
Pokrok Západu
domnění Ze snad u stavení jsou dráhy podrobuji důkladnému vý Omažsk5 školyzloději vyšel opatřen obuškem zkumu Běží o organisaci obcho:: Z ČESKÝCH VLASTÍ Ver Mehrcn Frick and Meyerprovázen tvou manželkou do okolí du obilím arivlm pflrodnírai LL 1 l

produkty se strany jedné a horní- - UUlIlOUIllmlýna jenž sousedí přímo lesem

směrem k Hostivaři odkud vy-

táhla proti ní brigáda 18 Při

pochodech u 17 brigády událo se
vážné neštěstí U 3 baterie 8

sborového pluku dělostřeleckého
dostal se za Braníkem dělostřelec

pod dělo které přejelo mu obě

nohy pod koleny a velice mu je

Když vkročili mezí křoví zvoláno ctvf a hutnictví se strany druhéPopJlenJ dívka itmřela Dne OVelkoobchodníci a Importéři-- ?

LÍHOVINa LIKZÉ1RŮ
utndvány jsou právem ta ne- j-nedaleko nich aby zůstali státi10 září večer zemřela ve víeobec Jakmile veliký plán dráhy Ale
UpSÍ vi státu a laopatřily id-Mlynář zaražen mimoděk pozdvihl xander III byl rozvržen a schvád6 nemocnici pražské I5letá služ
kam svým vtet míst nei kterék možné obraně hůl ale v tom len vypraveny jsou expedice věka Anežka Holubova sloužíc! Náxtupcl firmy! L Klrsobt Nr Frlck & Herbetz
koliv podobni Skoty jiné!padla rána a zasáhla jej i jeho pohmoždilo Zraněný vojín do decké Ivaiiov (r 1888-18- 01) Tel 544 1001 Farnam nl Omahamanželku v zápětí na to vyšel z praven byl v prvých hodinách od

k

IV
měl prozkoumat! uhelné pánve Celé řadě ni krajanfi a krajanek

hostinci p Acháce v Korunní ulici
na Král Vinohradech Podlehla

popáleninám které spůsobila si
tím Že polila si v pondělí vlasy

houštiny četnik Konal totiž ob poledních do vojenské nemocnice uuiasii usurijsKe a oiDír vycnooni
na Hradčanech Romanovskij (1890) uhelné záso Fred Krug Brewing Co

dostalo se prostřednictvím jich

dobrého postavení

chůzku a viděl u mlýna prý plížiti
se podezřelé postavy Když na
zvolání jeho pozvedl mlynář hůl a

by Semipalatinska a stepí kirgiz- -lihem Nešťastné děvče utrpělo
popáleniny po celém těle takže ských Jaczewski (1891) zlatá polePrůmysl a véda Kdo ty sipřál dílky švédo Skol OMAHA NEBJtASKA
nebylo žáďné naděje že se uzdra oblasti jeniseiské Bogdanovič

Od té dobv co DrůmvHl e od- - Ueržavm Zajcev Javorský Kras- -ví Záhy ráno přijela do Prahy
N tri tni vzorný pivovar"byvši povolána telegraficky její hodlal využitkovati poznatků vědy Dopolsky zpracovali mapy toků

on v domnění že to ručnice se

shýbl aby výstřelu unikl vyšla
prý náhodou rána z pušky která
oba manžely zasáhla Zranění

mlynáře jest dosti těžké nikoliv

smrtelné choť jeho zasažena jen
lehce na pravé ruce Neblahé

zahájen pokrok vskutku úžasntf ve vodních povahu jezer slaných 1matka Nevěděla co se její dceři

píihodilo a když se to před ho
- " I VÍC i H I li 1

tich postáli a tak

dobrou budoucnost

jim tabeipeliti necht doplSe

nám a my

za cenu sníženou

doživotní Školné mu odprodáme

"Vaří nejlepěi drvili ležákvL '
všech oborech lidské činnost '"nosí laieic oaiua osazovanyen

stincem p Acháce na ulici dově Spolčení vědy a průmyslu umož- - u°es jsou před čtenářstvem Lvro-nil- o

teprve účelnou racionální Pv ři obsáhlá díla načrtávající co
Oatelaxot a Eactr "bledé v OTaeUeáeb a v lalvvleli

'

yyTrovai- - m JeažaéreiM a iadja-- é lao ziopiadlcJt- -setkání jest předmětem soudního Dráči vedlo k bezneřnOm v4boA- - odkud lze čekati
děla počala naříkati že ztratí je-

diné avé dítě Sešla se s nim ještě
se živým avšak ve stavu naoejvý- -

' —
1 J— — —

vyšetřování NAŠE XSADYlve siepicn Kirgizskycn jsou Adresujte dotazy na:kům jichž by se bylo docílilo te-

prve po dlouhých marných poku
obrovské flece uhelné až 40 metrůAfeíeor Z Divišova se píše:

NcJIcpSÍ materiál a uejlepií technická dovednost

"""a-—- - Veliká peíllvoHt a obchodní opatrnost

Uspokojit! obecenstvo t '

Se žalostivém Anežka Holubova
odešla z domova proti voli své pokrok jZápadumocné a zásoby od antracitu až

4

NA!ŠE SNAHA:
Dnes 10 září byl jsem na čekání sech a to jen pouhou náhodou

rr v
lese t zv VCengrovce'' Srpek leprve společnou prací theorie a Omaha Nebr

do lignitu dobře hořícího Zlata
bývalo více nedostatek kapitálu

NAŠE ODMĚNA
matky

Dfvťt úhořilo Manželka haví
Stále se zvětšující obchodměsíce matně ozařoval celé okolí prakse docíleno nynějších mno-

a vody stěžuje práci 1 nechává vý- -hdy skutečně úžasně rychlých poře Marie Slívová bydlící Dopisy se ochotné yyřizují dle přáníkroků Jest zaiímavo sledovati těžek daleka za racionálním postu- -

obloha byla hvězdami jako poseta
O 4 hodině ranní pojednou celá

krajina intensivně byla ozářena
Ostravě na Zárubku odešla i

pondělí odpoledne 9 září do za
1— 1

občas co nového ve světě práce Pem americkým zvláště rýžoviště maji mnoho co Slnltl se sdravira vašeho tíla
myiléiiksml vsJehn roozka Máte-l- l spatná zaa přehlížeti pokrokv nchž docíle uuyieim siunou vtiine jsou zá
by máte I Spatné cdmrl a to pp6nobule ziuo

nruy naKopan DratnDor v po-

koji nechala pětiletou dcerušku soby všech odrůd kysličníků žele- -
spalné myšlénky aneb apo& Deachopnott

no v poslední době Srpnové číslo
sborníku "Česká Revue' přináší

jako když se silně zableskne ale
světlo bylo červeno bílé Zvednuv

zraky spatřil jsem běloskvoucf

meteor padající směrem jihový

South Omaha Brewing Co
— VAftí

výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pale Export"

za 1 rud manganových mědnatých práci VTUoriie ZUOV nebyly-l- l vám dánr
a střfbrnato-olovnatýc- Kamene pnroaoo dnttarwte a na uotoríme je plátytakovýto přehled novinek z oboru

neb bez Dlen

samotnu Děvče našlo na kamnech

sirky hrálo si s nimi při Čemž se

tyto vzňaly a od nich šatičky na
ní Děvče jalo se ihned úpČDlivě

stavebního vápence pískovce ivěd technických z něhož vyjímáchodním podoby hruškovité za-

nechávající za sebou proud jisker
Celí set za $500 Nejlenši $750 Jejichhun ohnivzdorných jest zásoba lahvové pivome následující:

veliká Jezera sázejí ročně i 20Autor zmiSuje se o pokusechvýjev trval 4—5 vteřin a byl tak "a-ol- d Top" a "E
křičeti nežli však matka do poko
' i vi 1 t v t port"cm vrstvy solné některá sázejí i BÁILEY zubní lékař

013 Paxton Blk 10 a Farnam
konaných v poslední době s člunyje aooenia snorely saty úplně a intensivní že celá krajina ozářena

byla jako ve dne stíny stromů sul hořkoupodmořskými k účelům válečným Uámská obsluha Telefon 1086děvče tak utrpělo veliké popáleni Podobné mineralie užitkové jsouodrážely se na zemi tak markantny Bylo v beznadějném stavu

není k překonání

J K SIJíKULE český zástupce
Jediný pivovar v Nebrasee který zaměstnává českého cestujícího zástupce

mezi Obem a Bajkalem Uhlí uně ie obrysy každé větvičky byly

ťrancie má dvojí čluny takové

jedny slouží k hájeni pobřeží a

jsou při manévrování pohrouženy Charles EaufmanSudjenky odhadují na sto milionů
tun jediný důl poskytuje nyní Tel tt So Omaze Q b jíT"tst? mam-ai

zřejmý a dle oblouku padajícím
meteorem opsaného a osvětleného
se prodlužovaly Asi po 30 vteři-

nách ozval se dunivý rachot po

jiné slouží k offensivě hledají ne

přátelské loďstvo po oceánu plu
pojisCující jednatel
a veřejný notář

5000 tun měsíčně Zásoby žele
zité a žsleznato-železit- é jsou pro Metz Bros Brewing Coměněny velmi pečlivě a rudy anadobný vzdálené silné nepřetržité

jice nejvíce na niaaine a teprv v

bezprostní blízkosti odpůrce pod
hladinu se pohružuiíce Ačkoli

prodává a kupuje majetek nemovitý vydává
lysami zjištěny (58— 70 proc žestřelbě z děl Přiloživ rychl yicymvui uniny X avrupy a uu £vropy aul

leza) 1 fosfor 1 sira v záměrech Půjčuje peníze na nemovitý majetekucho k zemi sledoval jsem po Vaří a Iahvují výborné plvov -mnoho ducha mechaniků jest již
mobilisováno není stabilnost lodi hutnických jsou stanoveny Mivteřin silné chvění zvukové zemi Office: 213 So 14 St Omaha Neb

nusinské a atčinské rudy měďnaté Na druhém poschodípo pohroužení (nabráním vody)tanze se zaaio ze zeme sama se Telefon 119 OMAHA NEBBjsou od předhistorických dob vyochvívá První náraz zvukových zabezpečena Nejmenší pošinutí

odvezeno do nemocnice v Mor

Ostravě

Zabit splašenou kravou V Mar-

tinově u Svinova pásl ioletý hoch
Viktor Kubánek 10 září na poli
krávu Provaz na němž měl

krávu uvázal ci kolem pasu Krá-

va se splašila dala se na útěk
hoch byl povalen na zemi a usmý-ká- n

Když krávu zadrželi byl
hoch již v bezvědomí a za krátko
zemřel

Bestiálňí tin stariho chltpnika
V Dolanech u Libšic na Vltavě
odehrál se v pondělí 9 září bru-

tální akt pomsty který nemá hned
tak sobě rovna Třiasedmdesáti-

letý kmet Fr Novák jenž býval
ve službách společnosti státních
drah na trati podmokelské zaměst-

nán jako nádenník a jenž dostával

užitkovány a měď v nádobí po Siu vnitru staví loď hrotem vzhůru ADRESÁŘ SPOLKUvln byl tak silný že podobal
biři 1 sousední Asii rozšířena Měďnejmenší nachýlení bočné tlačí loďblízkému úderu hromu ale pak
ta je stříbronosná i bohatá zlatem Česko-Slo- v Dělnické Podpor Jednot STORZ BREWII WÍYdo hloubky nebo pozdvihuje ji zzněl dunivěji a dunivěji až zanikl

pro severozápadní státy:a tyto značky jsou vodítky př: ardocela vody Pohyb pod hladinou opa- -
Minnesota Iowa Wisconsin Nebra- -

třují ovšem jedině akkumulatory cheologické chemii měděných ná
ska a obS DakotyVykradený kostel V Králově Pal

Brna v noci na 1 1 září měli ná posud příliš těžké a celkem málo d0D předmětů obchodních cest --VYRÁBÍ-
u - I—UK-- 1 l_ J 1_ T

ucinne nepor rycniost ponyDova c"uť="j"-"- - Jc'u "cr Hlavu! Jednota v Monteomerv Mianvštěvu odvážných lupičů kteří
jest skrovná a i dráha iiž nahro- - SK0Je usazuje v zimě ob m silnou odbývá své schnzekaídéipondřit vměsici

j Lnlv„ clí rl„kn„„ ::„( sinipJanaP Vanáska v f! h veíer Velk
v sudech i lahvici) a po celém západě rozesýlá výtečný ležákodnesli pět zlatých kalichů cibo

Dredseda j Mixa místopředseda Tomáínum a mimo to odpárali zlaté Havel Velkotalemnik
maueuuu energii eieKiriCKOU Clun -

jma jctcia
uraziti může iest krátká Nový sázejí sůl kuchyfiskou Nesmírná Box 21 Montirorierv Mlnn Vlknr1tnitporty se všech kostelních rouch

job a roKoi veiKopokiaanik J Maruikačlun "Narval'' má akkumulatorv ložska výtečné tuhy jsou v Tem Lee-Glass-Andre- esen Hardware OsmoPoněvadž tím obřadní roucha stala 1 1 v Montgomery Minna benzinem ohřívaný stroj parní seÍslu i nefrity a syenity výbornése nepotřebnými nemohla v ko
odbývá své sch&ze každou Čtvrtou nedělijenž na hladině šroub žene a též Nsou zde v přebytkustele královopolském býti sloužena
:nes-c- i ťreoseda rr li Btanck Tajemr'li
r Mixa Cíetnik Vojt Kasanda Poklartníakkumulatory nabíjí Ze 7- -8 e i věda čistá z prací ruských

týdenní pensi bydlel před časem
v podnájmu u manžela Holoubko-

vých Tito měli desetiletou dce-

rušku Annu která vzbudila v

starci Novákovi chlípné záměry

procávaj ve velkém—
Tlačené vyrážené lakované plechové náčinf — CíC7aaý plech
železný pleci a sovové zb-- ' - 0n&tv drát hřebíky tožíaké
zboží Dicykly BlřelLt zrrané náboje asportovsse zooz

žádná mše Po pachatelích od
uzlů přivedl to "Narval" na 12 geologu získala jest ovšem sam- o-

vážné loupeže se úsilovně pátrá C II Mladočeeh v Le Snenr Centeruzlů z dráhy 37— 46 km na 1 155 "ejmo Bude nyní na ruské
km plavby podnikavosti a prozíravosti aby

9th & Harney uliceMinnesota Omana ííebrSebevražda dvou dívek Dne 12Laskal se s ní přinášel jí pamlsky odbývá své schůze každou 2 neděli v nifsi i
září v noci vytaženy byly z řečiště Veliké jsou obtíže orientační 10 nedala využitkovati bohatství zem smi luur rreaseoa JukuO Krenik tajemník

FRANK E BL1SSvi nana ieaueurueniur Minn učet J til proaavaf I JOS BLISS rjrod ovci a iren mnMže v Plzni mrtvoly dvou mla metra pod hladinou zde neviděti ské kapitálu cizímu aby neopako

a vábil ji do své světničky s úmy-

sly očividnými Když děvče svě-

řilo se otci jak starý chlípník je

cek poKiaaniK vac urava V C BLIS8 urudavaC bovéz dobytka F A WILLMAN prodávat d3Jvep
Kterýkoliv z nich pracuje v lájmu svých lákainíkidých dívek v nich zjištěny i7lttá ničeho 1 pomáhají si optickými val° 8e co )lnde Sfi děje že ve C III v St Pani Minn

pronásleduje došel si tento do přístroji nad hladinu vyšinutými vlastní zemi dodává obyvatelstvo IftWjl' Síi „V SSS
IJAuf_r 1 j y T t v - —

jeho příbytku kde důkladně mu zrcaaiy parabolickými které dolů uo"Iaťl Jea ruKU oeiniCKOU UZlieK Sandató7Hár-lsonavei8tPamMln- nr

Rlchmond 8t poxlnik Frant Bělka

Marie Sládkova a i81etá Marie
Peklova které pohřešovány byly
od pondělka Dne tohoto vzdálily
se z bytu a zanechaly dopis ve

kterém sdělovaly že vezmou si

obrázky sdílejí I zde však obtíží hmotný plyne pak ven Václ v Kotnour komisionář se živým dobytkem
vyplísnil Starý Novák zanevřel
od té chvíle na Annu a přísahal ji Karel Havlíček Borovský ě IYjest hojně kapky vody ruší věrnost Jce JaK samozrejmo tesi se

obrázků nepravidelný pohyb lodí největší pozornosti hutníků vždyť 2J0 New Exchange Building South Omaha NebraskaMinneapolis Mlnn
život Skutečně také skočily není kovu neb slitiny která bypošinuje je přímo z obzoru odbývá své sch&ze každou 1 neděli v misie

síni i 2U1 corner of Washington & Oedarave ViemoZná néče věnule se vSem zásvlkám 1

svázavše svá těla k sobě svinutou většímu a pestřejšímu počtu poža tasýlatel&m ťříieB VaSe Jest uotivě žádánaV Americe staví též lodi pod
Frant Wellman vSeobecně v Oolfax Co

známý co řádný a svědomitý mui s ochotou
obslouží krajany v řeči Česká

So Předseda Kalchman mistoDreds Anton
Trzni ceny na pozaasmvavra tajemník vr Jmora ncetnik MKniArzástěrkou do Mže a utonuly mořské 1 jest zde vzorem loď

pokladník E Albrecht

v duši pomstu V neděli když
konal se v Dolanech sjezd hasičů
sešel se a ní na zastávce a vyhro-
žoval jí že schladí si na ní žáhu
Děvče si hrozby nevšímalo a proto
také v pondělí po poledni odešlo
k Vltavě k přívozu máchati prá-

dlo U přívozu seděl Novák

Učinily prý tak z nešťastné lásky

davků hověti musila jako právě
ocel A ještě jí spílajl nespolehli
vých! Jest tomu asi šest let co

"Hollanď' o kteréž ihned mnoho
Č Y v Noré Praze Minn

krásných pověstí bylo do světa
odbývá své schůze kaídou 4 nedSli v mísícíPoiár mlýna v Lulci n Vit V

pondělí 9 září po 3 hodině ranní Vojta Chalupský ta] F J Novot- -se objevily zprávy o oceli wolfrarozšířeno Od manévrů činila rfeaseaa
ný dietnik vaciav ťosei pokladník Jakub nu ii t n prodejvláda americká závislou další stav Svoboda New Ptaarue Minnvzniknul v přízemních místno mové i molybdenové a dnes jest

poptávka po těchto poměrně

tih -- !
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Když děvče k němu se přiblížilo] bu člunů podmořských Takéstech lužeckého parního mlýna p Komenský ě YI v Hayward
Minneaolabritská admiralita odhodlala se keFrant- - Polákovi náležejícího po

odbývá své schůze L neděli v měsíci Předa
vzácných kovech tak veliká že
značné upotřebení ve výrobě oceli

prozrazuje V pracích a oceli
stavbě Člunů podmořských a po

vyskočil jako šílenec uchopil je
za krk a hodil do Vltavy Za
zouíalého křiku vydrápalo se dčv
če z vln ke břehu ale surovec

Fr SIstek mistopreds J Funfar ta] Volt
slední 1 manna německá Isou Pacovský Box St Glenvllle Mlnn iěetnik

žár který v krátké chvíli zachvátil
celou dvoupatrovou budovu mlýn-
skou a k ní přilehající strojovnu a kAI X- I- „X„: i„-- " rozhráni „íak neion „Vtí ř?™1 VOKina Matcj BeneSOakland

znova je uchopil za ruce hlavu lecneno — Zprávy nejposlednější siranua nyprz i mecnanicka a ta Karel Yeliký ě YII v Nové Třebonikotelnu Během 3 hodin veliké

budovy s mlýnskými stroji byly
mu potopil pod vodu a držel tak manévrů francouzských znělí li velmi uaiezitá Ud nějaké Minnesota

uOby jest V Obchodě OCel která ve odbývá své sch&ze každou neděl měsícidlouho že když přichvátali lidé pro loď "Zédé " velnu příznivěúplné zničeny a kdyby nebylo úsi- - w Předseda Jan Klein mlstouFeds Volt Uhlíř
tajemník John Filipek áíetník Jan PodojilOvšem dlužno zde zachovati opalovné a namáhavé práce nedávnokteří zlosyna z dáli viděli a z ru

kou mu ji vyrvali—byla již mrtva
stejných vlastnostech ze Štýrska
(bratří Boehlerové) a z Ameriky

puatauniK jan nusKa pruvoaci vojt Kleintrnou reservuzřízeného sboru hasičského bylo

Méří 200 akrů 70 akrů jest vzděláno a
ostatní jest tvrdý les Dobré stavení a maštal
na pozemku tom pouze 4 míle od města Cadott
Chippewa Co Wis kde již je velká Česká osa-

da Farma ta se prodá za $3200 Vlastníme
také tisíce akrů pozemků nevzdělaných v tom
samém kraji a také pozemky na kterých je ně-

co vzděláno které lacino a na mírné splátky
prodáme Jestli míníte koupit dobrý pozemek
pište nám o popis a mapu

Jan Filipek Vojt Uhlíř výbor majetku Jos
Ralata venkovní stráž Ant Velíšek vnitrníKdyž již při lodích jsme při (Taylor White) se ohlásila Ocel

ta snese vysokou temperaturu aniž
by t obytné stavení ke mlýnu ná-

ležející jakož i řada sousedních
domů podlehlo strašnému požáru

Rozzuření lidu bylo tak značnéže
jen stěží zabráněno utlučení besti-álníh- o

kmeta Jest však při celé
věci této neuvčřiteloo jak někteří

hlédněme k mechanické účinnosti
takového kolosu mořského Veliká

straž vaciav ími posel

t VIII Rovnost Owatonna Minn

odbývá svá sch&ze kaidou 2 ned511 v mísící v
by na tvrdosti utrpěla

loď "Deutschlanď linie bambur Jest totiž u oceli výbornýchTémuž dobrovolnému sboru ve lednu hodinu i dnolv sin) C 8 P 8 Předseda
má stroje o největší 0ako u indického Wootzu) známolidé kteří již první čin starcův

c'řivosti energie uhelné Počítá- - že se rády "spálí totiž zahřátímshození děvčete do Vltavy spozo
rovali byli lhostejnými Na prá me-l- i sílu jednoho koně na 14 sil I na jistou temperaturu svých vý
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í
f
t
i

í
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lidských poskytuje 1 tuna uhlí tečných vlastnosti zbaví Novámech stál nějaký hoch jenž viděl

Cypreansen Brosvše ale utekl aniž koho ku po ocel se "spálí' mezi 843 —937tolik energie co by naložil člověk

denému velitelem jeho p Bene-

šem patři zásluha že blízké skla-

diště petroleje obchodníka p Zlo-skéh- o

jakož i obchod jeho byl
zachráněn Ředitel cukrovaru
lužeckého a obecní starosta starali
se všemožně o obmezení hrozného

požáru a vzdor neochotě někte-

rých občanů úsilí jejich nebylo
marné — 06 hodině ranní nebylo

moci zavolal Nedaleko pak česal stupni zahřívá li se však dále ausilovné šestileté práci počítaje
výše (960— 1100 stup ) přeměnísadař švestky viděl co Novák pro 000 pracovnien nodin v roce V Beneš v českém odděleni Eau Claire Wis

rr uusek mistopreas nr Kures tajemník
Leopold Marek 910 N Klem St óíetnik Fr
Pec hek pokladník Vác Herdliika st pro-
vodil Dora Moravec vnitřní stráž Kašpar
Slezák venkovní stráž Josef H Vavřín

Spolek ě IX v Plne City Minnesota

odbývá svá schnze každou druhou neděli v
měsíci Předseda Jan Stochl místopředseda
Tomáš Bižll tajem Jos Bartoibox 32 Beroun
átetníkjan Hejda Plne Olty Mlnn poklad
Jan Sambavr Plne City Mlnn

Č X Čechoslovan v Oiivia Mlnn
Předseda Karel Kohn místopředseda J

Lepeflka tajemník Karel Švlhovec ntetník
M Petříčka pokladník Václav G Ploybard
prlvodtí V Jakeí vnitřní stráž F Kříž i

stráZ V Harazín diet výbor J Pávek

Čechie ě XI v So Omaha Seb
Odbývá schůze každý druhf Čtvrtek t mSai

vádí ale nenapadlo jej aby slezl Loď zmíněná má zapotřebí 35600
se žebříku a zabránil počínání kofisk sil má-l- i uvésti v činnost
zlosynovu Pouze prý naň volal

aby děvče nechal Zločinec který

veškeré stroje své Kdybychom
vmyslili se v doby staié a chtělijiž pochyby že požár více se ŠIřiti

jest alkoholikem a vůbec brutální loď tu hnáti silou lidskou bylo

by zapotřebí 498400 veslařů
nebude a Že okolí mlýna jest bez-

pečno Majitel mlýna p Frant
Polák a nájemce téhož p Falada

povahy odevzdán byl do rukou
četnictva Však jak by pochodili vždyť

Ol o osm hodin veier v síni J Kouwkýho Před
seda Vác Suchý tajemník Adolf Zezulák SO

se v ocel která pak teprv zname-
nitě ve všech účelech strojnických
jakožto ocel nástrojová (soustruhy
a jiné stroje obráběcí) sloužili
může Nová tato ocel jest wol-

framová a molybdenová Přednost

její jest především v té okolnosti
že strojům z ní vyrobeným lze po-

volili i dvě a půlnásobnou rychlost
řezací a obráběcí než jak posud
obvyklo bylo aniž by še kazily
Nástroje ty mohou při té práci
vstoupili až do červeného žáru
aniž by ve vlastnostech svých
újmy trpěly

stroje lodnf pracuji ve dne v noLoupežný útok V podvečer dne utrpěli velkých škod a to tím vět-

ších poněvadž právě v době po ci l počítali Hamburští dále že6 září ujížděli z Mariánských
a li ui aremiK rr nuncl w H Ht pokl J
Vocásek 21 & 8 Bt

Čítilo XII Chrudim v Racine Wl

"Nechť G0LD DUST dvojčata IfT} lWl
vykonají vaši práci!" Mí lL

Poilete si rí~jQ'PJ!ÍÍ''
X V" T3

ZDARMA ZjíwH sÍ5f§"ij l
cnost'x

loď "Deutschlanď' má sama víceLázní okresní silnici do Žandova žních značné zásoby obilí a mou-

ky v mlýně byly uloženy arranžované energie ne? celý Ham odbývá svá ach&ze každou třetí sobotu v mě-

síci v 1 hodin veier Předseda Jos Duiek 101

HagererSt taj Jos Stehlík 102 Mllwaukw
St áěetnik J L Bys I0& HlKh Uu

burk na souši (22886 koňských
Zlodfj v jáml s vápnem V noci

sil) a že na hamburské rejdě je
mobilisováno více sily (425000

ze dne 7 na 8 září ukradl nezná Číslo XIII Český Lev v Seaforth Red
mý mladík v kavárně "Austrii" v wood Co Minn
Mor Ostravě svrchník ale byl odbývá tchnse každou druhou neděli v měsíci

Předseda Karel Bouěek místopředs Anton
Serbua tajemník Jaroslav Kovanda letnit
Fr Jaroi pokladník Jan Švec

(pozorován a podniknut na něho
hon Zloděj vida Že bude doho-

něn chtěl skoČiti v Hamerlinkově

Chladné ráno po horké noci

vyvine revmatické bolesti Na-

třeme se hned St Jbob's Oel a

bolesti do večera zmizí

Číslo XIY Ladimír Kláeel
v Hange i VTisulicí do zahrady a v ní se skrýti

odbývá schtze kaidou druhou neděli v mínícU zahrady této staví se nový čin
žák a u jejího plotu jest jáma a

hašeným vápnem Zloděj ve tmě

předseda Frant Kozlík tajemník Vác Kin
ofetníkjoe Mendlík Uaugen W ls poklad
nik F J Koukl

Jaa Has ě XT Kopalnu Minn
odbývá své schfize každou druhou sobotu v
měsíci Předa Václav Tyra taj Jos Hromád

jámy neviděl a skočil do ní Seznav
však kde se octl jal se pronásle

dva cyklisté Když přibyli na za-

táčku silnice u lesíka místo od-

lehlé stál na přič silnice forman-

ský vůz koněm ale bez pána
Cyklisté seskočili a posvítili si

pod plachtu do vozu volali ale
nikdo se jim neozýval Jati ne-

blahou předtuchou pátrali dále a

ta nalezli ve škarpě silnice muže
zalitého v obličeji krví a bez vě-

domí Omyli jej a vzkřísili načež

poznán v něm obchodník Martin

Hassl ze Starého Sed liš tě jenž
vracel se z trhu a byl přepaden u

lesíka třemi lupiči kteří obušky

jej omráčili okradli o 600 utrže-

ných korun a hodinky Přepadení
vzrušilo neobyčejně celou krajinu
která' Od poslední vraždy jest ve

značném rozechvění Pátrání
Četnictva jei veškerým úsilím

zahájeno nevedlo dosnd k cíli

Postřeleni farníkem V noci ze
dne 6 září probuzen byl mlynář
František Veselý bydlící na mlýn-k- á

aamoti mezi Leitinou a Neto-lice-

zářivým iUkotetn psa V

m a 1

ÉMfiTrpíte hluchotou?

koní) než ve všech 28 největšícb
městech německých (354658 ko&

sil)
Také energie německá leží na

vodě Když v Chilsku započali 8

těžením chilského led ku přestal
dovoz indického ledku a anglické
hrmy stahovaly obličej ve smutek
Ze smutku záhy se vybraly kou-

pily ledková pole peruánská a

později i chilská a vozily ledek na
místě z Indie od té doby z Chil-

ská Z let sedmdesátých přemě-
nila se tvářnost diplomacie před-
ních států: lesklé uniformy a řády
posud e lesknou na parketách
ministrů zahraničních záležitosti
ale předem alídf konsulové po ob-

chodu a podnicích Veliká sibiř- -

ská drába kyne hlubokými změna-
mi na dálném Východu my slyší-
me o nich V Anglii i Německa

sledují a největM pozorností kroky
ruských geologů kteří celou oblasf

dovatele prošiti aby jej vytáhliže
půjde a nimi To se také stalo a

zloděj avrchníku vápnem témě!

celý zabílený doveden zpět do

kavárny kdež strážníkem zjištěno
že jest to Jan Svoboda Byl za-

tčen a dodán soudu- -
Kaldjf drah sxdlllftkjvtnrl Mb talachot '

ce nopaioa Jamu

Sebranka' ě XTL v Omaha Seb
odbývá svá achaze každé prvnf éterý T měsiel
v síni p J W Hrocha Předa Jos Oolejá
místopředs J W Hroch taj frank Soukup
1310 So 12ta 8U éěétník Jakob Mareš pokl
Josef Topálka N W cor Hh and Williams
BU pravodět Anton Rychlý vnitrní stráž
Tomu Doéek venkovní atrii Frank Marei
A Hnllitka K Marei výbor maletko

Čfalo XTIL v Uwrj Mlaa

odbývá pravidelně achiss první ndill Před-
seda Martin Bartof tajem Weacel Bartoi:
áietnlk J t Lepeaka pokl Fred H Cha a

Číslo XVIII Bratři Severa
v Drywooa Wls

tvoMII st aaaledajieí ářadnfky pMaeda Jaa
Formaa miatopředacda Jlfi Štipek taj 1
Vlaaaik: étec ToaaU Kyselko pokl Alokt
Fraa

aaiim Bovým TTnálczea vyltíHL Pouze hlucho

iml km vrMtttelni Ročeii t alich (ře MM
NeTtlstl při vojenském tvtfenL K

závěrečnému cvičeni vojenskému
ťajilta Poplit vál případ Prozkoumáni s
-- diDfil výtlrdka zdarma Kaidý ro62e m doma

malými átraUml vylitL Ur Dstňa's ABral

X1CS96 LSBtAe CNcfIHjel konalo se 10 záři mezi Hosti G0LD DOST bT'-"--vaři a ZbraalaÍ vytáhly 17 a 18

brigáda % niebi prvá postupovala — Předplácejte na Pokrok Zá xam m m IUHUI UUiráHI ClCBCo It Lools RsW Toťk
večera a ráno od Zbraslavi pado pouze f 100 ročně
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