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Okres Boyd— NA PRODEJ: Lékárna

jest jedním z nejlepších rolnickýhdebře zařízená v českém městě
ZE STÁTU NEBRASKA

jakož i loty a domoviny dobytkářských okresů v severní J KLEIN
iportcr a velKOOlJCIioflnik

NAŠE MOTTO i

Výlutrní zbcM

za iitjmíriiřjí
ceuy

Nebrasce Půda v nem je uroďu Emil
1 Vf-- U

á Jest to Černá hlína od 3 do34— UIQWOUU ncu

stop hluboká 1 jílovitou spod- i-— Ve West Point zemřel starý

tamní osadník krajan AntHeyduk 0OU rinyen 90 procení pozem-

ků v Boyd okresu lze vzdělávati
ve stáří 58 roků Zvláštností jest

Znaíný krok na dráze k lepší
budoucnosti dílnictva

V poslední dobe pozorujeme

chvályhodnou snahu mezi kapita

listy 2e snaží se poněkud sprave-dlivřj- i

upraviti pomčr mezi kapiti
lem a prací
NejposlednřjStm činem takovéto

snahy jest orní ment tak zvaného

ocelového trustu Že zařídí pro

svých 30000 zamSstnancn zvlášt-

ní výslužný forH Zaměstnava-

telé jak patrno z tohoto prohláSc-n- (

pfichizejí k poznání že mají i

if ZE SOUTH OMAHY li
j# #

— Následkem četných stížnosti
na bídný stav městského vězení

pomýšlí se vážně na to aby toto

přeloženo bylo do jiné příhodnější
budovy Ježto pak v nynější měst-

ské radnici není dosti místa ani

pro městské úřadovny převládá
náhled že by bylo nejlépe posta
viti zděnou budovu poblíže měst

ské radnice a umístili v ní policej
ní soud a městskou věznici

— VV E Davis místní řiditel

Omaha Gas Co vyplatil ve středu

bytek pak skytá výtečné pastvi
# v íji 1

— V Mullen zastřelil se před-

minulé pondělí 53letý llarry Siaf-for-

zaměstnaný u II J Lowe a

Mrtvola jeho byla nalezena v ná-

draží B & M dráhy-- ' Zanechal

tu goletou matku

- Clarence Dotigherty z Browo-vill- e

poináhsl bratrům svým v

Auburn v truhlářské dílně v niž

předminulé pondělí byl zmrzačen

Z¥láštní$--s=- H-

pozornost se vénuje

objednávkám

ny a tvrJi se ze na naiao tvn
sekci jest tam jeden osadník

zajisté že zemřel právě v den

svých narozenin Zesnulý byl

zručuým krejčím a narodil se v

u Čáslavi VAmerice

dlel od roku 1876

vbřalkách

vínech a

likerách

Pra domácí a MM uctřelin

Prostírá se mezi řekami Missou-- a

Niobrarou a protékají jej řeka
mm

r
Keya Paha potok Ponca zajišťu

--— V pátek večer přišel nešťast
jíce mu lepší průměr dešťů než je miOkružní pilou zraněn byl nebez

v lahvích
a plucarechmnohých jiných dobrých rolnic

pečně na ruce
kých okresích

— Krajan Fr Bartoš od Dodge

nou náhodou o život 581etý Němec

Anton Bischeld z Grand Island

Týž vezl za soumraku náklad ba-

líků sena když pojednou ve výmo-

lu několik balíků se sešouplo s

voau na koně a s nimi spadl záro

městskému pokladníku Fr Kout- -

Pozemky se nyní prodávají prů
skérnu roční poplatek za prodanýměrně za $20 akr avšak násled- -

plyn v městě So Omaze v rokuem zamýšleného a zajištěného Klein jfsí tn jednatelem 'Jterova hořkého vlna

pro South Omahu a Omahu

přišel onehdy k bolestnému úrazu

Smekl se ua dvorku na náledí a

vyrazil si ruku v zápěstí Dnes

však daří se mu již dosti dobře
1901 celkem $87698 Dle uděprodloužení pobočky Verdigre

dráhou Fremont Llkhorn & M

ní 26 a 11— K vážnému zranění přrel
aletý Ernest Palmquist z Tal- - Valley srdcem okresu příští léto

I I _ L 1

"Vitoliiv Helm?iler řitlite!cena pozemKU tam rytme uuue

stoupali jelikož vše čeho okresu

veň nešťastný Bischeld a sice

zrovna pod kola Lidé kteří mu

pomáhali nakládali seno přispě-

chali mu na pomoc avšak Bischeld

jemuž žebra pronikla plícemi za

nedlouho skonal Zanechal zde

manželku a deset dítek

— Dempster Mill Manuíactu

lené výsady plynární společnost
musí platit městu 'i centu za

každých 100 stop spotřebovaného

plynu Z výkazu doručeného

městskému klerku vysvitá že za

minulý rok spotřebováno bylo cel-

kem 17937800 stop plynu Spo
třeba plynu v South Omaze znač-

ně vstoupá

tomu se nyní nedostává aby byl

mage línal doma staao aouyiKa
z korniska když pojednou spadl s

koně na plot z ostnatého drátu a

vážně se zranil na hlavě a krku
dealním rolnickým a dobytkář- -

jiné svaté povinnosti vůči svým
zaměstnancům které nejsou spl-

něny tím že jim vyplácejí řprlv-n- ě

ujednanou mzdu za vykonanou

práci
Se vzrostajícím stářím počínají

i ukaždého mizeti síly nejen těles-

né ale do jisté míry í duSevoí a

hlavně u děloictva jež mozolnou

prací vytřepává své síly rychleji
nežli jiné třMy pracovníka a pro
takoxouto dobu osláblosti má díl
nik nepopiratelné právo žádatiby
o něj bylo postaráno tím v jehož
službách ztrávil věrně dlouhá léta

1 ztratil ve svědomitě vykonávané

práci své sily

Když mladší svěžejší a silnější
pokolení počne vytlačovali z dílen

a továren starší pokolení tu

nemají bezcitně od

kládati tyto staré vybílené dělní

kým okresem jest přímé želez

Lidský Strojní spojení s Omahou a jinýmiJohn liubberbrandjak ozná- -

w LI ring Co spúsobila v sobotu večer
trhymeno z ťlattsmoutD sražen Dyi

rozzuřeným býkem k zenu a ne milé překvapení zaměstnancům
Kukuřice pšenice žito bram — Četné žádosti chudiny o

bezpečně pobodán roby jeho svýrn rozdělivši mezi ně $3000
z čistého svého výtěžku Peníze

městskou podporu působí městbory a vůbec všechny rolnické plo

diny jež se pěstují v téže zeměTeprve po třech hodinách nalezen ským úřadníkům nemalé potíže
tv rozděleny byly poměrně dle

byl v bezvědomí než lékař doufá pisné šířce v Iowě jsou s úspě Výbor městské rady jenž má udí
že se mu podaří zraněného muže chem pěstovány i v Boyd okresudélky doby ve službách společno

sti ztrávené a dle výše mzHy roční leni podpory této na starosti neví
uzdravili Drobné ovoce všeho druhu daří si rady neboť povolená částka k

Někteří zaměstnanci dostali až $80
se zde dobře a mnohé zdárné 0- - tomuto účelu byla velmi skrovná— Sekretář státní bankovní ko

odměny za věrné své služby
a počet žadatelů stále vzrůstávocné sady roztroušeny jsou po

celém okresuky) jako odkládají nepotřebný již V Harvard pořádal předmi Velmi mnoho rodin upadlo do
mise Koyse vydal v sobotu charter

státní bance ve Wilber založené

s kapitálem £20000 pp Josef W S výjimkou r 1894 vypěstová chudoby následkem udržovinínulé úterý večer spolek Eastern

Star zábavu v tamním divadle jíž na bsla v okresu tom dobrá úrodaShedtákem August Janouchem

oáMroj ale povinností jich jest

aby se postarali o ty již pomáhá
li jim svou práci budovali jich bo-

hatství a průmyslové závody
Tento založený výslužní fond

obydlí v přísné karanténě a dobro-

činné spolky mají plné ruce s dosúčastnila se též asi ailetá dívka mnohá cenná zlepšení v pohoByron T Danem a A S Sand- -

ES

Edith Bainova Nenadále klesla k dlných a elegantních farmerských dáváním alespoň těch nejduleži-sem
zemi a v bezvědomí dopravena těišich potřeb životních nebohé— NA PRODEJI — Domek a

byla do obydlí svých rodičů Lé
obydlích počet dobytka na každé

farmě podávají důkaz že otázka

rolnická v Boyd okresu již dávno
chudiněkovářská dílna s moderně zaříze

ocelářského trustu má státi se

pramenem doživotních příjmů kaž
kaři použili všemožných prostřednými stroji a gasolinovým moto — Čtvrteční zasedání policejnídému zaměstnanci který po určité
ků aby omdlelou dívku přivedli k

byla kladně rozhodnutarem o 3 koňských silách a 4 lotydobě již ztrávil ve službách trustu ho soudu přerušeno bylo neočeká-

vaným spňsobem Sotva že předvotu avšak veškeré úsilí jejich Butte jest okresním sídlempozemku Domek se dvěma lotytest následkem stáří k práci ne m4čítá bezmála 1000 obyvatelůse může též pronajmout (Příčina soudce Kinga přivedeno bylo ně

Lidské třlo jest jako jemnř sestavený stroj Je-l-i

jedna řást vypol rebovaná nebo následkem nedbalosti reo-vat-á

mí to na celý systém Spatný líčinek Ledviny a játra patři
mei nejdíiležitřjňí orgány lidského těla Jsou-l- i v nepoiádku celé

tělo trpí Udržujte je v dobrém pořádku a dobré zdraví bude ná-

sledovat

9J}cjCcaníiv batsám

pro ledviní a Játra
bude to ilstrojf udržovat! v pravidelné a dravé činnosti Mnoho-

leté jeho užívání v řetných rodinách dokázalo jeho úíinek ve

všech nemocech ledvin a jater
Cítítc-l- i bolest v hlavé nebo v ládech
Schází-l- i vám ctižádost jste-l-i hned unaven a vysílen to má-

mená že nemáte ledviny v pořádku Kupte si dnes láhev u lékár-

níka M&žeť vám to ušetřit léta bolesti Zhotovuje

The DR J H AlcLEAN MEDICÍNĚ CO St Louis Mo

bylo marným Nebohá dfvka ze

mřela ve středu o 2 hodině odpo
lední

schopen aneb jehož zdravotní

stav požaduje aby byl zbaven kolik vězňů a týž započíti chtěl sprodeje změna zaměstnání) Do-

pisy adresujte: Frank Hoskovec Novinky z Clarkson

svých pracovních povinaostí IV:výslechem otevřely se dvéře a do

soudní síně vstoupil neznámý muž— Iciin R Lawrence zachránilBruno Butler Co Neb (25x3) — Krajan p Fnnk Krahulík
'vPenijsaí loai American Steel

Rovnou cestou bral se k dlouhémuod Wiesner vykoupil od p V HNa farmě Mike Malone aand Wire Company jak se trust od jisté smrti jistého Číňana a bí

lou manželku jeho Číňan byl Hermana v Clarkson obchod že sta' 11 nalézajícímu se před soud
nazývá liší se od jiných zavede blíže Plattsmouth zmrzačen před-

minulé úterý dělník John Pulp
Alliance na koupi a aby zásoby nou stolicí a beze všech okolků silezářský a hospodářskými strojiných pláni tím že nebude usta
své zejména též pivo a kořalku niň lehl Soudní sluha Allen přilest lišto že p Krahulík získá siPři drásání korný zachycena byla

ruka jeho strojem a rozedrána tak snáze domů dopravil vypůjčil se

v městě povoz Kolem 6 hodiny
v brzku přízně všech krajanů ne

boť těší se výborné pověsti jakož
to řádný a poctivý muž

strašně že mu ji lékaři museli nad

novena žádná určitá doba po kte

ré se zaměstnanci dostane výsluž
ného

Každý případ jedince bude vy
řízen dle vyšetřených okolností

stoupil k neznámému a otázal se

ho co to tropí 'Mám neštovice"

odvětil tento V okamžiku byla
síň soudní jako když ji vymete

v sobotu večer cniei přejeti pres
zápěstím odejmouti- -

mělké jezírko když pojednou Pánové Muodil a Folda roz— V úřadovně státního tajem
prodali 40 akrů pozemku u samýchuvízli koně i vů! v bahně do ně

hož stále víc a více se zahořovaliJiné závažné pravidlo s pensijnfm nika inkorporována byla ve středu
hranic městečka Clarkson na straně NOT A SINGLE CAR RUNNING BVT ONCE A DAYANDtímto fondem spojené jest to že Omaha Putioleum Gas & Coul

Advokáti posluchači ano 1 vězňo-

vé v divokém úprku hnali se ku

dveřím a v síni zůstal pouze soud-

ce King s nemocným Nemocný
Teprve časně ráno spozorováni HAULED OVER THREE OR FOVR DIFF ERENT KUAUS

západní na dílce tak že bude mítvšichni zaměstnanci požívající vý Co z Omahy S kapitálem 1 1000- -
BVTmajitelem renče John R Lawren

služoého musí se zavázati že Clarkson o jeden přídavek (addi

tion) více Clarkson bude mítcm jemuž po dlouhém úsilí po000 Společnost jejímiž hlavními

podílníky jsou Henry E Nelson muž odstraněn byl v brzku na to

dařilo se nešťastné manžele 1 zdravotním inspektorem Jonesemnvní několik ''předměstí' IméaoWilliam ) McCune a George T
kdykoli bude jích rada žádána od

správy závodů v Oněch odborech

v nichž byli zaměstnáni kdysi že

touto radou musí správě závodu
pro toto nové "předměstí ' není Jest to Charles Vance jenž v bez

Hal! hodlá raffiaovati různé látky
povozem z nebezpečné situace

vysvoboditi Žena Číňana byla

již ve stavu polovědoméra a Číňan
vědomí unikl z místa lež bylo v

zbudovati a udržovati továrnu a
karanténě Soudní líčení bylo od

přispěti Tato podmínka za rflz
sám téměř šílený

a kupovati nebo pronajímati po

zemky

tak etane neopomeneme vás o

tom zpraviti Pan Jos Lopour
jest první jenž tam staví svoje

nycb okolností může míti značnou ročeno až na odpoledne a síS dů-

kladně vykouřena to UTAH AND— Mladý Todd Drake zaměst
praktickou cenu pro American

naoý u Moss Davise u Humboldt — Společnost sestávající z
obydlí Na jaře bude jich stavěliSteel & Wire Co

MAEP C Winduma SC Stáhla a W

— Blíže Tilden otrávil se ve

středu v noci v domě bratra svého

J F Coleman Týž býval druhdy

zámožným kontraktorem v po

est patrno ze tento pensijn
dal si v sobotu večer usušili na

kuchvBská kamna 'čepicí kterou Davise požádala město o povolenífond ocelářského tnutu založen i — Pana Jos Suchýbo zdejšího
byl řádně pomocí gasolinu vypral k vyrábění acetylenového plynu v VIA TIÍEbyl správou po důkladném uvažo kováře postihlo vážné neštěstí
V okamžiku udál se výbuch

sledních však letech pronásledo-
valo jej neštěstí následkem čehož So Omaze pro místní spotřebu a ování poměrů a jest to skutečně po Jakýmsi nedopatřením zranil se

bolestně na noze při gasolinovém
Drake popálen byl vážně na rukou právo k položení rour v městě Za

těšitelný úkaz naší doby že Čím zmocnilo se Colemana zoufalství UNION PACIFIC
No Changs of Cr oř Roads Aoross tho Contlnent

"THE OVERLAND ROVTE " ALL THE WAY

povolení to uvoluje se společnostdále tím v (co uznává se nutnost hnacím strojiPožil nejprve dvě unce laudana
a v obličeji při hašení požáru

— Mladí farmeři Will Young platní městu roční poplatek 5 ctnvýslužoích fondů pro dělnictvo
když žádoucí smrt se nedostavila — Krajané Vincenc řaiman a

syn otevřeli tento tento týden ve na každých 1000 kubických stopkteré má nepopiratelné nároky na lack Ryaubydlící blíže Stella za
požil dávku strychoinu Před smrtí

Tel 316 eMěstská úřadovna 1324 Farnam ul
své cihelné budově v sousedství plynu prodaného Nejvyšší cena

plynu za 1000 kubických stop
to aby o ně bylo postaráno
když po dlouholeté práci vyčerpá

jeli si v neděli do Humboldt kdež

je stihla nehoda Při prudké jízdě

vyhozeni byli z kočárku při čemž
Z č B J síně obchod nábytko

obnášeti má $125 kdežto všechenlo své síly vý a pohrobnický jejž hojně záso
plyn dodaný místu prodávati se

svou svěřil se přátelům se svým
Činem

— Joshua Peer bydlící osm mil

jižně od Superior %páchal ve

středu sebevraždu Střelil se z

pušky a náboj roztříštil mu střeh

Tímto zařizováním pensijních bili vkusným a dobrým zbo
má za 70 ctů Společnost ona nafoodů nejsou sice daleko ještě Otežím Jelikož jest Josef výteč

Neposýlejte peníze
za naSe skvíintní ryté

pláňtíkem oputře-n- é

hodinky ze zhité směsi m

bízí se konečně opatřili město
spravedlivé požadavky pracující ným odborníkem v hodinářství a

zlatnictví opatřili se též slušnou obloukovými svítilnami plynovýmtřídy splněny ale je tím učiněn
pozlacené MiiKara-tovyr-

na místě elektrických jež prý dá
zásobou dobře vyzkoušeného a za zmteui ruuajici ne

co do vzhledu kaírlfm
36 hodinkám Strojok
Jest nejlepii výol)y

vátí budou lepší světlo a přijdou

ni část lebky Peer byl zámožný
53 roky stár a má se za to že se-

bevraždy se dopustil v okamžitém

záchvatu Šílenství

ručeného zboží z oborů těchto
laciněji

— Krajan Jos Soušek od Wells
— Mayor Kelly vetoval v pon

Ryan povážlivě byl zraněn v obli-

čeji
— Ve Wakefield vznikl v ne-

děli ve 2:30 hod ráno požár v

Model restaurantu a plameny roz-

šířily se v brzku i na sedlářskou

dílnu Wm Saunderse v téže budo-

vě se nalézající Nějakou dobu

se zdálo že celá obchodní čásť

městečka padne dravému živlu v

oběť a jen usilovné námaze požár-

ního odboru jenž obmeziti se

musel pouze na hájení budov sou-

sedních lze děkovati že ztráta na

majetku páčí se jen asi na $4000

— Velká honba ubpořádána Colfax okres jest povážlivě ne
_ _t 1 dělní večerní schůzi městské rady

p i n e vynyerKuvany
dvojitá vysuvka ry-

chlý ráz pat ozubeoé
kolečko správný chorj
a opatřený SOletou zá-

rukou Zřízenci ftelei-nlfn- í
v celé zemi

tvto hodtnkv nro

mocen iento inteuigeniui a va
ordinanci týkající se veřejné knibyla v pátek asi 8 mil západně od

města Beatrice na níž-s- e podílelo žený občan trpí prý rakem žalu

TRŽNÍ ZPRÁVY

CHICAGO dne 21 ledna

Plenice cerr ni " 2 k okam

dodaní 81 bal
"

PScnlce l 8 okamí dodáni n@:4%c
" "

gtm l 2 ílnt 60Mi(&6ic

"
Korná t 2 bili

" "OveS 2 bílý Xc
" ''OTeCS bil K@3ác

Žito £ílo k dodáni Sle "

"
JcSmen k plr dfelím k dodání 9i@63ttc

Ječmen ke krmen! k dodáni
"

Luéné aemeno C 1 temeno aerz 11 60(3170

Semeno bojínku (timotby) M 45 "c

Semeno jetelové $9Í0@975

Živý dobytek:

Pěkní al nejlepíí toÍI $50ia72S

Hubeni al k prostředním 00®H 00

Voli ke krmeni S226&47&

Kráry 1!@4T6

Jalorice

hovny přijatou v poslední schůzi
dečním Taktéž i vážená choť p

avšak veto to bylo zamítnuto
Franka Viktorina ml nebezpečně

asi Šest set honců Pouze tři vlci

byli usmrceni neboť většina jich
šťastně z leče vyvázla

Vzdor tomu jmenoval mayor devět
jest nemocna

Jich trvanlivost a správné drženi tasu í

cena Jest 14200 za tucet po příKtictai
B0 dnu zašleme vám vzorek k prohlédnutí
Budete-l- t opi ně spokojeni zaplatíte $3 50
a expresní výlohy Jinak ani Jediného centu
Udělte nejblliei expressni úřadovnu a zdali
chcete dámské neb m áské hodinky Zdarma
pěkný řetízek a závések v ceně 11 s kaidýinl
hodinkami KataloK zdarma EXCKI8ÍOK
WATCH CO 4SW Central Bank Bldz Chicago

členů budoucí knihovní rady Jsou
— Příští neděli dne 26 ledna— John Harsh z Osceola přišel

vážnému úrazu na farmě Sam odbývati bude řád Západní Svor
to: pí Harriett C Lane-ov- á Dr

W S Wbite pí Josephine Car

rollová pí W G Sloane-ov- á Dr— Paní 0'Rourke-ov- á bydlícíCliffordaasi tfi míle jihovýchodně
od Stromsburgu vzdálené Při R L Wheeler W S King pí Liti nastuzeni t hí:í části til

Ulehli kašnl t hodinu

nost l 28 Z Č B J zvláštní

schůzi jedině za účelem uvedeuí

nových úředníků V poslední
schůzi zvoleni byli pro tento tok

následovní úřadníci: předseda

tři míle severozápadně od Tal-mag- e

prodala minulý týden farmu

o 160 akrech akr za $55 Farma
drásání korný přišla mu ruka do

veliký krok na dráte k lepší bu- -

doucnosti dělnictva
'———

Z KRUHŮ Č S D P J
'

Spolek Česká Koruna č IX

Č S D P J v PineCity Mina

odbývá své schůze každou druhou

neděli v měsíci Pro tento rok

zvolení bylí tito úřadníci: Předse-

da Jan Štothl místopředseda To-

máš Bažiltajemník Fr W Kvěch

Pine City Minu účetník Jan
Hejda pokladník Jan Šambauer

průvodčí Václav Karas

Spolek Svatopluk č I Č S

D P J v Montgomery Minn

odbývá schůte své každou čtvrtou
neděli v měsíci Pro tento rok

zvoleni byli opětně tito úředníci

Předseda Fr K Staněk tajemník
Fr Mixa účetník Vojt Kasanda

pokladník Tomáš Havel

Spolek Bratří Severu č XVIII
Č S D P J v Drywood Wis
zvolil si pro tento rok následující

úřadafky: Předseda Tomáš Kysil-k- o

místopředseda Jan Piler ta-

jemník Frant V Kinkor účetník

Jan Kysilkopokladník Jiří Štípek

Dr ťenner's Cougb Moneystroje a byla tak zle zohavena že
C L Talbotová Bruče McCulloch

a rev D W Moriarty K návrhu

radního lohnstona odloženo bylo
ItrStato není právě ta nejlepší Kdy Jiné léky pochybylytotosplso

bí vyléčení Pouilt před výstavemu ji lékaři museli pod loktem

odejmouti Longin Folďa dozorce Adolf Fil Telata 450@826— V Columbus vnikl neznámý
nim se zamezí coripiu uaniuzcu i

revmatism záHkrt atd souhot
aádurhu zápal hlasivek katarlipi tajemník Anton Odvárka

dosud lupič v sobotu v noci do
Texaailli krmení ToÍI 8 25a 8t

Texaaití roli z paetrln
— Ve středu v 7:40 bod večer

ustanovení členů knihovny rady
na čtrnácte dní Převládá náhled

že navržení členů knihovní rady
má co dělati s výběrem stavební

nalezena byla blíže nádraží v účetník Josefka Bukáček poklad
nik Vincenc Fajman průvodce Fr Í(:hřlpkarToT)TýTa7eTbTuodiuoděvního obchodu P J Harta a

odnesl sebou několik oděvu peRogers bezhlavá mrtvola L H
Prwata teiká nejlepii 0 30@05fi

Pruata lebká Tybraná U90@660

Prasata hrnbá 5ii©--
Humlíček strážci V Polanský a

něžní zásuvky a pokladny si ani
John Drdla "

nevšimnuv £ lupem tvým zmizel
Garriettse chudého tesaře z Ro-

gers a sice krátce po odjetí vlaku

Z hlavy nalezeno pouze několik
Ovce píkná %l k ybranjm 40@500

ho místa avšak městská rada má

za to že místo musí vyhověti pod-

mínkám za jakých Carnegie dar

svůj městu učinil
hBata 350@aOObeze stopy Spn&tční závor

50U@585Jebfiata rápadnfúlomků a čepice Má se za to že — Z VVahoo se nám sděluje

= ŽÁDNÝ ŘI'ÁTVKTt
NeJhorSi míný spánek m6e býti vylé

ten v 4i minutách Vlaská kost tvrdé
otoky a lál rovnéž tak rychle Bezbo- -

lestné a nikdy nezklamalo Podrobné
vysvětleni o tomto novém zpftsobu léčení
zašle se zdarma majttel&m koni ťlite
dnes Požádejte o brožurku C 106

FLEMING BROS
Chemlsu Union Stock Yds Cbltaio

Ochuzená a nečistá krev spouští

závorv všem druhům nemocí co — Skolaírada neodbývalaopětGarrietts zúmyslně se vrhl pod Dnes (v pondělí) odpoledne v pět
kola vlaku ně v pondělí schůzi a následkemhodin spozorován byl oheň v lož zatím svěží silný oběh je nejmoc

OMAHA dne I ledna

84c
'

llOO®!!')'

Koma C 8 pfi káře

Oreat 2 bílýtoho nebyl vydán rozkaz abynicích Švédské koleje nalézající se— Henry Wescamp syn Jos něiši ochranou zdraví jakou lze
Brambory nofé

v severní Části města Hasiči seWescampa zaměstnaný u Floyd
zjednati Pan Rice Eaton z Cli

e1ce £ar cVretvé
dostavili v krátkém čase vzdor m 1 li _

max lexas pise ze one o uuuia Máalo i máeláren
Mánlo farm nejlepii

tomu že budova jest vzdálena
Harsmana drolením Horny stfžen

byl vážným neštěstím Levá ruka

jeho zachycena byla ve stroji a

23®24C lib

"
15@lfc

144c"
1001 dopis zrovna k tomuto boduprúvdU Frant Mareš vnitřní

stráž aa Naibrt venkovní stráž

školní dítky donuceny byly dáti se

očkovat Mezi členy rady zdra-

votní a členy rady školní panuje

jakési napjetí neboť zdravotní

rada se domnívá že školní rada

nechce nafiditi nucené očkováni

školních dítek

hnedle celou míli od požární sta
Máslo farm Ipatné aá dobré

se nesoucí: "Byl jsem schvácen
nice v tniaově se naiezaio okoioPetr 6nanční výbor Jos

C H KUBÁT
gku&eoý íeakj

pránili a YefeM notát

Ptsdrna: Barker Block roh JJ
Farnam Číslo pokoje 38

rozdrásána tak že lékaři uznali

za nutné v lokti mu ji odejmouti
co lékaři nazvali povšechnou sla

100 studujících mladíků většina Knřata

bostí nebo ochuzenou krví Zao
Cihlář jos Josííek Job Vlasoík

výbor x nemocné Alois Franc
Fr Dvoitk Fr Svoma Frant

však zachránila svoje šatstvo a

mr "HS"
"7Hac
''8&lc

v Tiaoc"

80CTH OMAHA dne 21 ledna

- Charles Glasson 1 7letý syn
Kachny
Kohouti

Krocanipatřil jsem si láhev Dra Petra — V pondělí časně ráno zniče
Josepha Glassona z Tecumseh od

Hoboka o 1 zdejšího mí?tniho jedV Kinkor Uj no bylo požárem oovait íi roivážel s otcem svým pařezy když
pojednou sochor pod jedním z natele pana Sidesa a to hned za I3i9 2-

CtínéiD otccenstvol
locka č 355 Railroad ave Ačkoli

se hasiči rychle dostavili přece
Voli píknl aí nejlepii

Krávy NiÉiiHii
V SO OMAZE

knihy Škoda na budově a ná-

bytku páčí se na $100000 a jest
částečně kryta pojištěním Ohefl

spozorován byl v třetím patře v

jedné světnici jelikož však budova

byla dřevěná Šířil se oheň velmi

rychle

l@4rčalo mi prospívali Druhá láhev

celá budova 1 s obsahem stala sewléřila mne ÚDlně Nevěřím že ®"Jalovice

nich na jednom konci se uvolnil a

zasáhl mladíka pod bradou Mladík

byt ranou tou omráčen a čelist mu

- J
Tímto dovjume g ctěnému

čtenářstvu na§eholistu oznámili
2 003440kořistí plamenů ježto nejbližšHoboko mohlo by býti předčeno v
a$s4hydrant byl příliš daleko od hoří FR LAITNERvlastní

Oněčem k čemu se odporučuje Napřeražena Následkem přeražení

Voli ke krmeni

Prasata nejlepii

Prasata prostředni

Prasata brnbé tříká

Že ohromná - zásoba nástěnných
kalendářů vydaných vyrabitelera cíbo stavení vzdálen Požár vznikl

konec pravím že váš místní jednatepny ztratil mnoho krve než do-

stalo se mu pomoci lékařské Jest nejspíše od chatrného komínu

epítss1

?5a 10

světoznámého Trinerova Léčivého na 20 a Q ulici

V pohodlné nálen ]et TÍdy Tybornf
tel Strýc Sides je mužem přímýmIr Vrte nýžvína jest il úplně vyčerpána ne Ovca nejlepii

Jehtata
však naděje na jeho uzdravení

a poctivým Je přes osmdesát let
— V neděli v noci překvapila

policie neočekávanou návštěvou leiák na řepu TVbcr lech nejlepslcli
doulntko Tvteřnjřch likérft a pravýchKA5SAS my dne íl lednastár On je živým pomníkem zá— Předminulé pondělí asi o 4

boť kalendáfe ty došly taková obli

by ie během jednoho týdne byly
rozebrácv- - Ti kteří zaslali ob

Č1SKÝ LÉKAŘ

v ClarlESOU iTeTs

Porad udili M tli pÍMmot tO

hostinec Charles Palmtaga v Al- -

Plenleeť tvrdá k okdodáni Te79eboduh Hobokahodině ranní vznikl požár v obydlí
W H Lelacbnera vlastnícího bvight a zatkla tam Čtyři ženštiny

Plenice í S- - tvrdá k ok dod
Dra Petra Hoboko nelze obdr

nefftlšoTsoy-- Tll- -

Prostranná úlulnť mfilnott spolkoví
zamlouvá se sami a cL spolky řeaké ne-

naleznou ▼ So Omaze lepil pohodlnřjM
a levnější Téi I tín taneřnl nmá ba

(mieroné proto ct tpolky řeské

nos loct dosud kalendáře ne a jednoho muže Mezi ženštinám
T5c

46348 4

nalézalo se loleté děvče Gracedostali ' obdrží onen obnos )el
renč asi la mil od Mulleu na sever

vzdálenou a toto shořelo až do
leti T lékárnách ježto se prodává

lidem přímo skrze místní jednatele

Korea (-- 2 bílá k ok dodáni

Korea í t mích k ok iodánl

Owií-2- - bílý k ok dodám

titot t kok dodán!

Hixonova z Plattsmouth Policejnmil sloužiti ku krytí poštovních základů i s veškerým obsahem
majitelem Drem Petrem Fahrney- -

výloh a obalu —zpět— soudce pokutoval ženštiny $20 a
uřinf dobře kdyi píed poráimaim laoav
iakťkoli přeptají se n majitele na pod-

mínky PHxbí krJn( porouM s

M rilSK LAIT5EB

Pokrok Západu

pouze $100 ročně

Lelachner utrpěl škody na liooo
Ste

$1190314 0t tana
"1SM

útratami děvče odevzdáno bylo vem 11 a— 114 So Hoyoe avenue
nebyl pojištěn Má se ta to lePředplácejte na Pokrok Západu

Seootiotay vybr

Stu a prmirie vybrochrana dobročinného spolkuChicago III
pouza f100 ročni obeB byl založen


