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Předplaťte se naku příznivý pro polní práce Pokrok Západu
rosleinf zprávu zemědělského odboru

Korná jest vleohecní v tnamenilém
vzrost rostlinstva neboť byl teplí JESKÝCH SPOLKŮ

přesností fotogrfie neb reliéfu

Aťjmeoší podrobnosti — Člověk
musí se namáhat! aby dospll k

kruhů vojenských Strašlivě skan-

dální sííéra ukazující úžasnou
dumoralisaci ženské bytosti a smil-

né padoušství "kavalírů a pánů'1
peštského krému spůiobila veliké
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PSenien i žita dobře yrou skli- - iicjlacinjží týdciiník na západe pouze ílOO rořnéOMAHAzeli ovsa jest tímiř již skončena t

pfesvřdčsní že tato bronzová po-

stava jest vlastní popelnicí lid-

ským hrobem který skrývá ve

a pochopitelné vzrušení v celé
Pešti

&w gtsvém nitru pozůstatky organismu FPo přtl letech
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jehož srdce bilo který žil dýchal
plakal a smál se Ovšem při této Nemůže dozajista býti krásněj

průměrná sklizeň jtst dobrá Vy-

hlídky ua komu jsou velmi filibny
ale na jihu byla poníkud poSko-zen- a

suchem Senosuč jest skon-

čena pastviny jsou djbrí (iroda

jablek vSeobecuč j'abá
IOVV— Týden byl teplí a ničí
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stavu -- Vysoké vlíry a knifsbitt
faškvdily fřenite v Pethotdch

Sucho které trvalo po delSÍ
dobu od Virginie t Karolin uzd

padni k Arlonsa-i- bylo přnrnSe-n- o

drítí jcí byly zvláSló silný v

západní části onřcli krajn Sucho
však dosud trvá v nižSlm ohio
ském údolí a v aoverní CeorRii
V střední a nevěrní části Texasu

opít silní pršelo a pojezemí kraje
a severní část střtduatlautických
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Těl Jud Soka! v Omaha

šího okimžiku v životě vojínověpromčně jest hlavně elektřina
činná Mrtvoly metllisuií se cestou nežli když po pětiletém zajetí 'J !
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ianalogickou jakou galvanisují sc dýchá poprvé vzduch svobody 1 'ti' & Shorthandnemůže býti větší radosti nežlna př medaillc Tělo jež se má
metalísovat vloží ae do chemické když člověk po pěti letech cabude

douti slunečního jasu a vysušují-
cích vítrO rSenice oveq a jsi-me- n

nalézají sc v kopkách a sto- -
CoIIcí

zase svého zdravílázně: vlivem elektrického proudů L: X J'fMieá
ran M R Lito z Cudahya rozkladu usadí se na povrchuliícli a při mlácení ae okazuje
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těla kov který obalí nrprodyšně v

pravém slova smyslu všechny

státu míly také nadbytek dflť1
Sucho trvá dosud v středních

a jižních Kočky Motinlains distrik-

tech a stává au o eliez pučným a v

trpěl jsem velice na Žaludek takže JJofl ua odbor olwjiodnt a bankovní Hamey Dl - OlTiaba Níb

jsem v jednom kuse pozbýval napúry
'

tak že maso a kosti uvnitř

Koma se dále lepSÍ a žene do
klasn hlavní raaně sázená

Brambory dobře pokračují ranná váze V í jednom mě3Íci jsemnžkterých místech Kansasti No _Ohchdrtnl syslím od
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brasky a na severním pacifickém jablka poskytnou dosti dobrou ztratil pět liber Zkusil jsem ně-

kolik prostředků leč všechno

bylo marné Úleva se nedostavila

pu htl l I
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a 8ou3nÍp' zpravodaji
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nejsou vzduchu přístupny Mrtvo-
lu lze obaliti libovolným kovem
ovSetn různé ceiy dla toho je li
to zlatem střbrem nebo niklem
"látá metalisace mrtvoly dospělé-
ho člověka přišla by asi ha 200-00- 0

franků— tedy rubáš jakého si

obecní však povílmostnl poručry rwir Biajamn na roky Jo Níi„fo tIx„Tu zaopatřil isem si Severovu

SEV DAKOTA --Vysoké
provázené deštím a

poškodily ponřkud osení a oa AloUKaJparp pr i lluulr'unorio JoaludcČuí Hořkou a po využití rua nmoiuiK Ani Vált vín nlí Si„„dvou lahví byl jsem whoien Knk nauk titstup do fi N Spolku Junt Škola jil není rovnéZřízena před devíti lety

byly nanejvýš příznivý
Korná v celku učinila znameni-

tý pokrok ve státech komu hlav-

ní pĚstujfcích a vyhlídky na ne

obyčejní bohatou sklizul jsou
dobré V malé Části nižiího

uuiyiir tUžívám jí teď pravidelní pro po
pozdním c objevila rez Se
sklizní járky se započalo v nejjiž-nejS- í

čisti a jinde jatka rycble do-

zrává Oves a iečmeu se sečou

Zamfstnává nejulioneYt utiteleTálinr ('oIiiiiiImih £ () VtdVVvzbuzení chuti k jídlu ježto je lék

ten dobrý pro nemocné i zdravé" ničalcl vaiui u Jw - Ti:

Severova Žaludeční Hořká skláotiioského údolí v jihovýchodním Pozdní lun jest Spatný ranný vel- -

málo kdo může popřáti
Páchorka o choleře —Nebude od

místa nyní kdy se všech stran do

cházejf zprávy o vypuknutí chole-

ry a onehdy dokonce i z Vídně
došla zvěsť že cholera nostras
vyžádala si za oběť život lidský
vzpomenouti si legendy která se

dá se z nejlepších na trávení půWissoun v některých místech ml Pnyi Koma jest pékna seno
sobících látek jaké ien přírodaKansasii a Virginii korná poní- - SC "yla mrzena dešti
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Tábor Nebránila £ 4771 MH A

skytá upravuje žaludeční Šťávykud trpí nedostatkem vláh}' JIZ DAKOTA— Týden teplý
odstraňuje hezáživnost a všechnyftcco maio psciíce nebylo je&te a sucliy Se sklizní járky se za

Nejlepší a nejdokonalejší ústav na západí
$3000 uloženo min roka v nových psacích strojích
$2500 uloženo v novém zařízení odboru obchodního
Další poschodí pronajato k pohodlí Žáků
Místa opatřena 90 proc všech loňských žáků

Opatřujeme práci pro žáky mimo školních hodin by na
stravu vydělat! sl mohli

Podzimní téb počne 2 září

žaludeční : obtíže a následkem

svojí sílící vlastnosti podněcuje
V

Odbf4 vé pravMfliií sclifir kaidoo poii a
ft-t- l Updn inísicl v osm hodin rnteti f til paua Jana llro-h- Vbííc koomil Muu-- j

Vouva uávocifl i has Sknllant taakíF JoMVoua ka klnrk Ji lni Arň ow jIt

sklizeno v nejsevernějSich krajích poíalo v severní Části Korná
kde řc-f-i byla zdržena deSti a tam len a brambory jsou velmi slibný
také pšenice v kopkách byu 'uač- - v učkterých místech pastviny l)o ustrojí k náležité činnosti zůsta

o choleře vypravuje Mulla
kněz ujížděl jednbho

dne na svém oslíku k městu V

pustinách za branami setkal se se
zvláštním nříír mim Wx

vujíc je v normálním a zdravémne poškozena přílišným mokrem třebují vláhy VčtŠina ječmene tavu Pro všechny slabé a vysí IST ťiste si pro krAbný katalog zdarmafci tni sc pokračuje na severním byla liž sklizena te sklizní ovsa
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jak se zdálo ubíralo Sc také smě leaé lidi jest to lék obzvláště užipacifickém pobřeží za příznivých se rychle pokračuje
ADRESA:

prliiilíi chaa Siirí(oHy vilifňi atrií V
Unie ronkovni alrai Jun VSek

Sbor YisntÍHlara Ž £!) JOD

odbyv chCo mímřlkaMou nmK t s„
kolovii o 8S4 hKi udp Vylouin prtdwd- -

liwl!ky iiuftka Matlu I'cli4ná tninn-Pic-
Mario Kjrljil v4: Narle

ruchová BokKilulw Jowflna Xaolova
rrnllSI: frcbalová i jpornaieikii

Vlkiorl Nováikov M ř ™i fflí

rem do města Mulla ač poděšenpodmínek MICHIGAN — Suší tečný protože podporuje seslabe
né ústrojí a pomáhá přírodě při

A O ONG A M LL B„ prespřece spoléhaje ve svou kněžskouSklizen járky byla zdržena dcSti Dočasí nrosnřlo Eenosrři a mniSih
vést je zase k náležité čilostivelebnost otázal se příšery kdov Minnesotě ale nalézá se jinak v iklizeíl píenice a lita PSenice Také v tom ohledu není k překojest a kam se ubírá Ta se muproudu v severní Dakotč vysoké se mlátí a sype dobře Fčkní ll—£„i nuaiiunání že zabraluje vzniku chorob

větry a krupobití poškodily ponč úroda ovsa se počíná sklizeti
uctivé ' uklonila a odpověděla:
"Jsem cholera a Alláh mne posílá

Sbor Hvězda Sůví Bobv í 8fl JÍKUd larku a na pozdí seté se ob- - Korná fazole a nozdní hramhr HAMBURSKO-AMERICK- A LINIE-—i l-- i i

najmě malarických Cena 50c
a řioo Na prodej u všech lé

kárníkú nebo přímo zasílá vyrabi
jvurr jamu lyciue aoziava se lepši ale v celku jsou dosud

do města abych zahubila všteky
hříšníky" "A kolik jest jich ve

odlyvá tré sclillre kadou S vkMH v nifitl wí hod odp v tínl Mtiov6 ťřediiodkyní Kat
Šonka I3!M So 13th 8tr tnlre EmlIlaChlo-tí''í'í„1- f

VllllanapoUladnlt-- Marie Vanifiit
MW W lllains tajemnice Vllh Jiattoí Lili

v v amiacu a se sinům nyio za- -
pozadu a potřebují více obdílání tel W F Severa Cedar Rapidsměstě? tázal se Mulla "Pět setpočato v nuznější Časti severní Ranné broskve již dozrávaií Vv

lowanic vícnic mía" odvětila příšera"""'Ji u'iB" a wasmngionu h irfkv na úrodu Sbor Bolrslnra í CO JÍDjablek a hrušek

Sol)žnot toto udržiije celý rok pravidelná spojení g Evropou drou
éroubovvnii lodřmi Scjrycíileiší jízda a New Vorka do Hiniiburku

Lodí odjíždějí ve čtvrtek v sobotu

Hambursko ínorickí Linie iest nejgíarSÍ NřmeckS Trans-Atlantic-
Paropla-veb- nl

(ápoleřnost a vlastní íi)2 Jodf majících úhrnnou snosnost 541 083 tun 95 i

"Poslyš pravil zbožný muž odbfv sohiiil kaMou druhou nedlil v mísícíucioua jarka příznivý pokrok sou dobré ŽÁDNÝCH HORKÝCH NOCÍ

V COLORADU
' přisahej mi že jich tedy více ne-Sklizen ovsa v severních dis- -

Příliš silné deští
i„uu mni u uouinw uopoieauiťrodfjQU

ka Vinci Ceroiak 1144 8o istb Bt Tajemnice
I'rantlíka Čnpok 1311 Wartbanl ÚíetrJre
Vnlonie Mach 1S2I i irth Ht pniiuH„i„

triktech pokračovfla za příznivíj Noci Jsou chladni! lie-- i vlhkosti přivo- -v severní části přerušily mlácení
zahubíš nežli pět set" Příšera
učinila mu po vůli a přísahala
Na to ji zbožný Mulla vzal na

sich podmínek nežli v minulém (Iřuu rusou Vzducli Jest řialý bez přísklizen ovsa a senoseč Pšenice
týdnu a blíží se k svému ukončení Podp sbor Sokolek TvrS i 1v kopkách vzkličuje Koroa ies

lišuévlhhosti Není tam jiříliSné horko
v letž průmCrná teplota oliníSt 80 tup HAMBURG-AMERICA- N LINEodbaví vé achúM Jednou mamini a ilcc

kardou druhou nedCII vcinl MotvS utiznamenitá ale potřebuje vláhy v
Střední a východní část bavlno

včlio pásma mčla příznivější po
Není tam stálých sy:hravých deiťft

jihovýchodní části" brambory jsou
nodkyne Josetlna Kastl miítopředsedkyní

?leki '"Je'11'ce Antonie Htejnaal
n?°' tr' úteUL'' Marie Bílek Út

nýbrž Jon krittkých prSek Je rychle

svého oslíka a odvezl ji až k mě-

stu Před branami se s ní rozlou-
čil a příšera mu musela ještě jed-

nou opakovati svoji přísahu Opa-

trný Mulla ač sám snad hříchů
neměl přece do města nevešel a

velmi pčkné jablka dosud opadá
tasí a ve stavu bavlny nastalo
všeobecné zlepšení zvláště od té vuiuua puajauuice Aneika

Koutíkf víbor troletku Prnnini 5n„ánvají pastviny a zeliny jsou pčkné
procházejí zanechurajfec potobi cblo-h- u

J nu nou Letní noci Jsou alííle chlad-

né a pobízí k pobytu venku a přivodí
klidný a osví žujfcf spínek

Anna Hvačina4cetni výbor Mary VanAk a

Marie MatfSíka doiorkvní Marie ftlha
ale potřebují místních dešťůdoby co se dostavil dešť V uč-

kterých částech Karolin Georgie jižtií části Paroplav Spol
Sev-neineché- lio

LloydíiTábor Mjrta ří 922 K 5 ALouiciany a Missouri trvá dosud Skvostná železniční doprava a poho
obrátiv se ujížděl domů Po něja-
kém čase ale byl nucen do města

OdMv achfiil nrvnl nedtll v mSalci v aokol-ík-é
síni Mary Houkal místodlím pro všechny třídy cestovatelů a

velmi nízké ceny po Union Piciflc
Po parolodÍDh expresních nejrychlejSí jízda přes
J moře za '5 dní 15 hodin a 10 minut

Aloisie Soilíek tajem Kateřina
elHciiovaká UOklHiInlru uai

RŮZNÉ ZPRÁVY

Výroba mumil — V Alexandři
FoJídcJto nebo duplMc si o spisek: Vatiolifka Fanny Soukup mar?álka MÍirle

1'nlvtori vnitřni atrii Hrlwir n„K „i

se podfvati Vyptával se úřadů
mnoholi lidí zemřelo na choleru a

tu se dověděl že pět tisíc "Pří-
šera nedodržela svůj slib" zalkal

atráí Uora Tichý: víbor maletka MiThe Uocklen Great Salt Lake and the
Yellowstone' v nimi vylíčeny Jeoii po Po naroloílícb exnreasnfrh 7 Mfiw Ynrbn T?pomu „r„„Hrizda Anna Uránia Tmía alal0l annzatčen byl tžehto dna člověk ' umvii 900 uu

Po parolodích prav-delnc- h z New Yorku do Břemen fao 00

lékař Louis Svoboda Mary Buukal vyslan-
kyní do Bleidu ťavla Haniolín místovya!

drobně půvaby západujehož řemeslo není jisté zaneseno

sucho které stav bavlay poškozu-

je V Alabamř) Mississippi
Tcnncssce a Arkansasu spadnuly
silné deští '

V Texasu bavlna jest velmi
slibná ale poíkozuje ji hmyz
hlavní v ddolícb brazos a Colo-

rado Sfc sbíráním bavlny se
a potrvá-l- i toto příznivé

počasí sbírání bude všeobecné
DeLtě prospěly tabáku v Ten

cessee Keatucky Virginii a Ma- -

Městská úřadovna 1324 Farnam ul t o paroioaicn expreMmcn z Břemen do JNew xorku f38 50
Po parolodích pravidelných z Břemen do New Yorku ""3C 50

v žádném schematismu zaměstná-
ní Byl to "vyrabitel mumil" — ťlIONK 318 Hál Palmové Dřevo í 7 Knih Úřevařek

zbožný muž "a počet ještě zdesa-

teronásobila" Ve smutných my-
šlénkách vyjel z města a potkal
opět choleru "Ob ty mizero!"
vzkřikl "proč jsi mne podvedla

Odbyv svá schůze kalilé niuMnl nnniirU

Pozemkoví jednatelé
l v rniHtBU p Laltnora na Sutá io ul

Ilarbora Kaček důstojná porufnlcei Anna
kohn Katle Vocůnek tajÍ67 8o ti ati Maria Vnmiritn nrllHnl„

podvodník který obratným spftso
bem vyrábžl murnie z pečlivě při'

praveného pergamenu a rozprodá-
val je prostřednictvím svých agen

JELRICnS & 00 5 Broadwayv Yorkj
--uCHlavnl jednatelé pro cApadik ''Slovo k vám

PFnlet ni zvSil-t- l kde liuda nřilt! vplIW

řeknuvši mi že zahubíš jen pět
set hříšníků?" A jal se choleře
Činiti výčitky z věrolomnosti Ale

Anna Vlach pr6vod6i Katle Vomííkav{5tky!
né! Francls Bart vntfní ttritó: Anna Hláv-
ka venkovní stríC Magdalena blvonkaAg
Havlík Anna Sobíslavskí yjbor majetku

H CLAUSENIUS & CO 00-°- a rEAUBORří sttů pokřtiv rozumí se každou t
rylaadu Co se týče zpráv o úrodě finiKinkový

"boom" a kde mSÍBte nadělat!
Joitil uno dopJÍU) sl u

oofořřn v néniž iftHt "víao tom"
nich jménem některého faraóna příšera se zapřisáhala že jich více

ímai 7 Kasu Michiéami á ¥C Íaká " J r en'l ťa Agt
UllnolH Uentrul l:ullroaJ Dubuijue Isnezahubila než pět set "Ti ostat Dra FENNERA

ní" pravila "zemřeli strachem''Kovoanglicka ™JL™°™™ ca

PÍŠTĚL A HLÍZA V TÝLE

Lee-Glass-Ant-
ósoii Hardware Cgiuo

'
——procářaii ve velketa— 1

Tlačené" vyražené lakované plechové naSinť "—
Círc7Íný plech11

železný plech a Kovová zboí' - Ostnatý drát hřebíky nožířské :

zboží picykly střelné zrranfi náboje agportovsKe zoozí i

K pefťikým tloíinům na dětechZlvy z jednotlivých států zní ř uyio
nejméně desetkrát tolik nežli v

ní:ilLUOvne:
Léíscí l3dvin a

Lo esíí y záiech
Peštské bestie v lidské podobě ne TJ1Č6Íegyptských dějinách stala se ko Flemlngovo lííent piltřlB ahllf

Víechry
ledvin

iněcIiýN)
rtstrojí

Téi rbauma-tls-

lolestl v
ssilech vady
vodná teluost

unikly přece spravedlnosti Pá tíl jennečně '

přes příliš okatou tak že nový vwlřcký a
k Vydání lidnéiíW orost se 7

IR ai
9thtrání po ženštině která děti zavá & Uarney nllee

rl
- i í Omaha Kebrnezdaří 11 su CiSto l tluea probezpečnostní úřady byly nuceny v

srdeíní kamen v mecbýřl
Zetiaké neraoce

uuiuxiij uocxníat: ai4

PMÍMINO BHOS Chimistszájmu reputace města zakročili
Tovární výroba tnumií byla uza

děla 'io 6vého bytu omámila je
opiem a pak dala k zneužití chlíp-níků-

vedlo k překvapujícím vý

mmťulou tttock Yards Chlcáaa-- Nedujte so odstraJitl jest léiiit pro vás
Jo-- ll nutno doplšte drn Pcnnerovlvřena a "průmyslník" se vzácným Ztrávll celí ilvot svij léčením takovjch
pripaan Jano jsou vaío VJechny porady

zboSím odveden do chládku aby
zde uvažoval patrně o něčem méně Dr C Rosewater

sledkům Zprvu se zato mělo že je
to domovnice Horvatová kterou
chtěl rozzuřený lid lynčovatí ale

zuarma

NEBkASKA — Teplý suchý
týdoo všeobecni příznivý pro mlá-

cení a sklizc-- sena Žeň ovsa

jest již skončena v jižní části a

v sevúraf Čáti se v oí rychle
pokračuje Úroda jest dobrá
Brambor se urodilo hojně a

jen zcela málo Také
úroda sena jest bohatá Korná
si stojí znamenitě a žene silně do
klasů
KANSAS— --Týden horký a do-

sti příznivý Korná nalézá se v

dobrém stavu ve východních

nápadném Snad bude vyráběli l'o leta míl jsem bolesti v zádechČESKÝ LÉKAŘ himéi nTmraíflaf IMlSMal) iibibTzjištěno že spustlá ženština tato
prudko bolesti v ledviníeh a řezavku —— I —— BMMMMWHMM"

byla pouze náhončí dětí a le Nemohl Jsem povstali z Iftžka bez pomo-
ci Použití Dr Fenoera Kidney andvlastní "madame" byla kookubina Úřadovna:

místo faraónů velekněze

Zastřelený bandita — Z obce pa-

livy poblíž Valencie ve Španěl-
sku dochází zvěsť že zastřelen

"Bee Bullding"
cikánského muzikanta Petra Ma- - liAckache Curo mne vylť-čil-

O WAOONřR Knobsville Ta:
SILITEL SRDCE Q

přemáhá všechny srdeční vady cl
upravuje obéh krve a seslluie f%

K SEVEROVA

$ ŽALUDEČNÍ HOŘKÁ

g zvyšuje tžlesnou sílu
zmocňuje čivy zabrafluje mala-$- 1

Til a léíí nezáživnosť a všechny
řfe nesnáze žaludku ' 50c $100

kaie která sprostřcdkovala ná

vštěvy svého bytu Různými cetam byl vojenskou hlídkou která Na prodej V lékárně 2725 Q ul Bo Oroahn
okiesích pozdní koma trpí poně- - P de!2í čas marně jej pronásledo stami pátrající detektivové vnikli

Cfadni hoáioy: )d8do6 (

OdJiHUdoíí °°9--

nedíll od 10 do 19 rtopol

TeL V óřadoTnS 504-- Tel T bvtn 1217

Brd 2417 Joneá ulice

celou soustavukud v středních a západních okre- - vala bandita Valparer který pro

s A Beránka lfl a WUllam ul Omaha
Jos Tn'ka 8413 Jlínl 13 ul Omaha
Emila Čermáka lJ92Jlínl 13 ul Omaha

D lékárníka 50c II Požádejte o kucharua- -

do jejího bytu a učinili usvědčující
sích Pšenice sype Špatní až vozoval neslýchané odvážné lupič ález Jak již bylo sděleno bestie

6"Je sdarmatato bojíc se aby děti nevyzradilyprostředně oves prostředně až ské kousky a unikal hledajícím jej
velmi dobře len špatně až velmi četníkům přestrojením ve kterém Severův 8g SEVEOVY PRASKY

A FROTI BOLESTEM HLAVY
její hanebné doupě než je propu-

TSHIPP rl" VítO Jt5 "e vyléí! Oiěinili
laiiuh F lili ilr Fenner sredonlaNYdebre Třetí úroda vojtíšky jest vynikal snad aad I ra Diavola - LAXOTONtua ukázala jim dte uťaté zkrvá

8dobrá a dozrává k sečení Jablek #rzy byl mnichem brzy učeným

Tel otiyilll 879-- --Tel firaflOTiiy 807

DlLouís Svoboda

ČESKÝ LÉKAŘ

nepřítel zácpy ideální lék
pro détl i dospělé Spolehlivýprofesorem sbírajícím rostlinyjest hojně a velmi pěkné jakosti

cend dětské hlavičky 1 vyhrůžkou
že totéž je čeká zmíní li se jenom
slovem komukoli o tom co se s

JI IÍZURALCU ns

isou zcela jistým lékem proti bo-

lestem blavy neuralgii a každé
horečce 25c poštou 2 7ct

CHARLES DONAT

„doutnIkář
neudá opadávají rrambor se 1ryíniy a utinny

BQ oturodilo hojně nimi dálo Tyto dvě dětské hlaví
MINNESOTA — Ranný ječmen čky zhotovené z papírové hmoty

a oves so sklízí v nejsevernější 8nalezeny byly v košíku ukrytém
pod postelí —Ženština byla ihned

jindy lesoíkem ale nejvíce foto-

grafem hrbáčkem — Ale apparát
jeho i hrb nebyly nic jiného než

sbírka předmětů nadmíru zajíma-

vých V apparátu nalezeno pět
škiabošck dvě dýky a pistole s

náboji V hrbu měl dva hedvábné

provazové Žebříky vosk na otisky
zimků a slček uloupených pen8z

části Sklízet} járky a ovsa po UUIUUUJ

Úřadovna l 301 Paxton Block
na rohu 16 Famam ul

Úfodnl hodiny od II do 19 bodln dopolidne
od 3 do 4 " odpoledne

Večer od do 8 v obydli C 1505 Williams nl
Poslouží ochotně krajanom tí

kračuje velmi rychle ačkoli byla zatčena' a ještě v noci byly s ní vyrábí doutníky výborné Jakosti a každý
kdo okusil tednnu doutník lehn nnrhre

gOLEJ Sv GOTHARDA g
Q rychle ulevuje a láči tostec uenralKlI otoky

poslední známé její oběti Terezie
Flaschova a Anna Mazurovakon

Jiný kouíiti V obchodň Jeho-mftíc- te

dostati v3e co přísluší k jeho oboru
Navélívto JisJ a pfesvédčte sel 47

poněknd pozdržena dešti S mlá-

cením ječmene a žita se započalo
WISCONSIN— Teplé počasí

deútě pMiš silné v střední části a

bolastl v kloubech vymknutliiy a veškeré zánětyfrontovány Obě děti potvrdily Jediný českýí@vhned že jest to ta žena která Oona SO Ot
ve značném obnosu Na jeho hla

vu vypsána byla dosti značná odnedostatečné v severovýchodní jim vnutila do úst lžíci hořkou
0 závod olovnický strojnicky

a zámečnický v Omaze Itekutinou po které usnuly Ni- - SEVERÚV LÉK
ioíin C flszác

SEVERŮV LÉK PROTI

Choleře a nrů i rti u

měna Vypráví 6e že zmíněný
voják který jej zastřelil byl prý s

ním ve příbuzenském poměru a
vlastni

části Koroa se zlepšila a žene
do klasů ovci značně slehnul ale
úroda jest velmi dobrá Obilí
značuč vzkličuje Scnosež jest

r„
bezpečný lék proti křečem koll- -

t ce letní ncmnrt nrntl tirfiimnLEO BAROCE
proti reuttiatisitiu

vyléčí každý hostec bolesti v Jí
svalech a kostech a zbavuje sou- - 5&

stavu jedů $100 Wk' každého druhu 25 a 50 ctů' 503 So 13th Htroot '

t Telolon 1MT

Zavidřnl vody plynu a kanalisace nrr SEVERŮV SILITEL

poznal jej dle šedivých žíhavýcb
očí

Mrtatisovánt mrtvol 'fomod 'elektři-

ny — Pařížský jeden lékař který
zabývá se výhradně pokusy origi-

nálními vynašel prý spůsob ja-

kým na příŠtž nebude třeba mrtvo-

ly za příčinou uchování balsatno-vat- i

nýbrž metalisovati Emile

' ČESKÝ DOUTWÍKXft
--NS~

T cím 1223 Jižní 14 ulice Omaha

No 20 FÁCTOKY

poslouií vám ne jlopWmi doutníky
jaké lze dostati v zdkjAím trhu
Jeho výrobky těSÍ te nejlepSÍ po-

věsti řehož nejlepním dDknzcm

jest stále vzrůstající odbyt Pod-

porujte krajané domácí prumval
4"m

Severúv
T1ŠITEL DĚTÍ LEDVIJÍ A JATEK O

vádí to levni a dobře t43tl

hhitní iednati-lstv- i pro lediné aftvédfa

byla v poutech odvedena
a cestou křičela: Však já budu
mluvit ale nikoho nebudu šetřit
Při předběžném výslechu úplně se

přiznala ke všemu jmenovala ná-

hončí děvčátek i spůsob jakým je
k hnusným zločinům připravovala
Nejdříve vlákala je pomocí nad-háněč-

do bytu kdo dostalo se

jim cukroví a čokolády 9 uspává-cí- m

prostředkem Když ten nepo-
mohl a "hosť' v pokoji vedlejším
byl netrpělivým vnutila jim nási
Km opium až upadly v bezvědo-
mí- V soporosním tom stavu dá-

vala je svým návštěvníkům k

disposici za slušnou odměnu —

upravuje a sílí ledviny ! játra Oé ťlevulanditké pirni pumpy
přivádí pravitelné moření a vy- -pohodli a občerstvující

Sprlnáši dětem Rozhodně neob- - v v v 8íeci vseenny nesnaže teento or- -

V L Vodička sáhuje omamujících látek 25 c 75c a $125řánu- -Gautier popisuje tecto vynález v

bkoučena úrodi jest poněkud
ale jinak velmi pěkná

Drauibory jsou značoS zlepšeny
jahod jest neobyčejně bohatá
úroda
MISSOURI— Sucho dosud trvá

na jihovýchodě ale koma a bave-

na se horší a pastviny uiýchají
jinde však pořssí hvlo vel ti é

Vřt ína ranná kom jest
pojištěna a dostaví a sc ještě ně
kolik vlasnýcu dcíťů úroda bude
ohromná Sonoscč jest již skon-

čena tabák sorghum a boby činí

zdárný pokrck stav jablek jest
nezměněn s orbou pro podzimní
pšVjaici #e rychle pokračuje vyjí
maje na jihovýchodě v

zajímavém Článku francouzského TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT M MIJI !( f ' ii— t 1 ~ J ~ 1 - tm 1 llijió William ulice

Pozemkový přeplavní K Zvláštní léky za $300 pošlete-l- i popis nemoci Ji
a pojišťující jednatel

týdenníku pro vědu Viděl sám

metalisovanou mrtvolu malého
děcka která jakoby v bronzu
stuhlá sc rtoma a očima silně

otevřenýma před ním ležela a

zdálo se že spí ve svém prostě
radle s kovovým leskem Nic hroz

Fr Seníerád
na rohu 16 a William ul

ÍMzný Metzuv ležák stále na řepu!
'

Pravé plzeňské c pravovoreíného nl- -

&9 í¥a' aVv? ri ěJk vA —31Ohavná ženština jmeuovala mezi Úřadovna: 2tjjiSnl n ulice

návštěvníky svého bytu velikou Prodávim pozemkv v Nebwce a ma-let- ky

v Omaze PojiSřuJi u ttrh h

anolcínrurtí a prodáviím lét
přeplavní lístky do Evropy a oazpit 36

řada' Jmen mezi nimi osobností

vysobo postavených jmenovitě z
vovaro l ťizne lakilty smet

ného nebo odporného nejeví ie v
Tel 2114 : -

Frank Semerád


