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z Chicaga došla min středu pozdě

a tuto hrozbou přinutil aby ho
následovala Dívce se později
podařilo uprchnout! a uvčdomiti

úřady o vraždě Chodícího Štítu a

teu krátce na to byl zatřen a nyní
svůj zločin odpykal na Šibenici

Žhářem z nešťastné lásky
K jakým koncům přivádí ne

več r p Jana ťKněžáčkamajite
ZPÍÍÁVY TELEGRAFICKÉ grocerního obchodu 1401 William

ul že totiž syn jeho Karel
něn byv smrtelně v 1:15 odp píPřehled zo svřta politického a kronika udá! práci v 7 hod večer zranění svém

WILLOW SPRINGS

BREWING 00
OMAHA N£BRASKA

vyrábí výteční 'ei!Ak z českého chmele nojlepSlno ječmene a pověstné

WILLOW HPRINO8 VODY

šťastná láska některé slabomyslné v nemocnici podlehl Pan Ktiěžá
lidi toho důkazem jest Adolf Ko ček bezodkladně telegrafoval zpětho zde nalezli strachem se chvřjí

čího a hladem téměř vysíleného
dělbách mladý zámožný rolník z

aby mu pozůstattey zesnulého syn
okolí Lorttta Minn který zapálí byly ihned na útraty jeho poslányKdyž parník přibyl v úterý do

— Příští sobotu dne i listo-

padu je poslední den registrační
Každý volič musí býti registrován
— Nuže koupíte si zboží dobré

a spolehlivé jaké Flynn Food and

Clothing House dává nyní a vždy
dával do trhu aneb si koupíte
zboží laciné a horší jakosti jaké
jiné obchody nabízejí k prodeji a

to jedině proto aby mohly soutě-

žili g našimi cenami? Chcete-l- i

nabýti o pravdivosti tvrzení naše-

ho důkladného přesvědčení pro-

hlédněte si pečlivě co obchody
omaŽské a south-omažsk- é nabízejí
k prodeji načež jděte k Flynnovi
Rozeznáte-l- i dokonale rozdíl ve

asi ao íarmerských staveb a teprve Však trvalo to až do pátkuvečerkdy
po výměně více telegramů mrtvola

v pondělí dne 20 října byl chy
s
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KRONIKA UDÁLOSTÍ

Odváiný bandita

Na Northern Pacific dráze blíže
Drummond Mont samojediuý
bandita přepadnul vlak v pátek v

noci zabil strojvedoucího oloupil
poStu rozbil dynamitem expresní
pokladnu a vybrav její obsah

uprchl do bor Mooho-l- i uloupil
není známo ale jest to veliký

Karlova byla po American Express
cen a uvězněn Ve vězení přiznal
se že když ho dcera Charlese LQ!poslána do Omahy V sobotu

new yorského přístavu tu všichni
tři mladí muži kteří se chtěli
úkradím dostati do Ameriky byli
doveženi na ostrov Ellis aby od-

tud posláni byli zpět do Evropy
ve čtvrtek však uprchli a dosud

nebyla po nich nalezena ani ší

stopa

Pipera zavrhla
'

byl naplněn 8:30 hod ráno pak p Janda če
nenávistí a pomstou proti její ro ský pobrobník mrtvolu ve sv
dičum ač tito na rozhodnutí své opatrování převzal a z nádraží

NejlepSÍ a nezkuíetižjší znalci piva tvnlí že pivo vařené WILLOW
8PRING8 BREWING CO jest nejzdravějsím a nnjlopším výrobkem
toho druhudcery neměly ani nejmenšího tuto odvezl O neštěstí samém př

vlivu náší chicagská "Svornost' ze dne 47m8 jZkuste Je a doznáte pak sami že jste lahodnějšího piva nepili
Později se zamiloval do Marie 25 října následující zprávu:

zbeží a cenách pak stanete se
snadno odkupníkem spolehlivé ob

"2oletý Karel Koěžáček z čísSpurzemovy ale i u této dostal ko

Šem a vztekem jat Kodelbach

obnos Loupež spáchána byla
krátce po půlnoci Když vlak

přijel asi na dvč míle k Drummoa
du tu strojvedoucímu Danielu
0'Neillovi dáno znamení aby za-

stavil Ten okamžitě uposlechnul
leč když vlak se zastavoval tu

466 Marshall boul podlehl v sa
chodní firmy The Flynn Food and

Clothing House v So Omaze 13

Připravují se k bují proti ožlnlckym
- uniím

Národní společnost vyrábitelů
se připravuje k boji proti vzmáha-
jícím se dělnickým uniím a první
átok továrníků jest namířen proti
dvěma koogresním předlohám o

noci zapálil stodolu sýpku a kolnu maritánské nemocnici zraněním
- KRAJANÉ když zavítáte dojichž utrpěl ve velkoobchodu gro M našili: Započít s itiom napřít nyní

na farmě Spurzemově Nešťastný
milovník později se vyslovil že South Omahy a budete si přáti

prohlédnouti zdejší jatky obraťte
černí firmy Leopold & Ferron č

9-- 15 Riverul Pracoval tam teprpohled na plápolající plameny byl

jichž přijmutí se dělnické unie mu útěchou v jeho zklamání Na se na starého hostinskéhove týden a přidělen byl ku Čistění
to zapálil farmerské stavby Leon
Millera Charlese Thomase a jich

VÁCLAVA DIBELKU
v č 2701 Q ul

upravování hrozinek na 6poscho
dí Foreman H Setckmest neupo

Ptcsident společnosti vyrábitelů
D M Parry rozeslal v těchto sousedů Kodelbach uprchnul zornil KněžáČka na nebezpečí je na západ konci mostu kde se vždyale nedalo mu to a on se vrátil kdnech cirkulář v němž upozor hrozí někomu kdo by se přiblíží

farmě Thomasově aby viděl jakHuje továrníky na nebezpečí že

Aby usnadnila malé ukládání úspor
City Savings Bank v Browu čtverci e

vkusné pevné ocelové banky
jež si mftžete vzíti domfl Když přihlá-
síte se o bank v Baši úřadovní uložíte Je-

den dollar a obdržíte bnnkovnf knfžku v
niž dollar připsán je vám k dobru Jakmi-
le se peníze v domAcím banku nahromadí
pHoese se tento řas od času do naší líř
dovny vyprázdní se peníze se spočítají
u vaši přítomnosti a dá se vám a ně pří-
slušný kredit ve važl knížce Tyto malé
obnosy nesou úrok vyrovnaný p&lletně
Zavítal li by jeden z našich zástupců do
vašeho domu vezměte si od něho jistě
bank

ku velikému kovovému vějíři jím

domluvíte česky a vysvětlení ob-

držíte Obsluha co nejvzornější
VÁC DIBELKA maj zkušený
hostinský 1 2 f

plameny vykonávají dílo zkázy apřijmuta-l- i bude v kongresu před žene se studený vzduch na hrozin
při tom byl od Thomase dopadenloha týkající se osmihodinové pra ky z horkého oddělení po zvláštn

0'Ncill spozoroval že jakýsi mu!
se k němu krade přes uhlí a proto
pustil opět páru a hleděl parostroj
přivésti opít do b£hu "Zastav
okamžitě ten parostroj" velel

strojaíkovi bandita a když tento

neuposlechl tu střleil po nčm a

OVNcill v několika minutách sko-

nal Na to bandita zahnal ostatní
zřízence do zadního vozu vlaku a

tam je a zároveň i ustrašené cestu-

jící udržoval častým střílením ve

vzdálenosti tak že mil pak volnou
ruku při své loupeži Nejprve
uloupil všechny registrované do-

pisy a pak dynamitem rozbil ex-

presní pokladnu a vybral z ní
obsah Dokončiv své dílo při

covnl doby a předloha proti smykael dráze přicházející Všea chycen a pomocí několika sou
sedů svázán a dopraven do věze

- V neděli asi v 11:30 hod v
hnáno je parou Foreman nařídi noci spozoroval Mike Culkins žespiknutí že továrníci budou pak

vydáni na milost a nemilost svým ní Kodelbach jest šílencem který ve středu Kněžáčkovi aby jistému za jeho nepřítomnosti vnikli lupizaměstnancům Dalymu pomáhal řešeta v nichžjest za své zločiny nezodpověd
ným

či do oděvního obchodu jeho v č
Parry v tomto cirkuláři naléhá nacházejí se vycíděné hrozinky 440 sev2iul Při bližší prohlídcedále na to aby utvořen byl fond tlačiti do chladírny Uposlechl a

k udržování lobbyistů kteří by ve
shledal též že neznámí dosud lu-

piči vybrali z peněžní zásuvky asijakmile dojeli ku poslednímu od

{10 a odnesli několik svrchníkůWashingtoně pracovali proti při
jmutí těchto dvou předloh

dělení kde hroziuky měly být ve

smykací drážku vložeay nejvyšší více kusů jiného oděvu VŠichnTento cirkulář vzbudil velikénutil topiče aby ho na parostroji

CHIGfAGO

LTJMBER

COMPAÍÍY

řešeto zachytilo za trámec nahoře

Největší česká

dřevařská ohrada

U a U P trať

tajní pátrali v pondělí po smělýchvzrušení v kruzích dělnických

Král Midas

Stará pověsť řecká vypravuje
o Midasovi králi frygickém že
modlil se o dar aby vše čeho se

dotkne proměnilo se v zlato
Žádosti jsho bylo vyhověno: za

chvíli viděl samé zlato kolem
sebe — byl šťastným V tom za-

chtělo se mu jídla K zděšení
svému viděl jak pokrm i nápoj

se pnoucí Vzdálenost mezi trá lupičích a podařilo se jim prý vy

pátrali část ukradeného Šatstva
vůdců kteří vidí v tom počátek
nastávajícího velikého boje mezi

mem a rychle su otáčejícím vějí
řem byla asi 7 teb 8 palců a Kně nn _ J t f t r w

xajny isieioer douta ze se mu

podaří co nejdříve vypátrali téžzaměstnavately a zaměstnanci
Ve společnosti výrobců jsou za

žáček entěje řešeto uvolnili vy

stoupil na kolečko přeskočil srny lupiče
kající drážku a dostal sc tak dostoupeny největší firmy v Americe

a bude to boj velmocného dollaru
— První případ onemocnění

úzkého prostoru mezi ní a otáče

oaveii asi ctyn mne vyenodoe a
nežli slezl se stroje tu pravil k

topičovi: "Mám tam v lese uvá-

zaného koně a žádný mač nemůže

chytit"
Když seskočil tu volal ještě:

"Bude li se vás někdo ptát kdo

jsem řekněte mu že jsem ten
muž ktetý přepadnul asi před
rokem vlak Southern Pacific dráhy
u PortlanJu"
Lupič vril sa obličeji černou

masku" kterou odhodil ua jedná

íiMb si mii Táiíiii iirty mt
Mfiícte si dáti na ní splátku aneb je platiti týdně beze

zviíStofch výloh Hodnota všeho zboží zaručena aneb se
peníze vrátí

neštovicemi tento podzim objeven

sotva se ho dotknul mění se v

drahocenný kov bylo mu zřejmo
že u prostřed zlata musí zhynouti
hladem i prosil honem by zbaven

proti právu dělníkův
jící se veiir v mziKauti udai se

byl v pondělí večer v úřadovněPresident společaosti výrobců městského lékaře dra Sappa Nepád Daly byl prý právě otočen
na druhou stranu a když se ohledlmimo jiné praví ve svém cirkuláři

byl daru svého Uvádíme pověsť mocný nazývá se John Erickson
spatřil před sebou nehybné tělo GODFREY fflenotník

2418 N Stt
So Omaha

toto:
"Neměli bychom založili orga Knčžáčka Byl bezvědomí a měl

a přibyl do města teprve nedávno
z jihu Dr Sapp expedoval Eiick-son- a

neprodleně do Emergency
lebku na temeni promáčknutou a

o) 11 proto že zdá se nám jakoby
celý víí byl pla Midasi: u i lid o

nevidí než zlato a žené se za ním

zapomínaje na své zdraví Náhle

pozoruje Že nemůže jisti že po

nisaci která by se postavila proti
organisované práci? Není na čase pravou ruku od těla uraženou

hospitalu kdež musí sttrvati až
poranění to mu spůsobil vějíř

zanechati svárů a postavit! se na

platformu na níž bychom všichni
do svého uzdravení

Ambulancí dopravea do nemocni'zbývá síly a rychle se ohlíží po — Občané south-omažš- potěce a na večer o 7 hodině skonalzáchraně Jest snadná nvní:
mohli stati? Není naší první po
vinností sebezachováoí? S fšeni byli zajisté zprávou že pojiMrtvola jeho dopravena do RolTrinerovo léčivé hořké víno obno
Pravím Vám že buď musíte

Dr Karsl H Breuor ťtífZvláStní pozorrost vínuje Mčenl nemocí očí uěf nosu a krku a ženskýchnemocí Správné phaposobovánf brejlí

Na zavolání jede na venek Má zařízenou laboratoř s X paprsky a k léče-
ní chronických nemocí

Úřadovna naproti poští Tel A 15 Tel v domž B 47

stonovy márnice a výp koroner šťující společnosti proti ohni roZ'

hodly se snížiti poplatky za pojí

bkalni stezce Zde byla později
nalezena prvou četou pronásledo-
vat íla

První zpráva o tomto přepadení
poslána byla do Defr Lodge a za

nedlouho na to ze státní trestnice
posláni slídící psi po stopě lu-

pičově
Šerif Proctor z Missouly se

silnou četou vydal ne do Drum
mondu po zvláštním vlaku Na

polapení bandity vypsána byla od

Fieldstein odbýval nad mrtvotou
ví životní sílu udrží nervy a svaly
silnými zažívací soustavu zdravou
a učiní Člověka schopným k namá-

havé stálé práci Zdraví lidé na

inquest Potota vynesla tak zv
býti pány ve svých obchodech
aneb musíte část své správy pře-

pustili svým zaměstnancům Orga- -

štění o 25 procent Stalo se tak

nejspíše proto že se měato nyníotevřený rozsudek a jak se doví
těší lepší a vydatnější ochraněmsovaoá práce praví že má dáme zaměstnán byl mladík před
proti zhoubným požárům a žtím u groc&ristv Klause v č 547

leznou v něm občerstvující a sítivý
nápoj nemocní vzácný čistě pří-

rodní lék v nesnázích Žaludku
městská správa zahájila křižáckézáp 25 ul Přijel sem před ne

1700000 členů Každý člen platí
6 centů ročně k vydržování silné

lobby (nádhončích) ve Washingto
tažení proti dřevěným barákům vdávnem z Omahy Neb' —měna {5000 a bude vyplacena

tomu kdo přiveze jej živého aneb
jater i ledvin v slabosti nervů v

ochablosti sil V lékárnách
obvodu města HOTEL PRAGUE ČESKÝ HOSTINEC

n mésta Prahy
Polueb nešťastného mladíka

přiveze jih ) mrtvolu — V sobotu přijal jistý obchodPřímo zasýlá je Jos Triner 799
Knjiaa v níž přepadení vlaku ník padělaný zlatý pětidollar a

odbýván byl v neděli o 2 hodině

odpolední Rakev s tělesnými po-

zůstatky jeho přenesena byla z
So Ashland ave Chicago Ills

neprodleně to oznámil příslušné-
mu vládnímu úředníku Peníz ten

se událo jest velmi hornatá málo
zalidněná a horské cesty jsou 1 Jan Lehký z Č 18 ul Praha

na rohu 13 a William ul Omaha
Čistá a pohodlně ZHřízcué pokoje pro cestující jakož i výborná česká

strava a vzorná obsluha V hostinci obdržíte výtečný STOHZŮV LEŽÁK
nejlnpíf druhy vín a likéra a nejjemučjší doutníky

Krajané zavdáte 11 do Omahy návštčvou ubytujte se v hotelu Praha a
ušetifte nejenom peníz ale zbavíte se i všelikých násnází 8
Tel 1824 Opřfzenkrainnfižádá VINTEVí' J nnnvnrtir

skoro neschadoy jest poněkud menší než onen danýv Clevelandě byl obžalován m

A F Willyardem z o oběhu vládou a zároveň i lehčí

nu která tam pracuje k prosazení
zákonů poškozujících Vaše zájmy
Jaký fond mají výrobcové k obra-

ně svých zájmů? Žádný
Presidenství této společnosti

míní pro mne zvláštní vydání
I5000 ročně a když signál nebez-deč- í

se objeví tu členové zákono-

dárného výboru na své vlastní

výlohy pospíchají do Washingto-
nu aby zdu působili v zájmu
výrobců
Přikládám Vám substripční listi- -

Cbtžl se dostat! v rakvi do Ameriky
Práce na padělku tom jest velmiloupeže avšak později změněnaNedávno jeden chudý podni

oupež v znění Žaloby na útok chatrná tak že snadno se dá
rozeznati od pravého peníze

domu smutku č 1401 William
ul do kostela sv Václava odkudž

po odbytých obřadech vnesena

byla do pohřebního vozu a v tom-

to dopravena na katolický hřbitov
Sr Mary's v So Omaze Zde ne-

šťastný Karel uložen byl k věčnému

spánku vedle děda svého jenž ze-

mřel před 2 roky Zvláštní zmínky
zasluhuje ono veliké množství

Výslechem zjištěao že Lehký je
Kavy natěrač z Budapešti nemaje
peněz dal se zabednili do velké

bedny a tak e dostal Šťastně do

Ameriky Tuto lacinou cestu byl by

edním ze krajkářů v továrně na "H 1 1 1 I 1 11 -1 1 1 1 1 U 1 11 1 1 1"I"MZlatáHvězdabedničky V továrně té skébuje
Willyarď na něhož několik straj-ixk- a

- 11 j:„„„k
Hostinec iVkusné

zařízený
—NEJVĚTŠÍ—

riaohV LnÁii
však skoro zaplatil životem Leč Pouíný i záhavný řasopis pro řeske- -onníflJ K — — — - - r ito není ničím u porovnání 9 Wil

námi aneb ne dejte o sobě v 1
ameriukou mládež přináší básně povíd-

ky pohádky články poučué překlady
IUHOI1? IVRHITI inamem jonnsonem který sem ný mizera vytáhl revolver a vy-

hrožoval strajkářům kteří muslyšet
skvostných darů květinových jimiž
rakev byla obsypána a pak obrov-

ský počet přátel a známých za

vlastni

AI0Í8 Uumpfil
2414 Jí ul SO OMAHA

D M Parry
president N A oř M

na 6 a 1'it ce nlicl
miaomiouvau vzau mu ZDran a na

přijel v úterý z Kopenhagenu
parníkem Král Oskar II
Johnson společně s Isákem Jen $Ftt KUEOli l

mluvnici atd Tež obsahuje pěkné
obřízky a podoby vynikajících mužů a
len— Vychází dvakrát mhitni

Předplatné 50 centft na rok Číslo na
okázku poSle se na požádáni zdarma
" F H STDEODA Stiyitr Hek

scncir a Uskarem riaascaem se

Rudoch odpykal svííj zločin na
šibenici

Dne 24 října oběšen byl v Sioux
NeJvétSí Český řeznický závod

na Kast straněvplížilina loď dne 10 října zrovna
den před tím nežli se parník vy Falls S- - D pověstný Indián

Velké zasobv masa vSehn drn h ii X

Výteční pivo stále na čepu
druhy vlna likéra a Jemné

doutníky Chutný teplý tákutek
po celý den Krajané najdou tam
šaramantního AI IJumpála který
Je vždy ochotné onslouži
O hojnou přízeň krajanfi žádá

12k7 ALOIS UUMPÁl

ložili mu jich nepočítané Will

yard domníval se poznat mezi

strajkáři Lehkýho jehož ale ne-

dovedl ztotožnit a soudce Fiedler

osvědčený přítel zorganisovaných
dělníků čestně propustil Lehkýho
na svobodu poradiv Willyardovi
aby byl pamětliv zákona nímž
zakázáno fckryté nošení zbraně

dal na cestu Druhého dne všichni Allen Chodící Štít z kmene Quile

rmoucené rodiny kteříž v neko-

nečné takřka řadě povozů pohřbu
se súčastnili Pan Janda český
pohrobník zaslouží si plné uznání
za vzornou výpravu pobřbu toho-

to — Karel Kněžáček narodil se

v Rusku v březnu 1884 a přijel do

Ameriky s otcem svým v r 1888

Hluboce zarmoucené rodině páně
KnČžáčkově vyslovujeme upřím-
nou soustrasť naši!
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oboru vurtcaikň sáhá irt'i byli vypátráni jedním důstojní poněvadž zavraždil ženu Indiána I zde levněji a maso lepfií Jak u nč-- ±kem a předvedeni před kapitána Medvěda s obličejem ducha v je

který jim uložil práci u kotlů jím domku na Rosebud reservaci --m itn n IIIHIIIIHH4
mm a -

dne 2 května r 1902 Vrah za-

choval až do posledního okamžiku

Tam ostatní dělníci je postrašili
povídačkami že každý kdo se

takovýmto způsobem chce dostat oř e Hoiovfchinerpodivuhodnou lhostejnost a na

Julius TreiíschKe
obchodník Importovanými
1 domácími

víny a lihovinami
řízným pivem a

jemnými doutníky
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NejlenSÍ to titulek v místé Vkusné

do Ameriky jet v New Yorku cestě k popravišti dokonce si Žer

&ský ttfcftřzadržen rozčtvrcen a tyto kusy toval Večer před popravou dle
OFKIOE na rohu 16 a tloward ul SheelT'ijeho tčla že jsou poslány zpil

Upravte si stolici játra a trá-

vení pomocí Severových pilulek
pro játra Pilulky ty hojí zácpu
žloutenku žlučnatost bolení hla-

vy atd Skládají se z látek by-

linných a nedráždí Cena 25c

zvyků Indiánů si při západu slun-

ce zapěl svoji úmrtní pisti" a na to
miuvi vin li iiv xvmiua J

V pisárnt k nalezeni od 10 do 18 hodin ránopříbuzným do Evropy vu i uv t oupoit-un- a od 7 ao 8 večer
Telefon residence 187utichnul Poprava provedena byla

Hosté v hotelu Praha"

Během posledních několika dnů

ubytovali se v hotelu "Praha"
jejž vlastní chvalně známý hostin-

ský p Vine Dobrovský následu-

jící krajané kteří do Omahy za

různými obchodními záležitostmi
zavítali: J B Šindelář Howell

J Dosbaba manželkou Platts-mout- b

Frank Dvořák Jos Šimral
4 manželkou Brainard: Itrnác I

Johnsonu ae takovýto konec

jeho života nechtěl líbili a preto
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= ČESKÝ ZKOUŠENÍ £

= Prodává čisté a pravé léky =
= zdejSf i z Cech za ceny nejnižsí H
= rovněž barvy oleje sklo tvíez s
= oboru lékárnického Všichni lé- - S
= kaři posílají k němu připravit své 3
= předpisy Vyhlášsné Davidovy =
? prášky proti bolestem hlavy plic- - Š
H ni bal sam a thé pro prsa po 25c =
= Poštovní stanice Ini3 =
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hladce a Indián ani brvou nehnul

když vstoupnul na padák který Zvláštní nabídka íařízené pokoje k pronajmutí oa den
týden— za 50c až $100 denně Chutné
studené zákusky stále připraveny Za

Předplaťte se na "Pokrok Ná-

padu" pouze íioo rořně JEDNA CESTAspadnul v 9:04 minuty a vrah byl

prohlášea za mrtvého v 9:22
minut

lióUOU vybornéno zbozi stále v zásobě
lež lze kouniti za cenv levněiM než laké♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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dcera Emily jedna z nejhezčích malíř a lepič pokojů ♦os Holoubek 1 chotí Scbuyler rJilltUU OYilClJJUdívek na reservaci bydlely v osa Neb — Vác I Kolář Neola la Krajan y obalouli riorní
a levné i

po tři dny namáhal svůj mozek

jak by se z nepříjemné této situ-

ace dostal V tom mu Štěstěna

byla nápomocna dne 18 října
zemřel Hjalrran Londgreen ce-

stující v ruezipalubf a mrtvoU jeho
byla zabedněna do rakve aby v

ní přivežena byla do přístavu
Johnson ne v noci" vloudil do
místnosti kde rakev bjla uložena

odtrhnul víko vyfial z ai mrtvolu
a uschoval jí pod hronalu desk
na to vlezi sám do rakve a přikryl
se víkem ale tak opatrné že mu

zbýval malý prostor kterým vni-

kal do vnitř vzduch Jot:nson

pohřeben byl druhého dne a také
mrtvola byla nalezena na palubě
Byl v ní ovšem poznán Loadgreeo

mělém domku při Malé Bílé řece
tKrajané kteí přijedou do Oma

Chodící Štít ke zamiloval do

vlastni

ELEGANTNÍ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

hy a nemají zde známých u nichž

by pohostinství nalezli učiní dobře

si domovy
ro

UNION PACIFIC
4 1 18 listopadu 2 16 prosince

do mnohých míst v

KANSASU NEBRASCE
A VÝCHODNÍM
COLORADU

Polovice pravidelného jízdného ríce $2
za lístek Um a rpěU

dívky ale tato ho rozhodně od-

mítla V den vraždy z večera
manželka Medvědova byla probu
zeaa klepáním na okno jejího

1 grocerní obchod

J A Fiala
vlastni

SES HOSTINEC
v Janečkovi tuiovž
ve ScliDyler Ne&r

Řízný ležák xe o pivo-
varu stále na íepu
Nejlepšf druhy vína likéru a doutníka
Prodává pivo na soudky ve velkém
Vzorci obsluha Chutné zákusky po

celý den 19

v í 1209 již 0 nlke

Jos Yopálka
ŘEZNÍK A UZENÁŘ

na 5 a "Wllllara vil
má iíhoM rtdy nniiepft Tfhír trstTbo
masa vínodnihu Jakub I výtečných T#rob-kf- e

vsrnáhirfch Kupte n &eho na Bkonfikit
a ujlfulme vás im vudrataá pHJdeM ui 23

Zboží se dováži a můžete si Je objed-
nali telefonem Tel A 1922

když se ubytují v hotelu "Praha"
neboť lépe a svědomitěji řízeoého
hotelu neoajdete v celém měsíc

Rychle a jistě vyhojíte bolení

hlavy a neuralgií upotřebením
Severovýcb Prášků proti bolestem

hlavy a neuralgii Jsou čisté a

spolehlivé Cena 25c

domku a když otevřela tu spatřila
Chodící Štít který ji prosil o pří-

střeší přes noc Ona mu dovolila

vejiti a když se k němu obrátila

4 v tomto nalétnete Uplnf
4 výhřr vtebo iboži rrocerniUo Ztaoí!

jo čerstvé a prve janoti Míra dobrá
neb u Scalny Jwl ve tvrkn nekoukat!
na fjay tvn privaiek NavlUvie Jej
jednou a podru i 4 itliUele useStít zastřelila tu plavci ihned pochopili že zády tq ji Chodící Městská úřadovna 1324 Farnam oL

TEL 86
Union nádraží 10 a 11 arey Tel 629taJíéj Na to vrazil do komůrky EmilynyJobason se ukryl v rakvi a
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