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II BQDIČE A DĚTÍ Oznamujeme tímto že o VÁC

až do okamžiku kdy manželka

jeho nalezla jeho mrtvolu v hro

jůvce minul jen krátký Caď jnusil
vrah svůj hrozný čin provésti s

velikou rychlostí Když dostavi-

la se soudní komise nalezla

akliblllln
PŘIBYL jest oprávněným naším D— ivr Vlakem pfejti a usmrcen ~ Z

Libštátu se píše: Na Železniční
trati jiho Bevetoněmccké spojovací

Kapsa! Karsl V Rcl3 jednatelem a kollcktorera

Vyd Pokroku Západu Rohrtougíi Brosmrtvolu již z nádržky vytaženou
Pohled na její hlavu byl příšerný ' --ri IWWlJiSWDra FENNERA

V TICIÉ CHALUrí Nad pravým okem u spánku zelyBvSt všecky ty fiíleny které se
3 rány až na kbeční kosť a po jejenom fintí a běhají po muzikách Víoobny ne

KOKSY— Pravidelní obchodní nruwrarnf nravldlní tlonfenf tíaroDlasck (roloiiljím obrácení shledáno v lebeční LéCení Hm a

bolestí v zádech

vyhubuje nehospodyně které jen
myslí na světácká věci a na Pána

mne IťUViD

uififhýlp
úw r rojí

Pokrajováni-

"Jak pak ae přece má mladá kosti 12 hvčzdovitě s temene lebky
se rozbíhajících trhlin 6 cm dlou TéJ rhounmBoha zapomínají Ten pan páterívŽtu?" opít úlisně ptala se Kar tlwn lok-m- l v

dráhy mezi LibŠtátem a Starou
Pákou byla v pátek dne i a m m

nalezena mrtvola dělníka Franti-

ška Maška Jak Se zjistilo ubíral
se Hlášek v podnapilém stavu po
trati byl lokomotivou zachycen a

' " ""usmrcen"

Kravou usmrcen čeledín Joseí
štolba otec 4 dítek zaměstnaný
u mlynáře p J Tyla v Ejpovicích
u Rokycan ve Čtvrtek dne 18 m

socký tikrnlnl krusoplnecký krasofeiulcky právnicky a tělocvičny
VÝHOPY-Koio- jnl kapelB kolejní orkestr literární tpolok sprcliovj lázní tělocvik

bursa tiskárna a veřejné zábavy
PODZIMNÍ OllDOHÍ-Uiipoín- el áfi Nové třídy ve vlecb odborech
1'UÁOE ZA BTKAVD— Htrava poslcytnuta ta tříhodinovou kaídodonní práct
KATALOG— Elegantní nov? (Ilustrovaní katalog kiidému zdarma

i Adrosa: UOIIKISOIGH UROS OMAHA XEB

hých Na místě vraždy nebylamá dar řeči a vezme všecko ze lipaska & oíj ji mžikaly VUQIlIilCInORtnrdefnt kamen t michM
tenské DCD1O08"Milá osobo ta vám má pokoj

shledána žádná stopa ze by byl
mezi vrahem a jeho obětí sveden

vota dětem pořád připomíná
čtvrté přikázání aby rodiče ctily

Nedej lo odstruíttl Jcnt léku pro 4l
I skleník si přivezla a na okna Je-- li nutno doplete dru Kcnnorovl

zápas Také jest vyloučena loudala záclonky" tahavi odpověděla Sknlil v tií$ i vitlnm vrn tt u líni nUtnAnít
a poslouchaly" vykládala matka

"Taky bo ráda poslouchávám'
Ztrávll celí tlvot v6J léíonim takových

pripadi Jako j(ou vaíe Viecnny porady
7 "'" Jt— I HIIIIUjlII "H Hllllllft 1

(i

Koutecká a kývala hlavou pežná vražda a nikdo nedovede si

vysvětlili že by se byl Feckl stal
obětí vraždy ze msty Zavražděný

usmaia se ravnna "v neděli zas"Ala velký vůz toho nebylo
zdarms

"M8I jHora tf íkjř pf ipad nemoci iPóvlnhuboval na mamonáře a lakomcekdyž to vaše krávy utáhly" usmá
rheumatlíinu a vykaly nii byly krvavébyl 44 léta stár byl členem obec

m dopoledts vyváděl ze stáje krá-

vu která se pojednou splašila a

nabodla čeledína tak těžce že ne-

božák skonal dříve než mu přivo

kteří jako židé na poušti klaní se

1 září Boylcsqva Kolej
zahájí své j

podzimní obďóbf jak denní tak i večerní
zlatému teleti Ale přece radši

Sniftel lnům nesmírné bolesti Ma iena byla
stižona vatnon (vnuknu nemool Dra Fen--ne

a Kldnny and Ilackaohe Cm o vyléCHo réa

la se Karpaška
"I toho by ještě měla tak doit

peřin ptivezla na tři postele i poslouchám pana faráře ten na

ního zastupitelstva a městské rady
Žil ve spořádaných hmotných i

rodinných poměrech zanechal 4

nezaopatřené dítky — Zahájeno

oba F W WH CELER Kaudolpb lalaný lékař dr Bartoš z Dejšiny
mohl poskytnouti pomoci

bádá k práci a pobožnosti"heblat a tretek má až hrůza" od
Na prodej: Vlékárni 2735 Q ul So Omaba"A víte-l- i pak"s?ustila zase stapověděla Koutecká

rá "že borecký Lanař se ve stodo"Což paní ona dělat dovede
8 A Herinka 14 a Wllllarn ul Omaha
Joi Tvírkn 2413 JUnl 13 ul Omaha
Emila Čermáka U62 JUnl 13 ul Omaha

ihned vyšetřování a pachatelé
vraždy byli v brzku vypátráni a

Návštžvnícl

Čím víre nailch přizuivci a obecenstva shléd
Otec labil syna V Lochovicíchle pověsil? Vzal si takovou budiž- -

vždyť vím jak se za svobodna
H lékárnflíd 500 II Poíádojto o kucbalk- u- ne nim! práci tím vlce ocení a budou mitl veKnicemu ta neumeia na nic

blíže Hořovic dělník J Alexander

který byl po 28 roků zaměstnán u jo idarmaxosieia Krouiivaia a vždycky na
krchově dělala jakoby toho vaše

vížnořll tuto kolej Pfíleíltost jest poskytnuta
kaKdému borllvri aby owlmo prrkoumul vy- -

sáhnout honila jen parádu a cho
Tlupe ct Víta Jrt B vstil'' o jtínikjednoho hospodáře rozlobil se nadíla k muzikám az mu prohonila Pennor rredouiaNYiuuuu ui i uu ur jho hocha neviděla ten u zdi mohl

dodáni soudu Jsou to manželka
zavražděného Terezie Fecklová a

otec její Tomáš Gill Pohnutka

jejich činu není dosud vyšetřena
Oba přepadli Feckla v místnosti
v níž seká se stelivo pod dobytek

tefiné výhody o ne2 jťme se iioftarall a povBiml
1 vysokého stupni vyučování Jakož horllvoBtl

t Jakou l je 2áci osvojuipOIstatek"na ní oči nechat a běhal za ní
svého nezdárného syna a jej v

noci Svkerou usmrtil rozpoltiv mu

hlavu Otec odebral se na to do
Pavla u přela na panímámu jasnéjako blázen" hovořila Karpaška

velké oíi a neodpovědělaByla ráda že to všecko mňža vy
Prozíraví žáci

Proíiravým studentům udSluJem prlvile) aby

posadili v různých odborech kdež mobou na
sousední místnosti kde se oběsil"Proto povídám že part páter

a zavraždili jej 15 ranami zasaze

nýrii mu sekyrkou na zadní straZena jeho která spala vedle syna

lidé Jsou vzdílánl aby se stall vaSím) pomocníky
a my budeme pokračovali aa vašeho vedeni ve
cviíccí Jich v praktických poviuuoetecta život-
ních

Veíernl škola'

Mlndým lidim kteřížjsou tamSstnánl bibem
dnen'ile veScrní Škola poskytuje příb iltost aby
si riihivjtčill dúKlndného obchodního Kdélání
jukéno by nubyll uávStévon denui Školy Ve

Škole uude so vyučovali počínaje 1 xářiin
v pondělí ve středu a v pátek večer Vyučuje
se týmž vSdám titíž učitelé jfou znmč'tnául a

každá pombeka k důkladné a pruktické práci
jest poskytnuta jakéž bo Mi žáci douni

Třsnopisecké soustavy
Jest nčkolik dobrých soustav Ičsnopisoekých

avánk nejdúhižitčjSí včcí Jest oby zajifltSn byl
dobrý učitel "jest to učitelská síla a učitelpki
schopnost jež tvoří Školu' a tyto jsmo si opa-

třili bez ohledu na péčí a vydání Vynčujeme

Gregovč Grahamově Pltmaucvě soustavě
a hmatovému strojepisectvi Požádej-

te 41stráukový illustrovaný katalog

dobře delá když takové pohanky
povídán ačkoliv byla výininkář
kou v sousedství nikdy s Kou
tečkou n':hovořívala ta se jí vždy'

slouchat! vyufiováai a mítl poor na mothody

používané pří naSem cvičení obcbnduím neb t$- -neměla o celém příšerném činusbírá' plaše dodala panímáma a
suoplseckm Žádáme snanč nuvgtčvuíky abyani tušení až teprve ráno když seběžela do výminkucky vyhnula věděla že je to zlá véuovall tomuto zkoumání tolik da u kolik si

probudilaVýminkářka Karpaška na sebe přejoubaba výměnice Dnes kdy Kou
dlouho čekati nedala neuplynuly Ponlkud radikábil prostředek Vtecká sama byla na výminku zdá Obcnodnícl

Tato "kola byla obzvláště obdařena Celnýmiobci Oseči u Příbrami slavili letosla se jí Kirpaška bližší ani tři dni a panímáma Koutecká

dívajíc se z okna pravila muži: nárátčTaml předních pbchodniku omažnkýcbvesele posvícení po celý den na"Dost jsme se s ním nazlobili Vážíme si tcehtonávstSv páuové a snažně si
čež večer soustředilo se vše 1"Jde k nám Karpaška"ale co plátno jinak nedal a myté přejeme abyste v nich pokračovali VaSe pří

tomnost jest pobídkou pro naSo žáky a povzbo- -"Co ta tu baba vyhledává? ' u
VÍCE LACINÝCH VÝLE1Ď

po
místní hospodě kde se tančilolopoty měli taky už dost myslili

nu lebky načež mrtvolu jeho od-

vlékli na dvůr a vhodili ji do ná-

držky na hnojůvku Pti soudní

pytvě provedené v úterý dne 16

t m zjištěno že rány zasazené
Fecklovi do hlavy nebyly smrtel-

né a že skonal teprve utopením v

nádržce s hnojůvkou 60 cm hlu-

bokou V žaludku zavražděného
nalezena hnojůvka a malé kousky
slámy Zatčená manželka za

vražděného jest 37letá malá a sla-

bá žena a otci jejímu majiteli
usedlosti Tomáši Gillovi jest 76
let Oba jakékoli účastenství na

vraždě popírají

pro nás Ctíme vaše nábledyy it0 mladí
kamen zlostně odpověděl Když pak později povstala obvykjsme si nač ještě čekat odpově
"I v neděli jsme šly spolu á posvícenská hádka a tuhá rva BOYLES COLLEGE New York Life BldgIllinois Central dráze

děla

"A prosím vás má to vypláče
kostela a povídala že přijde" že čka vyskočil přítomný občan i

na chladně odpověděla a píchala Podlesí a zvolav:"Já udělám v tomno?" nevinni ptala se Karpaška Z OMAI1Y
"A" "n"na staré tátově kazajce pořáderf tady bude brzo po rvačačkoliv o všem věděla převýborně- - (I) Indtannpolls Tnd 11910 ÍI74A

Wt USEDlt-WELI- KE IT--SO WILL YOUi oriwayiiB inu iwan 1720Když Karpaška vešla do síně cel vytáhl z kapsy nůž a bodal"Co vá-- napadá — vyplaceno
šla Pavla právě z chléva Wffk ÍVkohokoli bez výběru zasáhlvVelký

počet zraněných jím obyvatelů

Mladá přinesla tři stovky a ty dál
zrovna Frantiní teď jí má dát "Pochválen Pán Ježíš Kristus"

osečských vyhledati musil lékařskéještě dvě a Kačce pět" pozdravila stařena a ostrým po
hledem prohlížela si mladou ženu

Toledo Ohio al2 10 í

Handunky Oldo s:i 00 S1C0

(olumbue Oblo StflO 2110
lliyton Ohio 82 00 2000
riprlnvflnld Ohio 2a Ml 2010
Trm llauto Int: KWÍ ! SJ
Evansvllle Ind 1RN) ]ň 60

Clncinnatl Ohio SWW 2UÍ0
loulsvllle Ky M Mm
Loptnisport lud 18M 16 Sii

Iuoai ur III 1340
Grand Hapldn Mlcn 17 4IS

Kalíímuzno Mlcb lit 40

lletrolt Mloh 1Hr0

pomoci Zprávy osobu
"Až na věky amen odvětila

"Pane — pane — sedm stovek
v těchto tlých časech "povzdechla
Karpaška ale v koutcích rtd seděl

Šílenství následkem otravy Ve
Pavla a zírajíc na neznámou čeka FrimLurce u Vyššího Brodu zara
la že poví proč přichází Ale žila si v minulých dnech Josefa
Karpaška usmávši se kysele lou Zeitzova třísku pod nehet prstu

jí pichlavý smích
'Co si vybral má Mohl do

Vit tří tisíce a ne tři stovky"pra
liia Koutecká

dala se k výminku Když se tam
loronto Canadai Bft IS
H u Halo N Y 2475
ťlttebiiiKh Pa SB :?r

VVhoellnií V W 21175
CViiumbus Ohio uiio

PREMIUMS FOR WRAPPERS " ťVmmna ruce a snažila se ji vytáhnouti
zrezavělou jehlou načež přiložila

zrovna před troubu u kamen usa
dila povídala: "Máte hezkou ne

" Cleveland Ohio ÍU 75
'Inu když budou Šetřit můžou r rananin kv si litsi na krvácející ránu jedovatou

Washington L) O 2805věstu jako růže kvete musíte z níti pomoct chalupa je dobrá vý Diamond "C" mýdlo
USPOŘÍ ŽENÁM PRÁCI

bylinu Nerozumným tímto opar Hoiton $3175mít radosti'minek jste si beztoho jak vás třením přivodila si otravu krve Vy5o udané ceny jsou za lístky tam a
Nikdo jí neodpověděljvýměnníkzoám velký neudělali Jen aby Zeitzová kromě toho když jí ruka

(li— Dny nrodfl ni pro sloupec "Apopoiedl na lavičce až do kouta
16 a 23 září Dobré nro návrat nlnvchsilně zatékala seíilcla a o uzdra

vení jejím se pochybuje
"Pantáta ode mne poposedá- -

— Ve čtvrtek byli jsme potěše-
ni návštěvou starého přítele pana
Josefa Pabiána z Morse Eluřfs
Neb kterýž se přijel podívat do

Ómahy na slavnosti rytířů Ak-S- ar

Ben a zároveň na Četné své

přátely a známé Dne 20 července
minulého roku potkalo p Pabiána
hrozné neštěstí Dva nadějní sy-

nové jeho J7letý František a 23-let- ý

Vojtěch utonuli ve zrádných
vlnách řeky Neštěstí toto dojalo
hluboce nebohého otce Vzdal sc

úřadu assessora v precinktu Bo-

hemia Saúnders Co kterýž po
dlouhých 25 let zastával nanejvýš
čestně a svědomitě a uzavřel se

před celým světem Než všehojivý
čas zacelil bolestnou ránu vážené-

ho přítele k radosti všech kdož

jej znají

mladá hospodařila a přestala dS

lat paní Za to já milá kmotra
trám se až běda Což pak vám

80 duí l'ro sloupec 'B-- ' prodejní dny
vá zasmála se "i nic si z toho i a a o rilua riatnv uo listop

()—rrodojnt ny od o do 10 říjnaNe£te~sti nastavbl Na stavběnedřlejtf!- - že jsem už Btari víilyt' mmvcetne Lístky platné do 18 liBtopadudomu architekta Buldry na nároží Mimo svrchu uvedené zvláStnf vťletnfvy taky nevypadáte už tuze mladě- -
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Spálené ulice a Ferdinandovy tří ceny ao mnonyen iinycn míst v intlinně

Diamond "C" mýdlo pozůstává z čistého

loje Jest úíinnějšf a vytrvá déle
než kterékoliv jiné prací mýdlo

Návštěvníky zveme srdečné aby si pro-

hlédli bohatý sklad krásných věcí
- jež obdrží jakožto prémie

The Oudahy PacKing Cs

1'ie uljní olichod 80 již 10 ul Omaba

jestli o mně lidé zle mluví ne
Oldo Michigan 1'eDnsylvanii JNcw

ayv naite v soootu 20 m namusí to být pravda Jen počkejte Yorku a Kentuckv
časně z rána stala se vážná nebo Výlety domoviny si hledajících prvé a

da O půl 8 hod dělník Jakub Iren utery Randěno mcsico ao scvcrnlcb
a jižních míst

'

vždyť jste také na výminku a ho-

spodáři výminkáře nikdy nepo-
chválí Já mám už třetího můžu
mluvitl"

Papež 51 rok starý a v Tejnce l iste ním kam chentn tulí a rnv 6 ra II'dosti udiímc vám bli51 podrobnostibydlící 11a kolečku vezl náklad
Navštivte nás v městeké úřadovně

cihel po lešení na třetím patře"Ba ba'' jen přitakala Kou
Nešťastnou náhodou kolečkem vratecká :

Illinois Central dráhy 6 1402 Farnam
ul aneb doiiišto na ndreaii: '

VV H BHILÍj
Dist Pnss Agt III Ccut li R

Omuha Neb

Což pak je vám vy jste u zil do sloupu lešení nedostatečně
do zdiva zasazeného V zápětí
lešení se sřítilo a Papež propadl

ržr Avenarius Carbolineum

jest lacinější nežli olejové barvy
Vedie krásné své ořechové barvy NO MORE BLTJE-MONDAY- S

do druhého patra kde zůstal v
Jioliaté
zásobeny iasnytbezvědomí ležeti Nebožák byl na

vlastni

svých ale cizí jen hledají kde by
člověku sousta uškubli Tu hrstku

zrní naměíí jen ji natřesou mléko
mám jako vodu v neděli jsem o

tom kmotře povídala o každou

pnmarátiku abych se tahala po-

línka mi zrovna odpočítají a ty

bochníčky chleba --— lidičky zlatí

chrání vaše sýpky Šindelové neb

prkenné střechy práhy kádě

stáje nádržky a větrníky před
htikím Zásylka vyplacena Oběž-

níky zdarma Carhouneum Woou-
SWIFPS PRÍDE

hlavě značně poraněn a byl v bez-

nadějném stavu v ambulančním
voze záchranné stanice odvezen

S"ru krávu a ještě nějaký groš
já mám kolem sebe cizí lidi

To byste milá zlatá nevěřila jak
to laková hospodyně-- umí Mám

v? ýminku každodenně starý máz

tepiého mléka dávala mi zrovna

toJu jen se to modralo a když
jiřin se bránila víte co mi udělá
Uf Sebere mlčko sbírané ohřeje
a přinese mi to do světničky Zlo-

bila jsem se tuze ale vysmála se
mi že mí dává máz teplého mié
ka a ntjfem li spokojena abych
si to Šla pohledávatl Kde pak já
osmdesátiletá ženská si to půjdu
pohledávat!'' -

f

"Jděte — jděte —" divila se

Koutecká "místo teplého nadoje
ného ohřívá sbírané? To bych ani

byla neřekla!' ř
-

"A lidé ještě řeknou že já trá-

pím a Člověku se jenom vysrožjou
Inu jsou vejměnníci že si umějí
dupnout jako nebožtík starý
Tazdrka měl uděláno )e jej ho-

spodář má každou neděli dovézt
do kostela: když bo trápil i% porny
slil si: Inu budu já taky trápit
vís poierr ho musču vůíi každou
neděli do jiného kostela a hezky
daleko A jak pak kmotránek —

nestýská si na vejměnku?''

do všeobecné nemocnice Zedník Pkkservino Co Milwaukee Wis
Antoniu Steinmark 27 roků starý

Josof Nojepinský
1 401 jižní 1 6 ul Omaha

Velko- - i maloobchod řcrBtvým uze-

ným I nakládaným maeem výtečným
zboífm uzenářským a v&bcc všini co do
oboru toho přináleží
Objednávky mojíno uíiuiti I telefonem

a tyto fádní a rychle se vyřizují

SOÁPto je boží dar! Ve 6klepě mě

tuhle hospodyně zavřela povídala TRŽNÍ ZPRÁVY
že myslila že jsem dávno a dávno

OMAHA dn 7 října
venku a jen jsem se tam ocho-mýt-

a- - Půl hodiny jsem bouřila
než mí otevřeli" kázala Karpaška

z Krče chtěl se podívat po příči-

nách praskotu ale rovněž spadl
povstalým otvorem Utrpěl pouze
lehčí poranění Na místo se do-

stavivší vrchní komisař Fahoun

zjistil že nehoda byla zaviněna
nedostatečnou konstrukcí lešení
které provedl polfr Václav Kalaš z

TELEFON 1316Kna ! S pfl káře 54 ba Good in hardOtmí S b!l 84c "

hubené zamodralé prsty so jí
při výkladu jen jen třepetaly

B rsmbory nové Í6O30'1

Vejee ur lerrtrt 2

Mánla t miellren 3&24c lib
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1 S A Beránek j
S ČESKtf ZKOUŠENÍ =
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Koutecký se sípavě usmál

"Kmotr se směje" začala zase Ilubočep Trestní vyšetřování Máílo tirm nejltplf 1CQI8C

ísra ípstní si íebrť i5c 'bvlo zavedeno'inu vám jc to ještě k smíchu jste
Slplc loffilOVictu jako v ráji pořád jako ve svém Vraida Obyvatelstvo města

ví páni ' Mluvila kysele měla Dobřan pobouřeno bylo v neděli
Koru „ liffilOMe ''

Stehny Se "

Kohouti saeo "

Kroctal 1Í5 "

zlost na toho starého nemluvu vy- - ne 14 m dopoledne zprávou o

III DUÍl WCil&lzanadnem brozném cínu Tamější
majitel hospodáVství František SOUTH OMAIU dn 7 fiíuu

Voli piknlal nelepši

5 Prodává v íÍ8té a pravé léky =
H 7uejní 1 Z Cěcu tta evuy nejuií =
Š rovnřž barvy oleje sklo a vóe z S
= oboru lékárnického Všichni lé- - =

s Uaři posílají k nřiiiu připravit ové §
H předpisy VyhliiSané Davidovy =

3 prážky proti bolestem hlavy plic- - =

§ ní biilsíím a thé pro prsa po 2oc =

§ Poštovní stanice Im3 S
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Swlflovo Pride mdlo Jest nejlepSím mýdlem Jakíhož lze ku praní prádla doslali

Krávy

Jalovic

Voli ka krmeni'
Prasata nejlpi
Fransta prostteduf
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Ote neJlspM
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73374i
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zkrácení ěasn
zlepšená obsluha

2 listopadu
Denní chicagský zvláštní vlak vyjíždí

v 730 ráno místo v 7:00 ráno V touž
duliu přijíždí do Cliicaga
Denní St Paul Hopli expressní vlak

vyjíždí v 7:10 ríao místo v 6:55 Y touž
duím př ijíždí do St Paul—JIpls
Číé 3 Overland limited do Chicaga v

745 veřer má spací toíj pouze Daleko

rychleji jede na západ z Chicaga do

Omany
North Western to mfiZe níiniti 1

Mžsffl ffaioTia: H01-- 3 Faraani ni

"Mluvila jste a naší mladou?"

ptala se domácí výminkářka
"í nemluvila jen jsme se potka-

ly ale Botva mi odpověděla když
jsem zdvořile pozdravila Bude

myslím trochu pyšná ví to že je
hezká!' odpověděla Karpaška
"Co Je do krásy když není nic

na dlani přejdou léta a je ze vše-

ho bída a nouze'1 běžíc k almárce
doložila Koutecká

"Co pak teď za mlada ono se

lo strojí mladá šla z chléva a

měla sukni a jupku že já jsem ta-

kovou neměla ani do kostela a

byla jsem z pftlstatku'' pokračo-
vala Karpaška
"I vždyť ono to teď už nepůjde

kupovat parádu" začala zase do-

mácí "kam by hoch přišel bude
se rolt co ohánět" A podávajíc
výměnici bochník a nůž pobízela:

"Ukrojte si u nás chleba!"

Karpaška vzavši bochník špu-

lila suché rty a libovala si: "Pane
to je chlebíček to už mladá

pekla?"
"I kde pak mladá ten je ještě

z našeho pečení" odpověděla
Koutecká

Pokračování

Rychle a jistě vyhojíte boleaí

hlavy a neuralgii upotřebením
Severových Prášků proti bolestem

hlavy a neuralgii Jsou Čisté a

spolehlivé Cena 25c

Wisconsinská jezera
Milwaukee

Waukesha

Dakota Hot Spring
Deadwood

Provídence R I

Portland Maine

bručí" zasmála se Koutecká
"A- - nevěsta vaří? Myslím žo

doma chodila jea k hotovému?''
doptávala se Karpaška
"Vařit ona unií o to není sta-

rostí tuhlo přinesla talířek jalielné
kaše tatík jea se olizoval"
mrzutě odvětila Koutecká

"Je přece uznalá vzpomene si

na vás za to naše hospodyně neví
o mně jaktěživa Víte když pž
něco peče kdyby tu peciválku
placku nebo buchtu podala ale to
schválně nosí mi plná prkna před
očima aby mě dopálila ale já tak

opeslá nejsem"
Když obě výminkářky došly

až před Jinčárovy povídala Kar-

paška: "Přijďte ke mně taky
kmotra toť víte že člověk je po-

řád jako opuštžnec" 4 l s

"Přijdu a vy k nám taky (eď
s! můžeme popovídat je na to

kdy" odpověděla Koutecká a pak

bystřejším krokem pospíchala k

bolým vyčouhlýni topolům u brá-

ny
Na záspi potkala se s Pavlínou

nesoucí náruč polínek '

"Juž se taky vracíte? Jak pak
kázal?" srdečně ptala se mladá

hospodyně
J-

- í: iit _'

"I kale jsem neposlouchala
kázal starý 4 ten jenom vykládá
evandílium mladého poslouchám
ráda sebere vždycky tes nynější

Feckl vyšel po 6 hodině ranní z

domu č 269 do dvora k němu

přiléhajícího nakrmit dobytek a
za nedlouho nalezeua byla jeho
mrtvola v nádržce na hnojůvku
Z počátku se myslilo že nešťast-

nou náhodou spadl do ní ae scho-

dů které těsně vedle ní vedou z

věnčí na půdu a že omráčiv se při

pídu utonul Pozdějším bližším
ohledáním jeho mrtvoly však zji-

štěno že Feckl stal sc obětí vra-

žedného útoku jak svědčí o tom
nezvratně nalezený zakrvácený
klícek a tratoliště krve jakož i

rány na hlavě zavražděného Feckl
naložil píce dobytku a odebral se

ze stáje do vedlejší dveřmi s ni

spojené místnosti ve které sekal
na dřevěném špalku slámu jíž
chtěl použiti za stelivo Za práce
této jak se zdá byl dosud nezná
mou osobou přepaden a udeřen
klackem několikráte do hlavy tak

prudce že mu roztříštěna takovým
způsobem že okamžitě byl mrtev
Na místě tomto nalezeno tratoliště
krve a potřísněný jí vražedný ná-

stroj
'

který tam vrah zanechal
Taká špalek na němž Feckl sekal
slámu byl Zakrvácen Vrah ucho-

pil pak mrtvolu své oběti přenesl
ji chlévem a přes dvůr k nádržce

hnojůvky a vhodil ji do ní Jelikož
od doby kdy Feck! opustil byt

FnlimanoTj Bufletorfi spaci řezy a Toine

NORTH-WESTE- RN DRÁHA
poňBTWé Tozy n tžggH ilml

NellcDŠÍ dráha do všech míst 14011403 Farnam St
- Omabalíauag Indiánském úz"nií Tciasa

Y L Vodička
Tj6 William ulice '

Sometio bojiiiko Ulmotby) 800$36Q
"

Semeno tetelovd 1000 "

Živý dobytekl

Píkní ái nejlepáí voli

Hnbenl al k prottfednim 3 7SQS75

Voli ke krmeni H2W1500

Krivy l IXÍ4 60

Jalovic I30U8SU)

TelaU S315fc52S

Tcxaeld krmeni voli ai(JI- -

Texaaili voli i paetvln
PrauU Ulki no jluli f 35®:ř6
PruaU lebki vybráni 17 tuat70
Pranta krabi tlViS
Otc přkné' U k vyhrana tJ2fai00
JchBata

Jibfiat západní t3 TtfcVIS

Mexika a na 1'aciflckóm pobřeží

Jde přímo do

"jiiivs Sterman G:s?IS
'

Dallas rtWorthEnsbcM
WaxahacUeVaco Temp!

t?itea Taylor GaiiiĚsrill

iockJiarti Eenrietta Saaliarccs

LaQraago' Eeatcr Alv-aracl-

Pozemkový přeplavní

Jos Yopálka
ŘEZNÍK A UZENÁŘ '

na 5 a "Wiili ara iil
mi v iAboI) vidy o Jit pil flfr řcmlvíbo
nma vř!lio druhu JkLiíI Tu-'r]ýc- li výrol—
kil qcnnbf!h Kupu- - u niho na tkouíku
a ullstuKime vás ie podruhé pnhjptia
Zboíí se dováží a tuužttte si je ni jed-na- ti

telefon ím Tel A 1522

a pojišťující jednateli

:00STO?j GálYESTQN AUST1K

Úřadovna: 213jižni 13 ulice
Prodávím pozemky v Jí ebrawe a ma-

jetky v Omaze 1'ojíšfuji u tich ncsro-íohlivíjMc-

apoleřnosli a prodáváni iř
přepiavučlísiky do Evropy nazpět ii5


