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Srbsko

V pohraničním městě Šabacu

udál se revoluční pokus o dosazení
Karaďorděviče na srbský trůn

Jistý Alavantičpříbuzný Karaďor-děvič- e

přišel v uniformě srbského

generála s několika svými přátely
do srbského města Mitroviče —

Zde rozkázal pohraničním strážní-

kům aby ho následovali a ti po-

važujíce ho za srbského velitele

uposlechli Alavantič přitáhl s

nimi k radnici kdež poručil hasi-

čům aby se připojili k němu což

i oni učinili Na to se odebral ku

kasárnám četnictva kdež Alavan-

tič nařídil také četnictvu aby se k

němu připojilo Dvěma z četníků

to bylo podezřelé i uprchli nepo-

zorovaně vyhledali velitele svého

setníka Nikoliče a s ním se vrátili
ku kasárnám Setník žádal na

Alavantičovi průkazy které by ho

opravBovaly k vydávání jeho roz-

kazů ale Alavantič na místo odpo

fDo Linwood Neb a okolllr

Oznámení úmrtí a díkůvzdání!

Víem přiílclftm tvým snAmým oznamuj ame truchlivou zvísf že
náS milovaný manžel a oteo

Josef ŠtéLrei
odebral se na vřřnoBt v Dodíll dne 2 břei!nal902 ve i hod ráno a po
hKienbyl v útrrýá biezna na Národní hřbitov za velkého účastenství

pfntcl aznámýcli Drahý zesnuly narodil se dne 8 března 181)2 v h

na Moravě

NaSe srdeční! diky nfichr přijmou za krásné vřnce: ct rodiny E
Foldova F Bartošova Jol Hamrdlova K Dočekalova a J A Tioháč-kov- a

Fr BartoS nechť přijme niíň srdečný dik za dolemnou řcS v
domě smutku a pp V Ilavlik a Emil Folda za dojemné řeči na hřbito
vě Dále platí vřelé díky nase piínfim a damám E Foldovi J H Čer

nýmu TDudovi E Foldové A J Havlíkové A M Ticháčkovéa M

F Bartošové za zapčul krásných a dojemných pfsnl Jak v domf smutliu
tak i na hřbitově Dále srdečné diky naše členům rádu Rat Mladoče-

chft í 81 Z Č B J za íiičastnřnl so pohřbu v tak hojném počtu Pan
F Blatný nechť přijme diky naSe za vedeaí modliteb Jak v domě smut-
ku tak I na hřbitově Dále nesmíme opomenouti vzdáti srdečné diky
následujícím rodinám: Kousalově Dufkově ml Fol ioví Hamrdlově

Bundově F B Řezáčově M J Řezáčově KrSkově Bartošově M Ka-

vanové Jos Ticháčkoví a pí J M Ticháčkové za návštěvy a útěchy
jež nám poskytly po dobu nemoci drahého našeho mmríela a otce Ko-

nečně diky všem tčm kteříž se v tak hojném počtu pohřbu Biíčastnili
Juňtě jednou diky váeml

ANTONIE ŠŤÁVA truchlící manželka
M ŠŤÁVA yn

Linwood Neb 10 března 1902

:

i ze státu nebraska :!

!

— Z mřiíčnl zprávy státního

pokladníka Stutíera vysvítá že

za miiíc ÚDor obnášely příjmy

pokladničního odboru celkem

I43a85067 vydání pak f 5-

— J E Bartholmen stěhoval

předminulou sobotu domácí avé

nářadí z Bellwood do Linwood

při čemž nešťastnou náhodou

spadl s vozu pod kolo- - Sedm

iebrr bylo mu přeraženo a i jiná
zranění jeStě utrpěl Přivolaný
lékař vyjádřil se že jest pramalá
naděje na jeho uzdravení

— Ed Foster a Charley VVelch

1 5tetf hoii z Fairmont vyšli si v

sobotu na hon Foster snažil se

vyndati z revolveru prázdnou pa-

tronu když pojednou vySla rána
Kule vnikla Fosterovi do pravé
tváře blíže nosu pronikla do úst a

vyrazila mu dva zuby Až dosud

nebyla kule vytažena

— Harlo Fraoz ioletý synek
Charles Fránze náčelníka požár-

ního odboru ve Fairbury přišel
nešťastnou náhodou ve čtvrtek od-

poledne o život Vezl se s něko-

lika jinými hochy na íarmerském

voze když pojednou spadl pod
kolo a byla mu rozdrcena hlava
dříve než mohl býti vůz zastaven

— V Kearney přišel předminulé
úterý odpoledne nešťastnou náho-

dou o život sj nek George Wrighta
Willis Týž chtěl se dle všeho

svésti zadarmo pt nákladním vla-

ku Uoiin Pacific dráhy avšak

spadl pod kola vozu a byl rozdr-

cen Neštěstí bylo spozorováno

teprve tehdy když vlak stanul v

nádraží
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Omaha Sanitarium
Soukromý leský léčební itta a nemocnice

Soulromí ústav kde naleznoa nemocni
krajané trpící cbronlokými nemocemi oho
dlnedomacrzaopatfent a oletřeni Ptljínaaji
se Democcí trpioi revmatiNmem souchotěmi
namocnml žaludku střev srdce očí níi krku
a nosu cbndokrevDOstf ženské nemoce aev
vove nemooeata
Ústav má tafízen! k Ié£enl poiroci pfirote-nýc-

proatředkn Jako jest voda ve všech
tpasobech elektřina masáž X paprsky atd
Kuchyně česká Příjemné pokojíky pro ne-

mocné že se cítí jako doma Dotazy a venko
va se ocnotne sodpoviaaji
Nemocni s města mohou dochizptl ValoV

ráno do ústavu k léčení- Tel A lať

Dr K H BREUER řídící lékař

Úřadovna v Bvown Black 409 Tel 8825

Smnaito bojliiko Uimotby) 660c "
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Dr Fenner'8 KIDNEY

and BACKÁCHE CURE
Proti vAern nemocím ledvin měch-t- e

a nioCoTých ústrojft proti boleni
r kHži vadám srdečním nemocím
kožním revmtttlsmii mimovolné mu
ramení td Ir
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trvní třídy vlastni

Fr Semerád
na rohu 16 aWilliamul

Řízný Metzfiv ležák Miile na řepu
Pravé plzeňské z prtv voreřného pi-

vovaru 1 Plzné Jak by smet

Tel 21U - Frank Semerád

mm
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Nízké ceny výletní

PRO

HLEDAJÍCÍ SI DOMOVY

V ÚTERÝ : jSf"
PO Missouri Pacific

Iron Jlountain

Drázb
do jistých míst na

Západě Jiho-západ- ě

a Jiho-výcho- dě

za

i cestu lam a ípět
72 ceny Ttce 2o

Lístky json platuími jo tloíiu 21 dne

Zaatávky budou dovoleny ne déle

než po dobu 15 dní po dosažení prvé-

ho výletního místa na ctaté

0 ílalší yysYBtlení itr SXi
al na kteréhokoliv jednatele apoleínosli
nebo na

T F C0DFREY

Pass and T A Omaha Neb

T19 WAhvhnm

NEPOSÍLEJTE

více než rok loupeže v neděli v

obydlích jichž obyvatelé dleli prá
vě v kostele Z počátku mělo se
se za to že loupeže ty páchány
sou tuláky později však seznáno
Že to musí býti někdo z lidí domá
cích a protož rolníci drželi stráž
V neděli ráno odešla rodina far
mera lensona bydlící tři míle vý-

chodně od Exeterdo kostela pou-

ze Jenson zůstal doma Za ne-

dlouho spatřil mladého Charles

Bodea blížiti se k domu Bode

pokusil se otevřití dvéte avšak

shledav že jsou zamčeny otevřel
si dvéře vedoucí do sklepa Jen-

son chopiv se pušky čekal až

BoJe vystoupí do světnice Když

se tak stalo poručil Jenson vetřel-

ci aby zvedl ruce Týž však vrhl

se střelhbitě na íarmera a oběma

rukama uchvátil hlaveň pušky

Překvapený Jenson stiskl kohou

tek a celý náboj vjel Bodeovi do

nohy pod stehnem Mladý lupič

byl zatčen dopraven do města

a svěřen prozatím péči lékařské

— (Naše sdělení) David City
Neb — V našem hotelu ubytová-
ni jsou dva také vám známí kraja-
né pp- - Šesták ze St Paul Neb

a Rybin váš odběratel kteříž zde

po krátké prohlídce vykoupili

řeznický obchod Po dva týdny

byli zde sami neboť chtěli man-

želky své povolat! za sebou teprve

tehdy až dají vše do pořádku
Paní Rybinová přijela do David

City 4 t m a manželé Rybinoví

ubytovali se prozatím v mém ho-

telu jakož i pan Šesták Večer

rozmlouvali jsme s p Šestákem

kterýž se chystal jet pro svou ro-

dinu zdali by bylo lépe vzíti si

celou káru aneb zaslali nábytek
na váhu - Ale považte jak někdy
osud s námi si zahrá Večer jsme
mluvili o stěhování ráno pak ob-

držel p Šesták od svých milých
smutnou zprávu telefonickou že

veškerý majetek jejich lehl pope-

lem a Že jen stěží zachránili holé

životy své Požár vypukl prý ve

ityři hodiny ráno kdy ještě všichni

pohříženi byli v hluboký spánek
Lze si představiti uleknutí p Še

stáka když zvěděl o nebezpečí v

jakém tonuly milá choť jeho a šest

dítek Hned prvním vlakem po-

spíšil p Šesták ku svým milým

Tak zlý osud uspořil p Šestákovi

starost i námahu spojenou se stě

hováním Další podrobnosti ne-

mohu dosud podati neboť se p
Šesták ještě nevrátil Očekávám

s touhou celou rodinu Vyslovuji

p Šestákovi upřímnou soustrast

neboť této plnou měrou zasluhuje

jako poctiiý a svědomitý muž a

starostlivý otec S úctou

Fr Otoupalíkova

— Obyvatelé klidného jindy
okolí městečka Tecumseb pobou
řeni jsou velice bídáckým činem

dvou neznámých zlosynů kteříž

předminulé pondělí odpoledne zná

iloili i8letou dceru G Goldsbye
Rodiče odešli do města zanechavše

starost o dům 9 tri maie aituy
i8leté Matyldě Za nedlouho

bylo zaklepáno na dvéře Dívka

otevřela nechala však drátěné

dvéře zaháknuty Zatím co jeden
z bídáků zapředl s dívkou hovor

prostrčil soudruh jeho dátěoými
ďveřmi nohu a takto zamezil že

ustrašená dívka nemohla dvéře

uzatrknouti Ničemové strhnuvše

drátěné dvéře pustili se za prcha-

jící děvou avšak této podařilo se

v kuchyni se uzavřití Když pak

později zaslechla pláč sourozenců

vyšla z kuchyně v domnění že

neznámí vetřelci příbytek jiz opu
stili Než 7 témž okamžiku uchvá

cena byla jedním zlotřilcem od

vlečena do ložnice a tam po tuhém

odporu znásilněna Lotři zane-

chavše dívku v bezvědomí prchli
Nešťastná oběť nabyvši vědomí

nemohla se pohoouti a přes hodi

nu musela naslouchali žalostnému

nářku svvch sourozenců Lze si

představiti zoufalost rodičů když

po Jnávratu svém zvěděli o zne

uctění dcery své O zločinu tom

uvědoměn byl ihned šerif jenž za

pomoci zoufalého otce a některých

občanů zahájil po bídácích pilné

pátrání Stav nebohé dívky vzbu-

zuje obavy Ve středu v noci

zatkl šerif Fuller z Pawnee City

dva podezřelé muže a šerif Cumm

ings přivezl je ve čtvrtek ráno do

Tecumseh Když předvedeni byli

před zneuctěnou Matyldu Goldsby
ovu stotožnila tato jednoho i

nich Abotta jinak Johnsona zva

ného jakožto násilníka Mimo ni

stotožněn byl ještě její I2letým

bratrem a jistým Roupem Abott

odkázán byl k distriktnímu soudu

pod zárukou 12500 a byl uvězněn

Druhý zatčený muž propuštěn byl

na svobodu

Střelte se Mantl proti kaUrrha ba
1 bulících rtnf

rnn vnlknuvil do ně) sllznatým povrohtm
Takovéto předměty nemají bru nikdy pouzí
HIT iec n piiuv

— — —

tkoda Jtml MliKtien4 )t detkrst vétíí

monio nati ~ J -

Cbeney k (Jo v Toledo O neobashuje ísd

mo as krav a zevnějaek eelébo syitemu Kdy

supujvie - - - ——
abyste dostali tn pravý Ciivá "
hotoven Hun v ioibws '"" ™™m- -
Cbeney uo — napurocBBi urui

m —~t u--k UkárntkL TS- o- lihtr

fr Bairt Ptmtl PllalkyjMoaeJUpit

lá nml i fit Uru IfAlIftrA n

gtédéené léky pro nemoc

V David City budou mít to

potěšení poslechnout dne 13 trn

poblázněnou CarrieA Nationovou

kterou si tam pozvali aby jim

řečnila ak se dozvídáme chtějí

tam od května zůstat na suchu

V neděli 16 března budou

v našem kostele slouženy služby
boží Poprvé zde bude sloužit

mši velp Pokorný

Pan Adolf Krb 'který vlastní

jídelnu 'na dýpě' byl m týden
na pohřbu svého otce který by-

dlel ve West Point Neb

Ve čtvrtek k večeru byli jsme

poděšeni poplašným znamením po
žárním Požár vznikl v domě

který obýval p A Veleba Ohefl

vznikl asi tím že p Veleba přilo
žil hodně do kamen a odešel do

město kde se zdržel trochu déle

než měl v úmyslu Ještě nebyl
ani doma a už lidé křičeli že u

Veleby hoří Nezachránili niče-

ho jen nějaký kabát a kufr Též

dva koně mu uhořeli

Jak dalece nám známo jeli

se na Kubelíka od nás podívati či

vlastně poslechnout jeho božskou

hudbu p E Folda s manželkou

pp T Havlík F Dočekal a pí
M F Bartošová Jeto máloale

přece něco

Ve středu nevědomky vytrou
sil p M Vrána v hostinci FBar-

toše $10 a nezpozoroval až doma

že mu desítka chybí Proto dru

hý den přijel si p Vrána do zmí

něného hostince zeptat zdali by

byl někdo desítku onu nenalezl

Hostinský arci nevěděl o ničem

ale co tak o tom spolu hovořili

přijde p Jan Peltz a naslouchá

rozmluvě Najednou vytáhne de-

sítku a podává ji p Vránovi Ten

ji nechtěl vzít ale p Peltz mu

praví: "Nu když jsi ji ztratil já

ti dám jinou" Načež p Vránovi

vysvětlil jak se to vlastně s desít-

kou má On sám že vlastně onu

desítku nenalezl ný' rž p Březi

na kterýž myslel že ji ztratil

Peltz Když ale tento tvrdil že

nikoliv tu d Březina řekl: "Nech

ji při sobě a když se bude o n

někdo hlásit tak mu ji vrať Když

ne tak ji propijeme ' Toť se ví

že na to nějaký buláček padl Pan

Vrána se vyjádřil že ho ani ta de

sítka tak netěší jako to že přece
mezi námi najdou se poctiví lidé

jako jsou na pf pp Peltz a Bře

zina a zíroveS je požádal aby se

súčastnili schůze Řádu Ratolest

Mladočechft č 31 k němuž oba

náležejí

Pan F J Vaniček který byl

po nějaký čas zaměstnán ve Spur
Neb po česku se to jmenuje
Pc da jako pošttnistr a při tom

kupoval obilí odstěhoval se do

Bruna a věnoval se prodávání se

kacích strojů a vazáků Minulý

týden navštívil také nás v Lin

woodajak viděli je to tentýž
Fricek

Pan I C Hruška z David Ci

ty přijel s rodinou do Linwood 1

sobotu a to proto aby pookřá
li v kruhu svých přátel které si

zde získali za svého pobytu Pan

Hruška si zase jednou vyhodil z

'kopejtka' V David City se musí

držet hezky zpátky Pan J J

Kavan ze Šchuyle s manželkou

ztrávili zde neděli za tím samým

účelem

V pondělí ráno byli jsme vy

burcováni z libého spánku první
bouřkou v letošním roce Také

drobet sprchlo Netrvalo to ale

dosti dlouho a svítilo opět slunko

Farmeři připravují se do polí

I H Černý cvičí zde svou

novou kapelu a jak se dovídáme

dělají žáci jeho dobré pokroky

Nadějeme se že to bude brzy jed
na z nejlepších kapel v městě

Pan F Lapour přišel k úrazu

min týden Panoval velký vítr a

o Lapourchtěje dát konom sena

vylezl z venku po žebříku na sen- -

nik Kdvž pak slézal se senem

dolů najednou vítr prudce přira-

zil dvéře a p Lapoura srazil í se

žebříkem dolů Pan Lapour utr

žil dosti bolestné otřesení těla je

likož zem byla zmrzlá ale po 3

dnech již lůžko opustil a teď cítí

se dosti dobře Pan Lapour by

dlí od Linwood 3 míle Těší nás

že to nebylo horší Sotrab

TÍHkař velice překiapen

"Nikdv isem nebyl tak velice

překvapea ve avém životě jako

výsledky použiti Cbamberlain s

Pain Balm praví Henry lUrook
tiskař u Ashtville(N C) Gazette
"Zachvácen isem byl zlým přlpa
dem rheumatismu na počátku mi

nulé zimy následkem namočení si

nohou Zkusil jsem proti němu

několik věcí bez úspěchu Jed
noho dne přehlížeje Gazettu zpo
zoroval isem že za vyléčení rbeu

matismu Pain Baimem roznodne

se ručí tedv koupil jsem si ho

láhev a dříve než vypotřeboval

jsem ho dvé třetiny tu moj rueu

matismus zmizel a od té doby ne

r:i : 1 :~A k„l„:
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Na prodej u všech lékárníků

— Pledplácejte na Pokrok Zá

mssnu-zr-- " i

958 North 2?th Ave Omaha Net '

vědi vytáhnul revolver a střelil po
Nikoličovi lehce ho poraniv Ten

vypálil na Alavantiče a zabil ho

na místě Ostatní jeho přátelé ne-

kladli žádného odporu a v půl ho-

dině bylo po revoluci — Některé

depeše praví že revoluci tuto na

strojil sám král Alexandr aby
uvedl v posměch prince Karaďor-

děviče

Anglie

Belgický parník Waeslandkte--
rý ve středu vyplul z Liverpoolu
na cestu do Philadelphie srazil

se s anglickým parníkem Harmo-nide- s

u pobřeží walesského a po-

topil se Srážka ta udála se za

husté mlhy o půl dvanácté hodině

noční Harmonides vrazil do

Waeslandu kýlem do boku a asi

za 35 minut na to parník se poto
pil Bylo na něm 32 cestujících
v kajutě a 82 v mezipalubí a ač

se téměř již všichni nalézali na

ložích byli zachráněni až na dva

Chladné a pevné chováoí posádky
lodní způsobilo že mezi cestující-
mi nenastal j zděšení a že všichni

v pořádku uchýlili se v záchranné

čluny Také mužstvo z parníku
Harmonides statečně pomáhalo

při zachraňování cestujících tak
že v půl hodině ťšichni nalézali

se na palubě Harmonidesu Za

hynul jedině jakýsi cestující z me-

zipalubí a děvčátko Elsa Emmet-tov- a

Cestující pozbyli však vše

co měli neboť někteří neměli ani

času se obléci a byli zabaleni v

pokrývkách Jakási vdova paní
Honsonová ztratila při tom veli

kou sumu peněz' Kapitán lodi

Waesland měl ve' své kajutě vše

chny své 35leW úspory ale ne

hnul se s lodního můstku pokud
všichni lidé nebyťí s tonoucí lodě

zachráněni načež mu již nezbylo
času k zachránění jeho peněz
Povinnost byla mu dražší nežli

všechny ty dlouholeté úspory

Nač trpěti nezáživností? Seve- -

rova Žaludeřní Hořká rychle je
odstraaí upraví vyměšování ža

ludku povsbudí chuť k jídlu a

osvěží celou soustavu' Zabrání

viníku choroby odstraní všechny

nepravidelnosti soustavy a zapudí
tělesnou slabost Cena 50c a ti

Upozorněni do Morse Bluffs

Neb a okolí!

Následkem vyprodání hostin

ského obchodu svého Buchta Bros

z North Bend žádám zdvořile

všechny krajany kteříž mají něja-

ké staré pivní soudky zejména od

delší doby aby je nejdéle do 26

dubna 1901 laskavě mně odvedli

V naději že této žádosti mé ochot-

ně bude vyhověno znamenáni se

A T 'ONDRÁČEK

32ká) Morse Bluffs Neb

Praktický pivovarník
kterýž se vyzná v praksi zdejších

pivovarů přeje přední místo v

pivovaře Ručí za dobré pivo a

00 případě složí i záruku Pře
vezme též jakoukoliv práci do obo

ru pivovarnického spadající Na

bídky račte zaslati pod adresou:
Karel Urban care ot Kabela

763 Allport St Pilsen Sta

33x3) Chicago 111
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Tímto vzdávám neJvřcleJSÍ díky
- 1

Qjj
§ řfl do Omahy zavítali na koncert %

K slavného vlrtuM našeho Jana

zde v hotelu mém byli ubytováni 0

Ty pak Jež následkem nedo- - o
tatku místa odporučit! Isem mu- - ?
tel do hotelu Jinýchžádám aby mi %

to ve zé nevykládali Vynahradím £
Jím toaž do umany zavítají pnste M

"
V hluboké octě o

F E VLASÁK
X
o

t( majitel hotelu M mést Prahy" o
o 9
V o
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I Ir Vác JwýiT
ČSKÝ LÉKAŘ

v Claxlsson iTo"b Z

Porada ad lil aa Už písem ni M

OMAHA SANITARTUM

——— —

Pohled na odbor obchoaof a bankovní

Schválena řidltely vyšších
i

škol předními obchodniky

a soudip zpravodaji - - - -

Zřízena před devíti lety

Business

a Shorthand
Collcge

Boyd Euildin? roh 17té a

Harney cl Omaha Neb

J rabamfiv a G rt Ke: t)
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ItiirliXínn Prakticky
MtllUlUa a dokonale

Škofa jil není i oi ni

— Tři neznámí lupiči pokusili
se v pátek mezi 1 a a hoď ranní
o vyloupení pokladny v státní
bance v Nemaha Ve zmíněnou

dobu probuzeni byli občané dvěma

výbuchy avšak než se ozbrojili a

k bance dorazili lupiči prchli a

sice na ruční káře U & M draný
Tvrdí se že neodnesli ani jediné-
ho centu

— V Arlington poctili ve čtvrtek
v noci nezvaní hosté návštěvou

svou smíšený obchod John F

Jackerotta hostinec James Nová-

ka a holírnu Chas Bransona a

ukořistili celkem stříbrný dollar a

několik centů Po stopě jich vy-

sláni byli slídní psi avšak bez

zdárného výsledku Má se za tože
loupež ta provedena byla tuláky
— V neděli v noci zničen byl

ve Fremont požárem domek 7ole- -

tého Henry Behrense Kmet obý-

val domék simbjediný a když' po-
žár vvoukl pohřížen byl v pevný

spánek Na štěstí jeden ze souseda

spozoroval záhy oheň a jen té

okolnosti děkuje Behrens za život

svňi Bvl vvnesen z hořícího

obydlí ve stavu již polovčdomém

— Hrozoé neštěstí postihlo v

neděli večer rodinu Oswalda Klo-patc-

v Osceola Paní Klopatch- -

ová postavila na podlahu kotlík s

vařící se vodou když v tom při
batolil se ku kotlíku dva a půl
roku starý syoáček íejt a strčil do

vařící vody pravou ručku až po

loket Chlapeček opařil si ruku
tak velicet že mu maso od kostí

opadávalo
— V St Paul slavili minulý

týden fiatek svůj p Joseph M

Brackett a si Žofie Otoupalíkova
z David City Slečna Otoupalí
kova dlela návštěvou u provdané

sestry své pí Frank Oruberové
v St Paul a tamseznámila se a p

Brackettem foremanem časopisu

"Republican
' Ze známosti vzni-

kla láska jež skončila svatbou na

kteréž podíleli se pouze nejbližší
oříbuzní snoubenců Novoman

želům blahopřejeme!

— Proslulá sekernice Carrie

Nationová přednášela předminulé
úterý večer dosti četně shromáždě

nému obecenstvu v operním domě

ve Fremont! Po svém obyčeji
navštívila několik tamních hostin

cft avšak nedostalo se jí za to

mooho uznání Když vešla do

hostince Heinova přistoupila k

nálevně iistá žena a poručila si

"blackberry" Karolínka počala
do ní hučeti ale žena rázně ji od- -

bvla leden muž dal li naliti pivo
Karolinka chopila sklenici mrštila

jí o podlahu načež škodu spaso-beno-
u

sklepníku nahradila

— V malém městečku Taylor
8 mil severně od Sargent vzdále-

ném odehrála se předminulé pon

dělí noci v obydlí pí Lundyové
hrozná tragedie Nežila a mužem

vím íiž ořeš rok avšak týž iár
vk ii střežil V poslední době

pojal proti ní podezření že udržuje

důvěrný poměr jakýmsi Greg
třem Soatřiv Lundy Oregga y
městečku rozčilil se velice a od té

Anhv ital ae obětí žárlivosti V

pondělí r 9:30 večer zaslechli

manželé Schuttovi poblíže bydlí
cí v obydli Lundyové několik

atřelnvch ran Ihned tam pospi
lili a k sdělení svému nalezli

Lundvho iiž mrtvého a manželku

jeho v posledním tažení Lundy
střelil třikráte manželku tvou na-

čež dobře mířenou ranou do prsou

Zamřstnává nejschopntjíl víitele

"Tjxjstě: dokoná:
NejMepší a nejdokonalejší ústav ňa lápadí
$3000 uloženo min roka v nových psacích strojíc!)

$2500 uloženo v novém zařízení odboru otchoíníso
_

Další poschodí pronajato k pohodlí žáků '
Místa opatřena 90 proc všech loňských žáků

Opatřujeme práci pro žáky nlrao školních hoíin ty na
stravu vydélati si mohli

Podzimní fcéh počne 2 září

tF Pište si pro krásný katalog zdarma

:
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PO OBI)KŽEt
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oa poručeni
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karátové alaté nebo nlklnvenužské hodinky s nekrytm ciferníkem (urtete Jaké chcete) tak
dobré jako 13000 hodinky aarucenj certifikát na 6 let s každými hodinkami 3 ío je spravíme
zdarma nebo vyměníme aa nov nebudou li ku správě 1 alatj J3ěkný řelizek a závěsek I pravou
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lili valím pfátelora Tyto věol a daroakým hodinkami místo mužských stojí C373
a vaál objednávkou a k tomu 36 cto na pattovné

Ltéte
váecbny vicl vámt ml zaslaná amaslm Mši Ie

koupě Jakou jsem kdy ufinll Prsten jeena urodak
hodinky moha dostali kalii ou chvíli M to av

tas Jako moje sat 00 Břitva sama stoji sa

re prart naxl odEnpnicl— atame au lasetjcn
ordrfel leas

Jet to Jlepi
ihned za 11 W Za
tyto drti uk dobře
to cora věe Jsem
jsem kouřil
je a vaše nsmoas

Obdržel jsem věci sié vře ra a ahledal jaeni překvapením te
vie jest daleko lepil net Jaemlořekával Hodinky json velmi do-

bra a břitvo bych neprodal za UOO 1 FOfS Vlrglnla Mina

Obdrlel Jsemvaae zboH v íobrém staro Má oenu dvojná-

sobnou Ker J Drisler praví le nechápe jak matete je Uk
Ivon nmdávstl" WILLIAMS Elmsford Penna

taplatll adoutnikv vyrovnali se oněm lei
Hřlklá-á- m Iři objednávky pro některá zoe práM
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