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Zelcinlčnf pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chica-

go St Paul Minneapolis & Oma

ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra-

ných pozemkC rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a

KDYŽ
následkem těžké prie anh prftvanu
sme oa celém těle ako ztrnutí neza- -

pomeme že proti

Zápal pile salirántn

Mezi deseti tisíci kteří užívali

Chamberlain'sCoughRemedy proti
nastuzeni a chřipce v posledních
několika letech dle našeho vědo-

mí ani v jedinkém případě nevy-
vinul se zápal plic Tbos Whit-fiel- d

& Co 240 Wabash Avenue

Chicago jeden z nejpřednčjších
lékárníků toho města mluvě o

tom pravil: "OdporuČujeme
Chambarlain's Cough Remedy
proti chřipce v mnoha případech
jelikož přivádí nejenom rychlé a

úplné uzdraveni ale zabraňuje i

vlivu chřipky na vyvinutí se záp-
alu'' Na prodej u všech lékárníků

1 nen( ničeho lepšího než

- St Jacob's Oel

Pod koly vlaku smrtelné trantn
Ze Semil se píše: V závodě firmy

Líebigovy v Železném Brodě byl
zaměstnán dělník Josef Patka

jehož rodina bydlí v Semilech

Patka každého dne časně ráno jel
ze Semil do Brodu a nočním vla-

kem vracel se opět ke své rodině

Tuto cestu podnikl ve čtvrtek v

noci 6 prosince naposled Patka

ve vagoně osobního vlaku který
do nádraží semilského přijíždí o

11 hodině v noci patrně usnul a

probudil se v tom okamžiku když
vlak ze stauice semilské opět od-

jížděl Patka vyběhl z vagonu
sestoupil na stupátko ale s tohoto

seskočil tak neopatrně že se do-

stal pod kola vagonu která ne
šťastníkovi obě nohy pod koleny
v pravém slova smyslu odřízla

Těžce zraněný byl železničními

zřízenci odnešen do nádražní bu-

dovy a pak odvezen do semilské

nemocnice kde v pátek ráno ze-

mřel Zanechal vdovu a neza-

opatřené dítko

Parnilek se potopil Roku mi-

nulého postaven byl nákladem
země i státu v Klecánkách u Roz-

tok železný jez který z vysokých

Železných slupic sestává ve tři

díly mimo vorovou propusť jest
rozdělen a vodu aŽ k Tróji vydr-

žovat! má Jelikož po posledních
deštích voda stoupati počala by-

lo nutno slupice tyto položiti s

Výlety pro hledající sobě

domovy

V první a třetí úterý v květnu

červnu Červenci a srpnu Missouri

Pacific dráha prodávati bude líst-

ky železniční na cestu tam i zpět
za ceny velmi nízké do Kansas
Arkansas Oklahoma Indián Ter-ritor- y

a do některých míst na jihu
a na jiho-výcho- O podrobnosti

pište neb hlaste se v úřadovně

společností jiho-východ- ní roh 14

a Douglas ul Omaha 70ti
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Státní vzorný pivovar"
"Vaři aaejlepši ±run ležals-i-a

CaToinet a Ssctxei "bleďé --v a v lai-s7-ícl- v

"Vjrrovn se leažSéa"u a žadjaé 3ao

NAŠE ZÁSADY: NejlepSÍ materiál a nejlepší technická dovednost

ar—a— Y"'!l pečlivost a obchodní opatrná

NAŠE SNAHA: Uspokojit! obecenstvo '
NAŠE ODMĚNA Stále se zvětšující obekai

r-- čistíte-l- i ji s v

GOLD DUST
''
mycím práškem

Zápach hnijících potravin e
rozhodně otravným

4
Laciné výletní ceny do Colon£

19 a 20 iervna 3 S a 1T íern
17 a SI srpna pro lístky i Ublcaga a
vycooane oa reiy niMoon a ▼ uuw
21 iervna 3 7 10 17 18 fervenoeaa
7 a 91 srpna od reky Mlasoqri do Doa
Colorado Snrinis Manltou Pueblo Bakt
Lake Otty Ogďen Otab a xpet orodaras
budou

laoeru JUdy Jedné přirážkou S20O laoasty
obf LÍHtky platný budou do 81 října —

PlAle Bl pro bllííi podrobnosti a pro nptea
'Colorado Tbe Magnlficlent" — tdarma

OHN SEBASTIAN
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Brewing Co
NEBRASKA

vyřizují dle přání

Omaha Nebe

obslouží krajany v řeči české

Dopisy se ochotné

South Omaha Brewing Co
B JETTEB imajitel

vaří

výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Omaze 8

český zástupce: _T SUjTKULÍE!
Jediný pivovar v Nebrasce který zaměstnává českého cestu-

jícího zástupce

o Z ČESKÝCH VLASTÍ o

Akce na třízeni veřejné éliárny v

Praie —- Obecni správa hlavního
království českého jest vůči svým

kulturním úkolům jak známo až

příliš netečná a lhostejná Tuto

svou vlastnost ukázala a ukazuje
při Staré Praze a ukazuje ji při
zřízení veřejné lidové čítárny
Povolila sice již loňského roku na

její zřízeni 5000 Korun aby aspofi

poněkud vyhověla petici 153 praž-

ských spolků a zakryla svoji du-

ševní povrchnost' Pro veřejnou
čítárnu však nemohla nalézti vhod

ných místnosti Takovým mali

cherným spůsobero se vymlouvala
pražská obec tam kde měla uká-za- ti

svoji duševní vyspělost kde
se jednalo o zřízeni instituce pro

pražské obyvatelstvo tak vysoce
významné jako je veřejná čítárna
Tím akce usnula Nyní opět před
projednáním rozpočtu oživla —

Studenti svolali
schůzi delegátů všech student

ských spolků na níž podána zprá-
va o celé akci a předveden plán
dle něhož se bude postupovati
aby zřízeni čítárny uskutečněno

bylo

Lidové leské divadlo v Praze —

Po rozhodnuti valné hromady
Družstva Národního divadla že

se toto rozejiti nemá přikročily
všecky tři korporace které si urči

ly úkolem zbudováni nového di-

vadla k řešení právních otázek

jimiž je stavba podmíněna V řadě
schůzí pojednáno o spůsobecb
kterými by se uskutečnění cíle
dosáhlo nejbezpečněji a nejrychle-

ji a dospělo se k návrhům které

uvedeným korporacím budou v

brzku k rozhodnutí předloženy —

Skupina loozlatových podílníků
vzniklá k dávrhu p Vác Stecha
bude svolána v dnech těchto a

bude jí podán návrh stanov Dle

toho ustaví se skupina ta na zá-

kladě zákona o spolcích nebude

tedy míti žádný člen žádného ru
čení Pouze xoozlatový podíl
Fplatný ve třech lhůtách skoro po-

loletních buď závazkem členů
Podíl ten bude půjčkou která se

po zřízeni divadla postupem slo
sováni vrátí Na základě tohoto
heslasdružení vzniklo proto se od

vysloveného principu pod žádnou

podmínkou neupustí Zúrokování
se nebude díti penězi nýbrž jen
formou vstupenek a to jen y míře
kterou zdravý rozvoj divadla do-

volí Podíly splacené ukládají s

u Zemské banky a nebudou dříve
k účelům stavby divadla propůj
čeny dokud nebude jistoty že se

stavbou se skutečně započne Aby

skupina roozlatových podílníků
odlišovala se od všech jiných spol
ků a společenstev bude schůzi

upisovatelů navrženo aby se na

zývala 'Tylovou jednotou"

Sehevraida 8Kleté stařeny — V

malém pokojíčku v Dělnické ulici
v Holešovicích bydlela vdova An

na Petrželová do Vojkova u Sel- -

čán přísluáná Stařena byla v posled
ní době stížena těžkouchorobou
která ji připravila o veškerou spo
kojenost- - Začasté vyprávěla že

na svá stará kolena nemá žádné

naděje na uzdravení a Že raději
spáchá sebevraždu než by se déle

trápila a jiným lidem na obtíž

byla Úmysl tento provedla v noci
na 12 prosince Ráno byla nale-

zena v posteli mrtva — Stařena

provedla sebevraždu tím spůso-be- m

že si podřezala žíly na obou
rukou v zápěstí a vykrvácela

Díti tapálily soudek t dynamitem
Přes Odru u Bohumína která tvo-

ří zároveS říšskou hranici mezi

Rakouskem a Pruskem dostavuje
se Železniční most Vedle a£ho je
dřevěná budka v které uschovány
jsou různé potřebné nástroje V

budce této uschován byl také
soudek s dynamitem Ku hlídání
těchto věci ustanoven zvláštní hlí-

dač který v neděli odpoledne
dne 9 prosince opustil na chvíli
budku a zašel si do vzdálenějšího
hostince Nepřítomnosti jeho po-

užili čtyři hoši vnikli do budky a

vynesli z ní soudek B dynamitem
V rozpustilosti soudek pak otevřeli
a zapálili dynamit sirkou Dynamit
se vzQal vybuchl a hochovi drží-

címu soudek utrhl obě ruce a vy-

pálil obě oči Ostatní hoši byli
nebezpečně popáleni

Usmrcen při sváleni cihel —Dne

7 prosince poslal p Jan Škorpil
rolník v Ouvalecb svého čeledína
AI VaBatu a povozem do Oujezda
kde měl svážeti cihly na staveniště

p Ant čurdy Kočí ubíraje se

podél povozu sražen byl jím na
úzké stezce ke zdi a utrpěl tak
těžké zranění že v několika mi-

nutách zemřel Usmrcený muž byl
25 roků stár a příslušel do Lou-Bov- ic

u Čes Brodu

Pánům F Ad Richterovi a Sp
vyrabitelům "Anker" Pain Expel-ler- n

kteří byli více jak třicetidvě-m- i

medaliemi vyznamenáni! Jak
značně se pozvedne něčím tako-

vým důvěra k tomuto světovému
léčebnému prostředku Proti reu-matis-

a nerrosním bolestem
není vskutku nic lepšího Cena

35c a 50c za libev

Metz Bros Brewing Co
--- Vaří a lahvují výborné plvo--Telef- on

119 r n OMAHA NEBR

Omaha Brewing Ass'n Pivovar

vyrábí celém západu rozesýlá výtečný ležák

jezerech v nichž jest hojnost ryb
jež poskytují nevyčerpatelný

zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek

Pozemky po většině jsou zales

něny půda jest úrodnou a snadno

zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná

jiná prospívající města na dráze

C St P M & O a na dráhách

jiných poskytují dobrých trhů pro
plodiny farmerské
O bližší podrobnosti pište na

Geo W Bell
poiemkový komisar Hudson Wls

Meb" G H McRae

li pro A O P A„ 8t Paul Mlon

iítiuttmiThiií iúti lili
Ulehči kálel in hodinu

Dr Fenner's Coogh Honey
Kdy Jiné léky pochybylytotospAso

e

bi vyléčeni Poutlt před vystave-umr- ai

nim se cbrlpku nastuzeni
revmntlsm zá'krt atd souhetl
ny táduchu tápal hlasivek katar

TpTáuóTrTTaíéTTTTóTShócínT
ku ftucenti paklKek poítou 60 ctů

FUEDON1A N Y

Farmaření ?yplaci se

v Nebrasce
Zvláště v těcbto okresfcbi

Cumlns Plerce Ántelope
Colfex MtantonK nox Holt
Plat e Madlaoii BofdIíoek
a Boone

Laciní jhdné pro hledajid domovy —

Lístky na prodej po "jxortn wetiern
LM 'do mÍBt oa Fremont Elkhorn d)

Miuouri Valley dráte

aii Sborť

v budové Boydova divadla

Moderní škola Úplně dokonalá

Schválena fiditeli vyšMch Skol

předními obchodníky a soudní- -
mi zpravodaji

Tfonimi fivdtem Grahamův a Qreee&v

StrofopúeeM Methoda chmatová
Knthvedeni Theoretický" i skut obchod
AngliSina Praktická a dokonalá

Za 2500 bankovního nábytku

Jest zhotoven z nizozemského oře-

chu mexického mramoru a krásné
kovové práce a předíí kteroukoliv
obchodni školu na západé

Za 3300 nových psacích strojů
koupeno letos v zájmu žákfi tak že

nyní jest to nejiepsi vypravena bkoiu
pro onen obor

Za 2000 Smitn Premiér psacích
strojů
Deset jich nedávno umístčno v

tomto oboru Máme sest různých
druha strojů tak že žáci mají příle-
žitosti naučiti se na všech

Další poschodí
' zjednáno býti muselo tak aby stu-

dentům různých oboru vyhověno bý-

ti mohlo Dost místa pro nové žáky

Ústav tento poskytuje vSucbny niužnó vfho- -

nt vllat a kterýž nauílt as obce
tSsnoplsu strojoplsectvi a správ-

né aoirUCině

Pište si o náš katalog

A C 0NG A M L L B„
a Hdltel

HQBTH~ffESTEBN LINE

Výlety! Výletní
Poloviční cena do

Philadelphie
Chicaga

Charleston S C
Cincinnati

a
mnoha jiných míst

The North-Weste- rn Line

Městská fiřaloTiia: 1401--3 Fámám nl

s pMkovyi
DO TEXAS

' li A v I (

PullmanoTy BnfletoTfi spací vazy a volné

tQHQTtOTÉ TOZJ U TSCtl TlallCll

NeJlepM dráha do vSech uiíst
Kaasas Iadiinskén ázmí Texaaa

Mexika a aa ťaciflckém pobřeáir
Jde přímo do

"jtiLSt Shtxmaa 9imbví

Callai Ti ¥orth Hillsborab

azahacUWaoo Tampla

Salton Taylor GainesvillOk

lockhart Hsnritta tUnliarcog

UBnng Sento Alrarado
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— Předplácejte ac na Pokrok

Západtu Pom #io roční

vili strašnou chybu za jakou po
kládáme roztržení spolku polsko- -

českého podají ruku pobratimcům
českým a jihoslovanským ku spo-

lečnému boji o charakter tohoto
státu o svobodu národní i národní

samosprávu a že ve spolku tom
kázaném společností zájmů sho-

dou historického určení příbu-
zenstvím krve rozumem jakož i

prospěchem vytrvají věrně až do

doby konečného vítězství' V dal
ším odstavci mluví se o hospodář
ském programu vládním jehož
provedeni musi však býti závislé
od jasného programu politického
jenž by učinil konec všem chou
tkám po státní němčině a nadvlá-

dě jednoho kmene nad ostatními
Na konci žádá se postátnění pol
ského gymnasia těšínského a pro-

vedení úplné rovnoprávnosti v

úřadech a soudech slezských

Rozmluva s Blocktm Dopisovatel
"Berl Tagblattu" v Petrohradě
měl rozmluvu se známým horlíte-le-

pro světový mír a znalcem
otázek sem spadajících státním
radou ruským Blochem Bloch

projevil míněni že posláni Krue-grov- o

skonči bezúspěšně a že to
asi pohne Bury by složili zbraně

ale míti po přivtělení obou repu-
blik valDého užitku z války Dvě

nepokojné na dlouho v blahobytu
svém poškozené provincie tisíce

ztracených životů lidských milli-ard- y

na přímých výdajích váleč

ných a nespočetné oběti na ztra
cené síle pracovní a na ztracené

prestiži — Jest toto výsledek cen

ný zvláště když druží se k tomu
zášť polovice světa? Čínské zma-

tky zavinila dle Blocha u veliké
míře diplomacie evropská Její
zástupci v Pekingu byli dílem lidé

neschopni dílem jak Bloch s?

vyjádřil "aristokratičtí lvové par
ket kteří čas svůj v salonech

sportem promařili' "Evropské
táty a především Německo po
kračoval Bloch fltí se v Uně v

katastrofu jejíž následky mohou

býti zcela nedohledny Neroz
umím co vlády si myslí Že po

iadavky jež diplomaté Číně kla
dou jsou nesplnitelný to musí

býti přece jim samým jasno Otce
následníka popravit!

— toť poža
který stát

kterou vládu šmílona by c a o

čím takým přutoupit?" Bloch
soudí též že jakmile Japonsko
bude se cítiti dosti silným na pe
vnině čínské dojde na spoiek
činsko-japonsk- ý "Následky
toho" pokračoval osvědčený zna-

lec čínské otázky "mohou býti
pro spojence 6trašny Hrstka
evropských vojáků bude Japonci
a i Číňany brzy přemožena a do
moře zahnána Za nadvládv ja
ponské Čína stala by se za krátko
z letbargického passivního státu
státem Činným a útočným Že by

po takové změně evropské státy
pozbyly všech svých osad v Asii
a že by též Čína s Japonskem
utvořily budhistickou světovou
řífii významu mocného lze dle
mého soudu očtkávati Asie pro-

padla by žlutému nebezpečí '
O tom jak řádí Evropané v Číně

vyjádřil se ruský publicista velmi

rozhořčeně: "Zlý to duch jenž
dnes zavládá a — musím říci —

jenž nejvíce v Německu se jeví
Krátkozraká to samolibost né

dovolávání se kordu Také
Čífiané jsou lidé Válčení při
němž pokojná města se spalují
ženy a děti po stech se vraždí
anebo v plamenech smrt nalézají
válka v niž dle chuti se loupí a
krade není důstojná německého

generála stupně Walderseeova

byť osobně byl snad i dalek vý-

střelků takých" Na konec prohlá-
sil státní rada Bloch že bude pro
Evropu nejbezpečnějšíra necbá-l- i

na dále dřímati obrovské síly zta-

jené v Číně dnešní

Revmatism v zimě jest velice

bolestným Klouby a svaly mohou

použitím St Jacob's Oel zahřátý
a tím revmatism zahnán býti

Hfjlepií Bákat

Kousek fllanelu namočený v

Chamberlaiďa Pain Balm a přilo-
žen na stfžené místo jest lepším
nad všechny nálepky Když stíže-n- i

jste bolestmi v zádech na stra-
ně neb na pisou zkuste ho a buď-

te jisti že budete více než spoko-

jeni rychlou úlevou již přivodí
Pain Balm léčí též revmatism

Jedinké přiložení uleví Na prodej
u všech lékárníků- -

ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ

POdTOTNÍ

Nové rychlopalné rulnice Ozna-

muje se z Německa že již opět ae
tam vyskytnul inženýr jenž ne-

měl Činiti co moudřejšího aež

vymysliti ručnicí z brusu nové

konstrukce která prý daleko před-

čí i malokaliberni opakovačky
Manlicherovy V Německu byl
touto novou puškou vyzbrojen již
jeden armádní sbor a toť se ví že

Rakousko nebude smět otálet a že

{ručnici si pořídí také Zbude asi

ínuoho z těch 500 milionu korun
které si chce pan dr Koerber iti

— k povznesení průmyslu
a hospodářského vývoje vůbec
Kam ostatně se stálým "zlepšová-
ním" smrtících zbraní dospějeme
ví Bůh Lidský duch zdá se býti
nevyčerpatelným ve vynalézání
nástrojů na ubíjení člověka Nyní
ve vojště zavedená Manlicherovka

nee dál než na 3000 kroků Na
tisíc kroků projede kule ještě člo-

věka a zaryje se mimo to do fošny
na palec hluboko Zavedenými
zkouškami bylo zjištěno že na

300 kroků projede pěti za sebou

postavenými koňskými těly Do-

čkali bychom se hrozných věcí

kdyby došlo k válce a utkaly se v

zbraněmi jak je do nejvčtší míry
zdokonalil lidský důvtip Po ně

kolika vypálených výstřelfch bylo

bylo by po armádě tu i tam

'Star i Srbsko a Makedonie Bul-

haři v poslední době vykonali po
litické vraždy v Makedonii v okolí

bitoljském Řecký duchovní Kon

stantin srbský učitel Sotir Dimi

trijevič a patriarchista Dinka ubiti

na mrtvo a na duchovního Stevču
učiněn atentát V bitoljském Vila- -

jete panuje proto veliké rozhořte

ní„ Bitolji Florině Kruševě a

Krojevě úřady vykonaly domovní

prohlídky u mnohých podezřelých
osob a zatčeno mnoho bulharských
učitelů a nékolik duchovních V

čele užšího makedonského kom i

tétu stojí kupci Rizov Pendierov
a bratři Popovi Proslýchá se že

pro tyto krvavé události Porta žá

dala aby bulharský obchodní

lán byle Bitoljev Ruský vyslanec
u sultána Zinověv upozornil Por
tu na politické vraždy v Makedo
nit jež -- jsou výhradně namířeny
na Srby a Řeky Veliký vezír slí-
bil že učiní vše možné aby po
dobné zločiny páchány býti ne-

mohly"- I nařídil hned valijovi

bitoljskému aby užil vší moci a

potlačil bulharské ravolučné hnu-

tí jež politickými vraždami se
ohlašuie a má za orvv účel vvvo- -

# K ď — - v

láni nepokojů v Makedonii aby
mohlo posloužili za záminku cizí-

ho zakročení Proti makedonské-m- u

bulharskému komitétu panuje
veliké rozhořčeni Dost možná Že

Srbové Řekové a Cincaři začnou
se krvavě mstíti

Zákon proti řeholím ve Francii
Kierikáiní francouzský list 'Croix'

sděluje že papež zaslal předsedov-

i- republiky Loubetori list v

němž činí mu rozklady proti chy-

stanému zákonu proti řeholím

kterýmž dle papeže řehole mají
býti oloupeny o majetek svůj a
individuální rozhodování obmeze-n- o

býti má List Lva XIII bude
míti ale stěží účinek nějaký na-

opak republikánské skupiny usne-al- y

se předlohu tu co nejrychleji
vyříditi aŽ na skupinu Mélinovu

kterouž k poradě vůbec nepřipu-

stily t důvodů že prý jde tato
ruku v ruce s kleríkály Tito
ostatní použijí asi obstrukce proti
předloze Přihlásilo se již 20 ře-

čníků proti ní

Pro shodu íesko-polsko- u Z rů-

zných polských politický :h stran
zůstala četko-polsk- é shodě věrna

jeů strana národně antisemitská

jejíž orgánem jest krakovský 'Glos
Národu' Strana tato jež vystupu-

je při letošních volbách se svými

samostatnými kandidáty vydala

nyní také volební provolání v

němž vybízí své přívržence aby
za poslance volili jen dobré Polá-

ky dobré křesťany a rozhodné

demokraty načež přecházejíc k

příští říšské radě projevuje na-

ději ie noví poslanci polští nebu-

dou niti' na mysli jen fschování

nynějlt Astavy jel neodpovídá ani
povaze toho státu ani jeho potře-

bám "Nepochybujeme také —

praví M (í v orovolání — že

nově svolení poslanci aby napta-
-

Lee-Glass-Andre- esen Hardware Comp
prodávají ve velkém

Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní — Cínovaný plech
železný plech a kovové zboží — Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbraně náboje a sportovské zboží

1219-121- 1 Harney ulice

[kteroužto prací c k jezný pan V

Nechvíle v pátek odpoledne zapo-

čal a sice za vorovou propustí v

I oddílu Když byla první polo-
vice slapic položena přijížděl od

klecanských skal parníČek ozna-

čený jménem "Wasserbau" a ka-

pitán jeho chtěl uvolněným otvo-

rem projeti nad jez Ačkoliv mu

v tom jezným bráněno bylo ne-

uposlechl projel sice mohutným
proudem s parníčkem nad jez

byl však v témž okamžiku jiným
proudem vody mrštěn na želez-

nou konstrukci parníček se překo-
til a potopil Lze jen náhodě děko- -

vati Že všichni na parníčku za-

městnaní lidé v čas do vody na
skákali a tím životy své zachránili

Propadlá iachta Již roku loB- -

ského bylo obyvatelstvo kutno
horské poděšeno propadnutím se

země na hřbitově u Všech Sva

tých v pátek dne 7 prosince
propadla se opět nedaleko místa
loBského těsně u nádherné hrob

ky rodiny Výborných země v roz
měru dosti velikém do hloubky
láía metru Propadlina ihned

byla obražena a horníky prozkou
mána aby mohlo se učiniti opa-
tření by se stará pod hřbitovem
ée nalézající šachta nepropadávala
a neohrožovala celé okolí

Školák lokomotivou roztrhán Na
trati státní dráhy

Ústí-Krásn-
é

Březno byl ve čtvrtek 6- - prosince
o 6 hodině večerní uletý školák
A Neumann zachycen lokomoti
vou osobního vlaku a na kusy
roztrhán Hošík nesl svému

strýci u dráhy zaměstnanému ve

čeři a při přeskakování přes koleje
nalezl strašlivou smrt Vypra
vuje se také že chlapce jenž byl
sirotkem a nalézal se na vychová-
ní u své sestry v Krásném Břez-

ně v úmyslu sebevražedném

vstoupil na koleje právě v tom
okamžiku když vlak přijížděl

Dítko se uikrtilo v lenochu iidle
V Hloubětíně u Karlina stal se 8

prosince zvláštní případ smrti
Téhož dne ráno vyšla ze svého

bytu služka Rozalie Matoušova
zanechavši na posteli 1% roku
starého synáčka Jeníka Po její
odchodu se dítko probudilo a na-

učeno jsouc samo slézati s poste-
le sešouplo se na přistavenou
židli při čemž nešťastnou náho-

dou zapadlo hlavičkou mezi špe-býrt- y

lenochu ze kterých se ne-

dovedlo výprostiti - Když matka
hošíka se navrátila nalezla jej

jako mrtvolu

Uznání leské wédecké práce v čiti-m-é

—V poslední době dostalo se

proí Zengerovi čestného uznání

byl zvolen jedním z čestných řidi-tel- ů

"Mezinárodního slunečního
ústavu" (Institute Solar Interna-

tional) v Montevideu v republice
uruguayské v A erice V diplomu
datovaném dne 19 srpna 1900 se

praví Že se tak stalo na základě

jeho prací "O periodickém vlivu
slunce na zemětřesení a jiné pře

vraty atmosférické o neviditel-

ných bouřích slunečních atd"

Zastřelil dívku i sebe Z" Brna
se oznamme: Závodčí 15 dra- -

gounského pluku Josef Hunde- -

gruber vystřelil dne 9 prosince
z revolveru na pokojskou Kristinu
Fialovu proto že neopětovala
jeho lásku Kule ' zasáhla ji do

prsou Hundegruber vrátil se

potom do ' kasáren a zastřelil se
dříve nežli mohl býti zatčen

Střežte se nasU rU kaUrrka bM

kajícíek rtaf
ponévadí rtuřralíl poíkodícelj
retem TnlknorK do n tj nllioa tfm poTTch--

m

Takovéto ptedmtty nemají bytí nikdy pouli-Tán- y

let aa pfedpU skiiteneho kkate JeUkoi
ikoda Jimi psaoteaa Jeet desetkrát rilií
utiU dobra JaSraai nad lalch nalknoatl
mohlo Hall'1 Cauurk Cara Tyrtbéna TJ
Cfceaey ftOo v Toledo 0„ aeobeaknj 144-mo-

rtnf a byrll bmna vnitrné afl okuje pH
moaakraraieTnfitekmiajoayatmBa Kdy!
kupujete Halťt Oatarrh Care preavtdCre as
abyitte dostali Ha prevf Ufv4 ae valtraě a
bniorea lem T Toledo Ohio apoteeaoati W i
OMaev AO- a- Odponeaai aaanaa
Ha prodej u rteck Mkaraika Tle likér
$W Hair raaliT rOalftr Jkm aaJlapBt

FRANK E BLISS prodavač I JOS BL1SS prod ovci a ven na
F O BIIBS prodavač hověz dobytka 1 J H BLI38 prodavaí dtJbTejtf

Kterýkoliv í nich pracuje v tájmu tvých zAkaznikS

JOSEFU BLISS
komisiomiř se živým dobytkem

230 New Exchange Building South Omaha Nebraska
Viemoini p&e včnuje Re viem zásylkám

1 Frant Welmann víeobecně v Oolfax OD

tasýlatelam PMteB VaSe Jest uetlvž iAdtna znimý co Mdný a ivčdomlt? mul sochotaa
Tritii ceny na požádání

HAMBURSKO-AMERICK-
A LINIE

Společnost tato udržuje celý rok pravidelné spojení s Evropou
dvoušroubovými loděmi Nejrychlejší jízda z New Yorku do Hambur-
ku Lodě odjíždějí ve čtvrtek a v sobotu

Hambursko-Americ- ká Linie jest nejstarSÍ Nímecká TranB-Atlantic- Paw
plavební Ppoleřnost a vlastní 803 lodí majících tíbinou snosnost 54Í083 tuu 85t
těchto Isou veliké námořní parníky rahrnuiící 24 dvouSrobovích parolodí které ka
fiohodlí cestujících

zvlášť zařízeny jsou Takový poíet parolodí nevlastní žádni
Ohledně přeplavu a cen obraťte se na

HAMBURG -- AMERICAN LINE
lev Yori115! Railoljl Střetl Ctícafio Ul:37 Broaíwa?

společnosti
gen úřad

neb Jejich jednatelů

Elektrický "IMii" kříá
též zvaný volta kříž byl vynalezen v Rakouska před několika lety vSak avojl ou

si brzo prorazil cestu do Německa Francie Skandinávská a jiných se ni-
kde Jej uznávají za výtečný prostředek proti neduhům a jisté vyléčeni revmatisma

'i

Tento diamond elektrický
kríi vvléčí revmatism nea
ralglLocbrnutibalestl v kfi-- il

bolesti blavynervosnost
slabosť roiruseDost bese-sno- st

málomyslnost mrtvi-
ci padoael nemoc tanec sr
Vita nezáiivnost itritu
rhbt k Jídlu a boleni iub
Névod: Jednou denni ts

kfíi do sklenice napi-ot-

nejlepíím octem asi na
dvé minutr Pro díti při-

dejte vodu do octa v pomt
ru k sUH KHi ni být 1—
vlea sUle na kedvábod
ÍBůrce kolem krkn aad důl-

kem lalodetnls sandrosi
stranoa na kaaL Oa to-

hoto Diamond elektrického
afile Jest Jede aosarasaUe
se vyplacen do kterékoliv
části Spojeaýcb 8Ut Zara
(otelíš to vám poskytne
tolik dobra jako kterýkoliv
elektrický pás který stoji
yu as auKrsw toilK svasay
lea rodiny by vidy mitt

Diamond elektrický křUL le-
hko není lep4ino nehnané-
ho prt středku proti MdM
bam vieno druhu Tisíce
odporučeni od osob ltmt
klí tento ulevil neb Je
íplní vyléčil potvrsujs tV
bo moc Zatlete Jeden do-
lar buď na MoneyOrder aeb
v registrovaném dophra a
J kfilneblu na kMM ka
The Blectrlc Diamond Uross
Co- Mllwankee Are
Chlcajro
Vá slekcrlcký Mamon

kHi mne vyléčil 1 revmatás--
v hlav po f dním ao

senl bolest éplne smtasla
Odporučím bo vády svým
práMHt- m- B Miller
stoae Mina
Má matka nosila val alek-ttick- ý

Dlaasood kHi v
krátkém tese bolest a ktst
aa prsou aatoely Je sysi
dravčjii aeá kdypred tím
~ ad OaJiup ralrbaaka
wwa

Moje manfelka byla nemocaa mnoho rokt a sséla lékaře Klektrlckf Dlatnood UU
VÍC prospíl nei cokoliv Jiného Laskavé aoilete mi kHe—J Balle ruttart Ark

Mři Jmi revmatism aékollk rokái poétýdalal noéeni valeno kHíe musím as attsaas
ie aeaí lepáíso prostrsdks k vykaesai reVMtisaa-Pa- al Powla biUvauas W

tle Die::! Estts Cm Ci l 2:s Ct:j ia


