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ho u American Foundry Co' Na-

lezeno bylo v rokli zvané obyčejně

finančně seslabt ny jednak Skákal

přes předchozí oběti pro stranu

nepožíval plné důvěry vypomáhal
v redakci "Ostravského Denníku"

po nějakou dobu byl pak zase bez

sotKMst ttráctal kiiim ztráta waakM virlcMi rn a lácee a Mf-la- jt
nrkaaf Výsledky Janu okamtltýinl Vraní 9UC llu vtem oré~

k nám dlužiti ae peníze 1 tato
fakta nasvědčují že Spoj Státy
stávají ae převládající světovou

v rolnictví obchodu průmyslu a

ve financích

Chicagská severozápadní dráha

dAio NnvKltreJut naděj
lém 60i krablíka
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Talířové ilzflnl oMmM pluhy
Uk idekonaien naa piunT odnrooraeiou

Em tyto oad obyčejný tarodíroj nik
rám tni nolovlcl Tf hod uluht Uch- -

pak na jrdenáctiletou dceru a na

konec usmrtil se sám Dceruška

jil kulka zasáhla pouze lehce na

spánku ráno nabyla vědomí a

odebrala se na policejní strážnici
kde o příšerné události podala

zprávu Strážníci dostavili se

ihned do bytu Cracíkovakde byly

nalezeny mrtvoly Kracíka a jeho

synka Děvčátko bylo odvedeno

do nemocnice k léčení Kracfk

příšerný čin spáchsl patrně v ná

valu choromyslnosti — Milostná
historie s tragickým zakončením

odehrála se v obci Granzendorfu
u Liberce Tam zamiloval se 2 5 le-

tý syn rolníka Robert Pribsh do

aileté dcery hokynářky Anny
Peukertové Poněvadž majetkové

poměry rodičů jsou velmi rozdíl-

né byl milostný poměr beznaděj-

ným a tato okolnost milenci vti-

skla vražednou zbraň do ruky V

neděli dopoledne 20 ledna když
stará Peukertová odešla do Ja

lo neboť byita nám nevěřili KaruCuJemn varn
vykonatl vlita a lepil prače párem konlr Jladmm
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Brewing CoFred Krug
OMAHA NEBRASKA

Ntátnf vzorný pivovar
"Vaf i nejlepěl drvili ležák vl
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HAŠE ZÁSADY: NejlepŠÍ materiál a nejlepi' technická ievedaest
--
tím Trlllrá pečlivost a bcheiaf atnioeft!

KAŠE SNAHA: Uspokojitl obecenstva

KAŠE ODMĚNA Stále se světSojící obehetV

Dopisy se ochotné vyřizují dle přání j

South Omaha Brewing Co
B JETTEE aoiajitel- -

vaí v'- - '" '

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

český zástupce: T gINKUIjEi j

Jediný pivovar v Nebrasce který zaměstnává českého cestu- -
jícího zástupce—

Metz Bros
aří a lahvnjí

Telefon 119 ~

Omaha Brewing Assn Pivovar

výtečný ležákvyrábí celém západu rozesýlá -

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

Tlačené vyrážené a lakované plechové nářinf — Cínovaný plech
želewý plech a kovové zb' žf — Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbraně náboje asportovské zboží

9th & Harney ulice

o čišfv AMERICE o

1 Minulé středy založen byl v

nové Sokolovně v Cedar Rapida
la abor Sokolek Schůzi zahájila
slečna Vlasta Hrbkova a za pro-aatím-

zapisovatelkd zvolena pí
Aloisie Rudii JiCfnská Po krát-

kém rozhovoru sbor zorganisovin

zvoleny následující úřadnice:

starostka slečna Vlasta Hrbkova

náměstka pí Terezie Vondráčko-

vá zápisnice pí A Rudifi Jičín-

ská účetoice Marie Buriánkova

pokladnice paní Marie Engeltha
lerová Vstupné ustanoveno na

50c a měsíční příspěvky to cto
Ve schůzi té přihlásilo se za člen-kyo- ě

54 paní a dívek

1 Jak c lednového Bratrského
Věstníku vysvítá rozmnožena by-

la Západní
česko-Bratrsk- á Jedno-

ta během roku 1900 o 1517 no-

vých ČUno a sice o 1069 mu-skýc- h

a 428 ženských Dokoná-

vajícím devatenáctým stoletím

doplněny byly spolky této jednoty
do čísla 100 ale během prvního
týdne roku nového století již po
Čet ten na 103 zvýSen přijetím
nových spolků v kruh bratrský
Tím překročilo členstva ZČBJ
počet 5000 pokrok to zajisté
neočekávaný během tak krátkého
trvání jednoty té

1 Do Hallettsville Tex do-

pravena 35 října z New Yorku
mrtvola- - krajana Jana Matějeka
Týž odejel v říjnu do Evropy kde

jakýsi majetek k vymáháni měl

na zpáteční cestě však v New

Yorku onemocněl a v nemocnici

podlehnul
1 Dvě České rodiny bydlící v

okolí Granger Tex potkalo min

týdoe neštěstí Dítky Jana Ševčí-

ka hrály si s rajflí při čemž jedno
malé děvčátko postřelilo svého

malého bratříčka do stehna Od

poledne na to hráli si hoši Jana
Maniaka s dětskou flintou tak ne-

opatrně že velký brok roztříštil
kosť v ruce jednomu z nich

1 Dobrodružství na něž hned

tak nezapomenou zažili tři mla

díci chicagští z n:chž dva jsou

Čechy Josef Křenek 16 roků sta-

rý a Josef Brabec 14 roků starý
Všichni tři v sobotu 2 února byli
náhodou zavřeni do nákladního
vozu na dříví sbírajíce v něm

třísky Spozorovali to ovšem

ihned a ač křikem namáhali se

upozorniti na sebe nepodařilo se

jim to Kára v níž se nalézali

zařáděna byla již do vlaku do St
Louis Mo jedoucího kamž také

byli doveženi Teprve když vlak

stanul v nádraží dráhy Chicago
Terminal v sobotu v noci podařilo
se Jim pokřikem železniční zří
zence přivolati a ti je vysvobodili
z nemilého zajetí Hoši byli téměř

vysíleni když dostali se ven St- -

louiské úřady postaraly se o je

j'ch dopravu nazpět do Chicaga
1 Rudolf Pejšman který roku

1894 zavraždil panf Schuroovou v
Cream City hotelu na Wisconsin
a Jackson ulici v MilwaukeeWis
a dům pak zapálil odseděl si za

to už 4 roky ve státní věznici a 2

roky v Northern ústavu pro poma
tené u OsLkosh kam byl dopra
ven když byl náhle seŠílel oběsil
se v pondělí dne 21 ledna v blá
zinci tom na své posteli Pejšman
byl rodákem ze Žezlic na Jičínsku
1 V Green Bay Wis podro

beni byli čeští mladíci Fr Vaněk

Josef Vaněk farmářští synkové od

Denraark P O Brown Co a V

Pelíšek a Frant Blahnfk od SUrk
a Sbirley v Brown Co '

před sou-

dem spolkovým předběžnému vý
slechu Mladíci ti utrhali a odnesli
totiž poštovní schránky farmerské

dopravy poštovní vracejíce se v

novoroční noci v posylvestrovské
bujné náladě z jakési zábavy v

Green Bay Spolkový komisař
Gust Matil dal každého z nich

pod I500 záruky a ve čtvrtek byli
všichni postaveni před spolkový
soud Walter Pelíšek vzal vše na

sebe a-- tak osvobodil ostatní Byl
dán pod záruku I500 r odkázán
před soud Sp Států vMilwaukee

1 V Clevelandu zemřel 4 února

krajan Frant Lokajíček zaklada
tel Cesko-Slovansk- é Brat' Pod
půrné Jednoty
1 V úterý min týdne přišel v

Clevelandu k vážnému úrazu 13- -

letý Fr Jarenecký Při vožení

ae na sáňkách a při sjížděni a pří
krého - vrchu na Cross ul řídil

sáBky tak neobratně že do sloupu
pouliční svítilny narazil a nohu v

pravékyčh ai zlomil

1 Známý český koncertista kla
vírní p Bohumír Fialka hodlá
zaříditi v Clevelandu škola klavír
ní kterou! později na všeobec

nou konservatoř hudební změniti

zamýšlí
1 V Clevelandu dopaden byl v

noci na středu mladý krajan Josef
Kubrna při pokusu na vloupání se

do oděvního obchodu krajana Jos
L Mafka Kubrna jii vfcekráte
pro různé přečiny vězením byl
trestán

1 V Clevelandu nalezeno

pondělí veier mini týdne rozdrce
no téměř bez Života tělo krajana
lana Antoěe kotláře zaměstnané

(Chicago & Norhwestern R) právě
zavedla na avé trati tak zvaný

Ecooomy Speciál" — (Úsporný
zvláštní vlak) jedině pro ten účel

aby sbíral po různých stanicích

dráhy kousky tužek nedopotřebo-vanýc- h

rozskřípaná péra jež se

opět spravují zvláštním tepelným
procesem různé zbylé tiskopisy
atd Řiditelstvo odhaduje že za-

vedením tohoto vlaku ušetří ročně
asi 125000 Na New York Central
dráze je takovýto vlak zaveden již
delší dobu

Dopis matčin — Panf F Grow-chowsk- y

t Elbing Kansas jest
následovního dopisu pisatelkou:
"Máme četnou rodinu osm dětí
tak že hezkou trošku Hoboka v

naší domácnosti spotřebujeme Je
to dobrý a účinný lék a ušetřil
nám mnohý lékařský účet Dítky

mají jej rády protože příjemně
chutná Můj čtyřletý hošík stále
za mnou volaje: "maminko chci

trochu z té "boko láhve" Asi

před dvěma roky všichni jsme se

skoro zárovefi rozstonali ale s

boží pomocí a užíváním Hoboka

brzy zase ozdravěli"
Dra Petra Hoboko je nade

všechny jiné lékem matek Po-dán-- li

rychle uspoří vám mnohé

hodiny úzkosti a probdělé noci

Není lékem lékárnickým ale pro-

dává se pouze od jednatelů nebo

od majitele přímo Dr Peter

Fahrney 112— 114 So Hoyne
ave Chicago 111

Jednatelé: Od $25 do $50 za týden
Chceme f iié ku farmer&m a kaž-

dému obvdlí urodávatl zboží které je každé
mu nevyhnutelné potreDne a které Je prodej-
né viud kde se nabídne toto Je pěkní rada
zboži takfte iilý jednatel mtie vydělotl na
nem pekne peníze o poaronnosti na
3x Jeweít Mfg Vo ťhmovth Ind

KRUŽÁTKO NA ZELÍ

V Víim ostré Kkroužl buJI hlávek v 6
mmmmmm minutách po nějaké praksi tak-U- l

jablka mrkev okurky cibuli brambory
fetk vičku vodnici atd pěkně a rychle Ir
ZaSle se pwtou vyplacené ca li rri zarzw

LUSHEIt BROS ELKHART IND

ani IWmi Cfie
v budově" Boydova divadla

Moderní škola Úplné dokonalá

Schválena fiditeli vjěSích Skol

předními obchodníky a soudnf- -

mi zpravodaji

Tlmoptš System Grahamův a Grcggftv
StrojopúecM Methoda chmatová
Knilwtdenl Theoretický i skut obchod

Ánglidna Praktická a dokonalá

Za 2500 bankovního nábytku
Jest zhotoven z nizozemského oře-

chu mexického mramoru a krásné
kovové práce a předci kteroukoliv
obchodní Školu na západě

Za 3300 nových psacích stroji
koupeno letos v zájmu žáků tak že

nyní jest to nejlepSf vypravená Škola
pro onen obor

Za 2000 Smith Premiér psacích

strojů
Deset jich nedávno umístěno v

tomto oboru Máme Šest razných
druhu strojů tak te říci mají příle-
žitosti naučili se na všech

Další poschodí

zjednáno bytí muselo tak aby stu-

dentům razných obora vyhověno bý-- ti

mohlo Dost místa pro nové žáky

Úitav tento poskytuje viechny moioe výho-
dy pro mladý lid kterfz chce se obchod-
né vtdilat a kteryi naučit ae eboe
téanoplau strojnplsectvi a správ-

né anirilcině

Pište si o náš katalog

A C ONG A M L L B
—"-♦- — Hdltel

f)r OtázkyTS
lf ženám )

(f Jste nervoanf? l[1
Jste oplně vysílena? W

Xy Trpíte kaZdy měsíc? 1
OdpovHe--li ano" k některým a ttch-tooUz-rk

pak trpíte neduhy které vy-
létl Wlne of Uardul Poatřehulete
(tm bylo by pro váa áplné artra viř Tisí-
cové Jako vy poinall te po nWvánt
Wlne of Cardu! Napjeti nervi ttráta
spaní nastaaent neb neatravitelnoat
dá podnět ku nepořádk&m měsíčním
kteréá iprva Jsou sotva pozorovatelny
ale den se dne stále srtsujl v obtítné
emoce Wlne of Cardu I nilváno
srovná pred měsíčním Časem adrii tělo
leaské v dokonalém stava Tento lék
béřese klidně doma Neai me Jiného
co by pomohlo eenským k potlvanl do-

brého sdravl Stoji to poosetl Oa sko-
síU tento lék který schvaluje 1 00008

vyléčených lea

Mra Lea T Friebnrr Xaat
Si Lonia I1L pravb "Jsem tě-

lesně novou lenoo následkem
toho ie jsem nllvala Wlne of
Cardnl a Tbediorďa Black
Dranght"

t pHpadece vytedojV-fe- vláttaj
návod pitte a ndéalm symptomi aa:
TkeTadtea Advlanry DepartaBeit"
Tae Ohewaaooga MeálelM Osv Obat-tjaoa- fa

Tena

"Kinsmao 1 run" která rozevírá
se velice blízko slévárny na Tod
ul Ambulancí dopraven nešťast-

ník do nemočnice sv Alexe kdež

dříve nežli mohla mu poskytnuta
býtí lékařská pomoc zemřel An

toš byl ženat třicet sedm let stár
a měl šest dítek z nichž nejstarší-m- u

jest třináct let - Jakým způ-

sobem Antoš v propast' se sřítil

jest dosud záhadou a policie s ko- -

ronerem všecky okolnosti bedlivě
bude vyšetřovat! Možná že ná-

sledkem chybného kroku sřítil se

s mostu dráhy Pennsylvania mož-

ná že také s něho byl shozen

Bylo půl iesté kdyi v slévárně

práce byla skončena a Antoš ubí-

ral se domů a sice jako obyčejně
přes onen most jenž jest 1 20 stop
vysoký Soudruzi viděli ho krá-

četi k mostu tomu a sice samotné-

ho O něco později šli jiní dělní-

ci přes most a slyšeli zdůlí sten a

chrapot Opatřili si rychle svítil-

nu slezli do propasti a tu nalezli
nešťastného Antoše a tělem děsně

rozdrceným Byl ještě při vědo
mí když ho nalezli a chtěl k nim

promluviti nemohl však a záhy
ztratil též vědomí jehož již nena-

byl přese všecko úsilí lékařů

o Z ČESKÝCH VLASTÍ o

Otcovrmh Před pěti lety byl
v Branškově na Moravě nalezen

výměnkář Fr Pavlíček v posteli
uškrcen Před nedávnem zatčen

byl jeho syn pro vraždu hajného
Hamerníka Vyšetřováním vyšly
na jevo okolnosti které svědčí že

Pavlíček otce uškrtil Bylo tedy
v tomto smyslu vyšetřování proti
němu zavedené rozšířeno

Zavraždil bratra Syn rolníka
Ant Beneš ve Vedrovicích u Mor

Krumlova nedávno zmizel Kon-

cem ledna nalezena byla bezhlavá
mrtvola jeho 45letý bratr zavraž-

děného Edward který s Antoní-

nem často míval hádky byl zatčen
Nalezena u něho ostrá sekera a v

kapesním šátku preparovaná hla-

va zavražděného Zatčený se při-

znal že v hádce bratra zavraždil
a hlavu by nezapáchala preparo-va- l

a odnesl

Činná "sopka1' na Morav!! V

obci jilmovém u Skreje (okresní
hejtmanství Tišnov) pozorovány
byly 22 ledna na blízkém kopci
mraky dýmu které chvílemi na-

byly velkých rozměrů Hasiči z

Drahonína zpozorovavše dým

pospíchali do Skreje domnívajíce
se Že tam hoří Tu však vyšlo na

jevo že vrch záležející z ruly a

vápence se rozpukl a trhlinou z

hloubky vycházely páry ba prý i

plameny někteří jednotlivci viděli

Zprávy t Ostravska Ve středu
16 ledna byl Žhavým koksem vy-

taženým právě z pece zasypán
koksař Kaděra na dole "Terezii"
na Polské Ostravě Byl sice ihned

vytaženale utrpěl takových popá-

lenin Že nevyvážné životem— Ve

Skřečoni u Bohumína věšel se re
středu 16 ledna pled očima své

ženy dělník Švejda Žena nepři-

kládala tomuto jednání svého mu-

že víry ač stále jf během hádky
kterou s ní měl vyhrožoval že se

oběsí a odešla ku blízkému kupci
Když se vrátila byl Švejda pově-

šen na hřebíku a již mrtev — Té-

hož dne v poledne byl výhybkář
Ševčík na nádraží v Přívoze u Mor

Ostr zachycen lokomotivou roz-

jetou a zraněn tak Že za několik
hodin zemřel

Ze strachu před trestem Dragoun
7 pluku v Terezíně pocházející z

Nuslí Josef Potšer dostav dovo-

lenou třídenní k návštěvě svých ne-

mocných rodičů vrátil se o dva

dny později Rytmistr Ambrus
dal si jej předvésti a trestem mu

pohrozil Potšer opět na dva dny
zmizel a byl konečně z Litoměřic

přiveden Ráno dne 13 led na maje

jiti k rapportu postřelil se těžce a

brzy potom v nemocnici zemřel

Před svou smrtí udal že se střelil
ze strachu před trestem '

Slastní manielstvt Svatbu více

než démantovou slaviti by mohli

pp man elé Benedikt a Anna Pá-

terovi z Hudlic u Berouna kteří

již 70 roků spolu žijí Stařečkovi

je 88 stařence 86 let ob jsou
dosud Čilí Z 10 dětí jejich živo

jest dosud 7 živých vnuků a vnu-

ček mají 47 pravnuků a pravnuček
43 Nejstarší vnučce je 45 let a

nejstaršímu pravnukovi 17 let —

Všech členů rodiny je 116

Sebevralda t trudnomyslnosti —

Při sekání ledu v rybníce "na f-

igurkách" u Náchode přišlí ledaři
v neděli ráoo na mrtvolu utopené-
ho v němž poznán pan Václav

Ceirl kancelista okresního soudu
v Náchodě Nešťastný úřad nik

trpěl drahnou dobu trudnomysl-
ností a zádumčivostí Dne 13

ledna do půl noci byl ještě v be-

sedě" odkudž se odebral k rybní-
ka a akončil livot svůj
černá kronika Příšerná udá-

lost stala se v noci na středa 23
ledna v Hradci Králové Obuvník

j Kracfk vypálil několik ran z re-

volveru na svého čtyřletého synka

chleba A tak oběsil se vlastně

také — z hladu

Notní dobrodrulstvl Tragikomi- -

cká příhoda stala se nedávno v

Dolních Počernicích u Karlina

Hostavický občan Š zašel večer

do Pařfzkova hostince a zdržel se

tam až do půlnoci Znamenaje
tuto pokročilost času prohlásil k

sousedům že musí jít domů Ale

na prahu si vzpomněl že cesta k

k Hostavicům je velmi nepříjemná
zvláště v noci poněvadž dle pra-

dávné pověstí v místech těchto

straší Občan byl by nejraději zů-

stal v hostinci ale z obavy před
domácí mrzutostí rozhodl ae přece

pro návrat Aby však v případném
střetnutí se se "strašidlem" měl u

sebe alespofl svědka zjednal si

za dobré zaplacení otužilého muže

do jehož rukou vložil svůj osud

Sotva vyšli na silnici bila na blíz-

ké zámecké věži jedna hodina a

občan pokřižovav se přitulil se k

průvodčímu jenž chutě vyšlapoval

po zmrzlém sněhu Dorazivše k

dolnopočernické zastávce překva-

peni byli oba podivným zjevem:

podél plotu ploužila se dlouhá

postava koulíc zelenýma očima

Průvodčí bázlivce rozehnal se ho-

lí po "strašidlu' a zasadil mu

tak mocnou ránu že se svalilo a

počalo opravdově naříkati Od

vážný muž přikročiv pak k domně-

lému strašidlu strhl s něho kabát
a s úžasem poznal v něm zřízence

státní dráh který oběma rukaxa
držel si obličej a bolestně naříkal
Měl tvář rozbitu a čtyři zuby vy

raženy Když bázlivý občan který
se dal na útěk zvěděl jaké straši
dlo je pronásledovalo a že jeho
"strašlivé" oči byly dvě železniční

svítilny se zelenými skly přestal
utfkati a vrátil se s průvodčím do

hostince

£ PROBÍHÁ FAKTA &
z blízka 1 z daleka

Nejvíce sklidí se na světě bram-

borů neboť průměrná roční sklizeň

obnáší 4 tisíce milionů bušlů

Sedm osmin této sklizně vypěsto-

váno je v Evropě a pouze jedna
osmina v půdě ostatních dílů

světa

Neistudeněiším obyvatelstvem

osazeným místem je Verčojansk v

Sibiři Teploměr klesá tam až na

00 "a stupně pod nulou a průměr
ná "teplota" v měsíci lednu obnáší

tam 63 4 stupně pod nulou

Hlavní město německé říše

Berlín jest ohrožováno takovým
množstvím krysže policejní úřady

nařídily majitelům domů aby stále

měli ve svých sklepích nalíčený

jed na myši Čímž doufají že se

značná část krys vyhubí
#

V Michiganu se vytěžilo za po

slední rok 4820865 sudů soli

což znamená přírůstek 5416 sudů

proti těžbě z předešlého roku

Na dráhách celého světa koná

ročně cesty 2 biliony lidí a dopra-

vuje se na nich 950 milionů tun

různého nákladu

#

V Kaspickém moři nalézá se v

jedné tuně vody 1 1 uber soli v

anglickém kanálu 72 liber a v

mrtvém moři dokonce 187 liber

soli ~

l rgentinská republika nabídla

veliké lány úrodné půdy Žapon- -

sku s výhradou aby ji toto osadi-

lo 20000 vystěhovalci

Palma nevytrvá déle nežli 250

roků javor 450 roků ořech 860

roků a dub 1600 roků dle pozoro-

vání přírodoznalců

Mramor dobré jakosti nalézá se

ve dvaceti státech naši republiky

i v některých je skoro tak pěkný

jako mramor italský
#

Nedávno bylo položeno třetí

podmořské lano mezi Nizozem-

skem a Anglií Toto obsahuje

čtyry dráty které vedou z Londý-
na do Rotterdamu a Amsterodamu

Vydání na tento kabel bylo ubra-Žen- o

oběma zeměmi společně —

Dosavadní tři lana nestačila k ob

chodním stykům mezi Anglií a

Nizozemím a z té příčiny položeno
toto čtvrté

V území které bude v kratič-

kém čase otevřeno pro osadníky

jihozápadně od Oklabomy bude v

Kiowa okrsku asi 9000 domovin a

ve Wichita okrsku asi 3400 do-

movin Nejlepšf půda jest pone-

chána rudochům k jich použití

V posledním roce 1900 obnášel

obchod Spoj Států cizinou skoro

dva a půl bilionu dolarů % nichž

t }4 bilionu representuje nás vý
voz čtvrv evropské země Anglie
Německo švédsko a Rusko přišly

KKANK E BUBS prodavač I JOS BLISS prod ovci agen mni
F O BLISS prodávat hověz dobytka 1 J H BLISS prodavač dob ves- -

Kterýkoliv s nich pracuje v zájmu svycb zákazníku

JOSEPH BLISS
komisionář se živým dobytkem

2jo New Exchange Building South Omaha Nebraska
VSemoíná péfe věnuje se víem zásylkám i I Frant Welmann všeobecni v Oolfsz Ce

tasýlateiam Wízefl Vaíe jest uotlvč žádáno známý co řádný a svědomitý mni sechotoa
TržnS ceny na po2ádání_naasmmaBmmr obslouží krajany v řeil České

Elektrický "11
též zvaný volta křiž byl vynalezen v Rakousku před několika lety vsak svojí zá-

sluhou si brzo prorazil cesiu do Německa Francie Skandinávská a jiných zemí
kde jej uznávají za výtečný prostředek proti neduhům a jisté vyléčení revmatismu

blonce na trh přišel Pribsh do

jejího bytu Po svém návratu na

lezla Peukertová dceru s těžkým

střelným poraněním na levém

spánku a vedle ní ležel milenec v

posledním tažení Zemřel na cestě
ďo nemocnice Pribsh před lety

byl v cizinecké legii v Alžíru kde

vypátral pobyt loupežného vraha

Koeglera Na základě zprávy
Pribschovy byl Koegler zatčen a

dopraven ku krajskému soudu v

Liberci a tam popraven Stav po
střelené dívky jest velmi vážný

Zlodlj mlkkého srdce Před svát

ky vánočními odcizil neznámý zlo

aei nostinskemu p Kučerovi v

Jizerním Vtelně ze zásůvky uza

vřené patentním zámkem 480 zl

Jak se zdá hnulo se nyní ve zlo

ději svědomí Uznal že vzal si

poněkud mnoho snad více nežli

potřeboval a proto vložil 330 zl

pečlivě do tobolky a položil ji dne

13 ledna na schody hostince kde

byla také hned nalezena a p Ku

čerovi odevzdána Zloděj pone
chal si z odcizeného obnosu tedy

150 zl

Osudy pijáka Tesařský pomoc
nik Jan Zimola v Tuřaneih 1

Brna zamiloval si vycházky do

sklepů hostinských jež podnikal
sám a pravidelně jen v noci Ta
ké koncem ledna vydal se na po
dobnou cestu a navštívil sklep
hostinského p- - Matěje Pozděny v

Tuřanech ve kterém nezapome- -

nuv nacpati své kapsy láhvemi

ochutuával různé lihoviny tak
horlivě až se spil Že nemohl na- -

lézti ani východu Hledal dvéře

ze sklepa kde mohl lezl v do-

mnění že je konečně vyslídil do

výklenků při čemž několikráte

upadl a překácel láhve a nádoby
ze kterých rozlily se lihoviny po

sklepě Touto obtížnou výpravou

po všech koutech sklepa byl Zi-

mola konečně přemožen tak že se

svalil do rozlité kořalky Avšak

ani nyní nemohl se posíliti klid-

ným spánkem prdtože hlavu měl

v takové kaluži kořalky že málem

by se v ní byl utopil Když

později přišli domácí lidé do skle-

pa viděli jak zvedk pracně hla-

vu by mohl dýchati Za krátko

opouštěl Zimola sklep poněkud
zotaven a čilejší Dostal totiž ve-

lice citelné poučení jak nebez-

pečno jest pro zloděje když se

opije tak že nenajde ani východu

Ze ialáře na onen svit Před praž-

ským soudem porotním konalo se

15 ledna líčení proti dělníku Jos
Puchmeltrovi z Buštčhradu na
němž lpělo podezření že zapálil
domek náležející rolníku Svobodo-

vi ir něhož žena Puchmeltrova
naWIa přístřeší Puchmeltr po-

píral že ohefl založil a poněvadž
nebylo přímých a usvědčujících dů-kaz-

uznala jej porota nevinným
a Puchmeltr po několikaměsíční
vazbě vyšetřovací byl propuštěn
na svobodu Ale dlouho se jí netě-

šil Ze Žaláře zamířil zrovna do ko-řil-

a tam se zamilovaného nápo-

je kterého po dlouhou dobu ani

neochutnal napil v takovém množ-

ství že ani netušil do jakého ne-

bezpečí se vydává Jak se z

sděluje byl Puchmeltr
nalezen u nedaleké cihelny úplně
zmrzlý Verdiktem porotců unikl
žaláři ale dostal se v náručí jiné
záhuby

Sociální agitátor spáchal sarao-vražd- u

Známý na Ostravsku

agitátor Otakar
Skákal oběsil se dne 20 ledna ve

avém bytě v Polské Ostravě V

zanechaném dopise jako příčinu
samovraždy uvedl neustálé pro-

následování se strany policie Ská-

kal jest znám již z procesu t zv

"Omladiny'' Po odbytí menšího
trestu odebral se na Ostravsko

Byl od r 1897 administrátorem
soc dem časopisu "Spravedlnost"
a později "Ducha času" ve Vít-

kovicích a Mor Ostravy Od té do-

by měl bez počtu menších trestů

policejních Dne 16 července 1899
zatčen byl při demonstraci proti
cukerní dani a uvězněn na 9 mě-

síců Když si odbyl trest byl na

vždy vypovězen z celé Moravy a

Slezska Říšský soud však vypově-
zení jeho jako nezákonné zrušil a

Skákal vrátil se do Mor Ostravy
Zde viak byl opět měsíc uvězněn

Kdy! vyšel' nemohl nikde nalézti
zaměstnání jednak podniky soci-

álních demokratů byly po stávce

Tento dlsmond elektrický
kfíí vvléei revmatlsm neu
raiitli o hrnutí bolesti v kří-

sl bolesti hlavynervosnost
slabosť rozruienost beze-sno- st

málomysluoet mrtvi-
ci padoucí nemoc tanec sv
Vita nezázivnost ztrátu
chuti k Jídlu a boleni zuba
Návod: Jednou denní po-

ložte křiž do sklenice napl-
něné nejlepiim octem asi na
dve minuty Pro détl při-

dejte vodu do octa v pomi
ru k stáH Kfíi má být r~
vifon stile na hedvábné
Sirce kolem krku nad dfil

kem žaludečním modrou
stranou na kUi Oena to-

hoto Diamond elektrického
afite jest jedea dolarazaMc
se vyplacen do kterékoliv
ééatl Spojených 8tát6 Zaru
iujeme ze vám poskytne
tolik dobra Jako kterýkoliv
elektrický pás který stojí
19 al SDkrtte tolik Kairtý
řlen rodiny by vidy mítl

Brewing €o
výborné plvov

HfT ITT V NEBR--

Omaha Xebrv

kříž

Diamond elektrický křlt Je-

likož není lepiího ochranné-
ho prentředku preti nes na
nim věebo druhu Tisíce
odporučeni od osob Jimsl
křiž tento ulevil' neb ym

úplni vyléěll potvrzuje je-
ho moc Zullete Jeden do-
lar buď na MoneyOrder neb

'4 v registrovaném dopisu aa
1 krt nebKuti Ulit ku
The Electric Diamond Orasa
Co 3U6 Milwaukee Ave
nkion Til riAnnwnllmwi
VÚ eiekčrický UlamoaéVr

kříl mne vyléčil i rev na tle-
nin v hlaví po ne-
sení bolest épln zmizela
Odporučím ho vidy svýaa
přátelům — H Miller Plpe-sto-

Mlnn
Má matka nosila vál elek-

trický Dlamend křii a v
krátkém čase bolest a kreie-n-

prsou zmizely Je eyai
zdravijii nes kdy nfed tfss--—

Kd Oallup - Fairbanka
Iowa'

s pmow vozy

BO TEXAS

rviív?
LMJUv:

PolMoTT Bolietoíč spaci tozt a toIcc

poUoTtofÉ rozy na necti rlaiácii
Nejlepsí dráha do všech uiist :

Kaasaa Iadiiaskéai áteasi Texasa
exiku a na 1'aciflckása pvbreii

Jde přímo do _

nly?% Shtnnaiii CitntliV
Callas - R ¥orth Eillstcrci

Salton Taylop - 0sdaesviD&

lockhartt Esnrietta Sá&Karcos

UBraage Denici éllrarado

7lrMrt"i chi6 ▼?& -
UsVwVIvvl The 8wedisk Aata-m-a

Cnre to dokiie Pakllřek aa
tkouíku talie te zdarma lOTat

OsttM Brm MtiOtBLLtmU Co

Moje manželka byla nemocna mnoho rokli a míla lékaře Elektrický Mámena1 kfUJS
více prospěl nes cokoliv jiného Laskavě pošlete ml 4 kH2e —1 Baile Siukta-ar-t Ark

Měl Jsem revmatlsrn několik roki po 6 týdním nošení valeno kríie musím se přiznal
se není lepiibo prostředku k vyletěni revmatismu— Paul Powls Milwaukee Wis

The Diamond Electric Cross Co Dept 1 306 MilVaBiec Atciíc

CHICAaO IXjTržTQIS

Neoosíleite peníze

dokud věci nedosta-
nete: Talířové brány
pákové brány liti sto
pové stroje seci kul-

tivátory vozy Pilie
o ceny a cenní k 4x

Empire Mfjj-C- o

4tllver St Sterllaf in

Laciné výletní ceny do Colorado

ve dnech 19 a 80 Června 3 t a 17 července a
l7 al srpna pro lístky z Ohlcaca a míst
východně od reky Misaourl a v dnech 19 a
SI ěervna S7 10 17 la ěervenoe a i
7 a SI srpna od reky Mlssouri do Denver
Colorado Sprinte Manltou Pueblo Salt
Lake Gity URden Utah a zpět orodávánv
budov

za řepu Jludv Jedné spHráJkou 13 00 z cesty
obf Lístky plaln budou do SI října —

Plie sl pro bliti podrobnosti a pm spisek
Tolorado Tbe MatBlBcient" — zdarma

OHS SEBASTIAN
OP AcaiOAMX

Chcete renř
aneb farm n 5

Píkaé reiíe tekoocf vodoi a

píkiýal pastvliinl - - - -

Dobré fannevaké oosemly vadilané velké
rence pro ftámné né I1 1 i ment! farmy a reaěe
pro Hol méně samotné laciné posrnisy pro
rhoďé lidi: platrbni podmínky dle vale vale

Nyní Je (as ka koupeni pozemka v Nebrasce

Adresujte: ) i t--t

Arthur C Crossraan
ATKINHO" - IfEBR
— Pledplácejte na Pokrok Zá-pad- a

pouze $too rotní


