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Hantsche 1 Trmic zemřel dne 20
m m v trestnici na Borech u

Plzni Hantschovi udělena mi-

lost a trest smrti změněn mu ve

2oletý Žalář jejž odpykával na

Borech Narodil se v Kotelici u

Litoměřic r 1837 sloužil 8 let u

vojska a prodělal války s Itálií a

Pruskem načež jako nádenník
odsouzen byl pro krádež k dvou-- a

2 kletému žaláři Když si ho

odseděl stal se obecním strážní-

kem v Uabrovanech Jelikož poz-

ději oslepl na jedno oko a v dru-

hém seslabil se mu zrak nezbylo
mu nežli aby vyživoval se hrou na
kolovrátek Bydlil v Trmicích

V TICHÉ CHALUPĚ
Nedojt te odstraiitl Jest léku pro vis

Je-- Il nutno aoplite drn Feuuerovl
trávil cel álvot svůj IvCenlm tukových

při pud 6 Juko jou raie V Sedmy porady
idarma

známa

rokratoráut Zakončení rodinní tragédit Dne

20 března zavraždil v Chebu
Kldny Bnnt Ciirehccseks vy

StťOjV&Jctt buk(ě!iiadké dráhy Va

vřinec Stark v návalu choro- -

mysJnosti ave dve dcery t2- - a

pletou a udal se sám na policii

"Proč myslíte maminko?'' ptal
se udiven
"Ale — všecko ti vybrakujoul"

odpověděla
"Ha nevybraluijnn jentli nám

něco když přijdou nepřibude do-

zajista neubude' smál se syn
"To Pánbůh sim ví hochu po

kom jsi po nás po žádném Kaž-

dému spíš věříš nežli nám Ta
ženská ti opravdu udělala vidlí

to jsou Frantina a Kačka upřím-

nější ty k nám více drží!" vyčíta-
la matka ale bez hnčťu

"Nevím maminko kdybysme
tu upřímnost vážili kde by byla
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Adresát BOHltBODBIl BROS OMAHA XElt

Škola t níž bóřou ziijfin vynlknjícl oltchodnlcl

1 září Boylesova Kolej
zahájí své

podzimní období jak denní tak i večerní

Dopraven byl do blázince z něhož

A dobtal ji dostal vybojoval bí

jí a jest jeho! A pří tá vzpomínce
dále již nehloubaje chvátal do
a vět nice

Pavla již aedřla nd prací ale

slzy jí ještě na tváři neuschly

"Nehněvej se na mne" řekl jí
tím uptfmným hlasem a rusou

blavu jí objal "Podívej se mi

do oií a zasměj se na mne jako

jsi se tmávala když jsem k vám

lodí minuly rok dva velmi tčUt5 případy
mezi nuliiml 'íiíkiintky na Jichž uzdra-

vení vzduli ne lékaři nuilí'e
J h BTI1X & CO Woodlsnd la''

Nu prodej: V iékáruf 272IS Q ul So Omaha
M A Boránka 16 a Wllllam ul Omnbtt

Jos TuCka B4ia Jlín! IS ul Omaha
Emila Čermáka IW!JI2nI 13 ul Omaha

U lékárník! Mc II ťoiáUejta o kuchařk-n-
Je sdarma

společně se bbletou Karlou Lutzo
byl před nějakou dobou propuštěn vou která mu často vytýkala že
Stark ubytoval se pak u jediného
svého syna ve Vídni kde se dne holduje příliš pálence Za podob

né hádky v okamžiku když Haot
18 m m z vojenského revolveru

sche vařil si kávu a Lutzová leže
střelil do břicha kterémuž zranění VmOP Cl íífa J't vyléčí OoMnlk

IdUtb if Vild Ur Keuner rredonlaNřla v posteli vrhl se na svou "ni
přisel pravil a líce její obrátil st lcnkú" a rdousil ji tak dlouho až

ji uškrtil Cin svůj sousedům za

tajil a mrtvolu nechal několik dní
v bytě Večer když vrátil se ze

svých potulek sešoupl mrtvolu z

postele ve které pak přespal a

ráno ji do postele opět vložil a

zakryl okna Vražda prozrazena
teprve až upozorněni na ni sou

lidé json vzděláni aby se stall valiml pomocníky
a my bndeme pokracovatl za vašeho vedun! ve

ciceii Jich v praktických povinnostech život-

ních

Veíernl škola

Mlurfym lidem kteříž jsou zaměstnání bohem
dne nule večerní Škola poskytuje příležitost shy
si zabezpečili dokladného obchodního vzdělání

jakéno by nabyli návltftou denní školy Te ve-

íernl Škole bude so vvucovatl počínaje 1 zářím
v pondélí vo středo a v pátek večer Vyuíuje
se týmž vědám titíž učitelé Jsou zamSrtoáni a

každá pomůcka k dokladné a priiktické práci
jest pojkytnnta jakéž se Í žáci denní

TŽsnopIsecké soustavy
Jest několik dobrých sonstav tfisnoplseckýcb

aviak njdfili-žlt(ji- í Téci jest aby zaJiStén byl

dobrý učitel "jest to ndtelská síla a nčitelřká

schopnost jež tvoří fikolo1' a tyto jsme sl opa-

třili bez ohledu na péél a vydání Vyocojeme

Návštěvníci

Čím více naíich prirniTCŮ a obecenstva shléd-

ne naJI prací tím vlce ocení a míti ve

rážnnsti toto kolej PUleíltost Jest poikylonta
kadéma hotllr'1 oby osobné- proiskoumsl vý-

tečné výhody o něž jmne se postarali a poTilml
fl vysokého stnpnS vyučování Juko2] borlirostl

i Jakon si Je žáci osvojn'1 '

Prozíraví žáci

Prozíravém stndcnt&m ndelujem prlvllej aby
se posiullll v růsnjcb odborech kdei mohou

vyuiovái! a mitl pozor na methody

používané pM naSem cvičeni obchodním neb

Žádáme snažné návBtovníky aby
vinovali tomate ckoumáni tolik cspd kolík si

přejon

Obchodníci

Tato Škola byla obzvléStč obdsFens Četnými
návfitSvflmt pTedních obchodníků omaŽHky"cb

Vážíme si teehto oávitev pánové a snsžni si

pfejeme abyste v nich pokračovali VaSe pří-

tomnost jest pobídkoa pro nafie žáky a povzba-sení- m

pro nás Ctíme vele náhledy Tito mladí

sedé zápachem z mrtvoly kterou
Hantsche posejpal naítalínem

Odcizil "reluttí" V jisté vino-

hradské kavárně v sobotu 11 m

tu v pozdní noci sešlo se několik

po 24 hodinách podlehl

Rodinné drama Krejčí Jan
Horník v Prostějově měl v pondě-
lí dne 20 října prudký výstup se
svou manželkou který opakoval
se í ve středu Za hádky poslal
Horník své děvče pro víno a

zamknuv za ním dvéře podřezal
své 54leté manželce Růženě krk a

smrtelně ji zranil KdyŽ děvče
vracelo se s vínem a nalezlo dvéře

zamčeny přivolalo lidi' kteří hod-

lali právě vniknouti oknem do
světnice Horník v okamžiku tom

jedním řezem učinil konec svému
životu Poraněná Růžena Horní-kov- á

dopravena do všeobecné ne-

mocnice a mrtvola Jana Horníka
do umrlčí komory na hřbitově
Zůstalo po něm šest dítek z

nichž dvě dcery jsou již provdány

Přejet volem řepou naloženým
Politování hodný případ stal se v

v sobotu dne 18 m m v Kolíně
v ulici Rorejcově kiidy přivážejí

větší" řekl Toaík
"Toť vím že ty na sestry

tě taky Pavla naučila"
dále hovořila matka
"Nevěřte tomu maminko ony

samy mne tomu naučily'' smál se
Toník vcházeje s matkou do sta-

vení

VI

V polích začaly jarní práce
Toník hned za jitra červinku a

pálenku zapřáhával na vůz naklá-

dal ruchadlo brány i pytle a

vyjížděl ze dvorka S Pavlou vídal
se teď jenom v poledne když vra-

cel se li obědu Mladá žena sta-

rala se o domácnost i chlév a když
měla chvíli volnoií sedala k šití

pro lidi PřičiSovala se skládala

groš ke groši aby brzy na dluzích
se jim ulehčilo Vše co za mléko
máslo a vejce utržila ukládala

aby pak Toníka větší částkou pře-

kvapila' V noci když unavený
muž zasedl ke stolu nebo natáhl

číšníků a přátelsky tam besedova-

lo Později objednali si karty a

hráli "maryáš" Jeden z nich ohlá-

sil "žebráka' a dostal na hru "re''
Greggové OrahamovS Pitmanově sonstavé

a hmatovému strojepisectví PožádejMajitel "žebráka' byl výhrou jist
a oznámil slavnostně "tutti' a v

zápětí zvolal protivník "retutti"
te 44stránkový jllustrorsný katalog

BOYLES OOLLEGE New York Life BldgHra za takových okolností stala se

ovšem napínavou neboť hrálo se

každému o 80 kr Štěstí přálo
majiteli "žebráka" který vyhrál
Spoluhráči vysázeli na stůl po 80též řepu do zálabského cukrovaru

František Pospíšil jzlelý kočí u kr ale dříve než výherce peníze
shrábl přiskočil ke stolu neznámý
bost a prohlásil: "To je falešná

VÍCE LACINÝCH VÝLEIĎ

PO

Illinois Central dráze
Z OMAIIY

"A" "D"
(1) radlanopolli Ind tlMO 11740
" Fort Wuyne Ind 19SU 1720
" Toledo Ohio 81 2 1925
" Sandusky Ohio 23 (X) SluO
' Columbus Ohio 2310 sil 10

" Diy tou Ohio 82 00 2000
" riprliiiitlold Ohio kiiftO 2060
" Terre Hmitc Ind l 3r 1035
" Evansvllle Ind 1HN) 1 M)

" Olnclnnutl Ohio srj50 20 M
" loulsvllte Ky 21 M 1950
" Lonansport Ind 1825 16 25
" Dooatur III 1340
" Grand Rapidu Mleta 17 45
14 Kalumuzoo Mích 1640
" Detrolt Mlob 11150
" Toronto Canada 2515
" Buffalo N V : 2475
" PlttsbuiKb Ha 82 25
' WbeelInK V W 2:175
" Columbus Ohio 2110
" Cleveland OMo 2275
" Prankfort Ky 8115
" Waahlutfton I) O 2805
(2) Boston Mass 13175

Výše udané ceny jsou za lístky tam a

zpčt
(1)— Dny prodejní pro sloupec "A"

18 a 23 zaif Dobré pro návrat plných
30dní ťro sloupec B' prodejní dny
2 8 4 a 5 října Platný do 3 listop
12j— Prodejní ny od 6 do 10 října

vřetně Lístky platné do 12 listopadu
Alimo svrchu uvedené zvláštní výletní

ceny do mnohých jiných míst ▼ Indlnnř
Ohio Michigan Peunsylvanii New
Yorku a Kentucky
Výlety domoviny si hledajících prvé a

třetí titerý každého misice do severních
a jižních míst -

Pisto ndm kam chcete jeti a my s ra-

dostí udáme vám bližší podrobnosti
Navštivte nás v městské Úřadovně

Illinois Central dráhy i 1402 Farnam
ul aneb dopište na adresu:

W II BKILIi
Dist Pass Agt III Cent R H

Omaha Neb

hra! Já vám ukážu! To se musí

wř USED I- T-WE LIKE IT--SQ Wl LLYl

1 i3S PREMIUMS FOR WRAPPERS'" V

Diamond "C" mýdlo fl!

sebrat já jsem od policie!" A

skutečné než se hráči z překvape-
ní vzpamatovali neznámý sebral
veškeré peníze se stolu a vyrazil z

kavárny Tu teprve hráčům bylo

počínání neznámého nápadné a

pustili se za ním Domnělý "taj-

ný" policejní zřízenec měl velmi

na spěch jenom že neběžel na I

strážnici nýbrž — do Vršovic

1Po dlouhém pronásledování byl

USPOŘÍ ŽENÁNJ PRÁCI

Diamond "C" mýdlo pozůstává z íistého
loje Jest účinnější a vytrvá déle
než kterékoliv jiné prací mýdlo

Návštěvníky zveme srdečně aby si pro-

hlédli bohatý sklad krásných věcí

jež obdrží jakožto prémie

konečně uprchlík s jeho "retutti"
zadržen a ramenu spravedlnosti
odevzdán Na komisařství se zji-

stilo že jest to pumpářský pomoc
ník Jan Červenka z Vršovic Ve

T
svazku tajné stráže policejní nikdy
nebyl a sotva sc tam někdy dosta-

ne Abv se poněkud ospravedlnil
tvrdil Červenka že číšníci hráli
hazardní hru a že prý to chtěl
udat Po výslechu byl dodán k

S BOIlOVKOVFffll

DO TEXAS
Premijní olicliixl 301 již 10 ul Omaha

soudu

Po nilHkfch tli oarteflit rnkft dáralr tnntkr
Mng WiNUiUw'g Soothino Btkup nitkám
srým v dohd vzrostu sulja Bývito přípravo NO MORE BLUE-MONDAY- STiny o Kiia noem aooou nemocnými uiiuumi
ťakllano ulilo sl Ihned o láhev 'Mr Wln- -

vzhůru
Podívala se naň jasní ale hned

zas oči se jí zalévaly
"Ty se na mne nehněvejže při-

nesla jsem ti takové živobytí do

stavení! Tolik toho všeho iituju
ale přece si ještě myslím že snad

vidíš jak nejsem vinna že nechci

mrzutosti a křiky!' odpověděla mu

tiše platíc V

A v té chvíli si Toník vzpomněl

jak prve ve chlévě vztýčila se proti
otci jak vzepjala paže volajíc:
"On je muj a já ho uhodit ne-

dám!" a vzav ji kolem těla vy-

zdvihl ji k sobi a tiskna ji vřele

volal: "Ty jsi má drahá nade
všecko!'1

Pavla chtěla se přičinili aby

zapomotla na všecko proto také

panímámě neukázala nejmenŠího
hněvu Když ji potkala pozdra
vovala jako jinďy ačkoliv jí paní
máma prvé dny nepoděkovala a

později chladni jenom zahučela-Al- e

Pavla nedala se odstrašili

byla vlídná laskavá chtěla jedině

aby v novém domově jejím byl mír
a pokoj
Asi po čtrnácti dnech přichvátal

do Koutockých chalupy výminkář
Pozdnik Přivedl i sebou synova

čtyřletého hošíka s kterým se

Pavla dáma ráda mazlívala Klou-

če chtěl j vidět kde teď tetička

pořád je kamž? se s domova po-

děla

Tatík Pozdnik byl všecek ustra-

šen přiletěly do Lánu rozprávky
že Pavla dělá u Kouteckých samé
mrzutosti že je na staré tuze zlá

škarohlídní nebo vysměvaČná
všecko že jim dělá na přič krávě

že jim nažrati nedá výminek špat-

ni odvádí a stále jej vyčítá ta že

dokonce hnala se na výminkáře s

pěstmi zaťatými a kdyby byl ně-

mí! lspíí rozum s raději cecdeSe!
že by ni fí byla dozajista ruce

vztáhla a za všecko jej bila

Tenkr ite si Pavla poplakala
"Vidíte jaké řeči o mně rozná-

šejí" bědovala "nikdo nikdy o

mně špatni nemluvil a teď tak

nepěkně jsem rozkřičena''
Toník starému sám vyložil jak

vše se slčhto
"Ion" řekl Pozdnik ke konci

všech výkladů "totě stará moud-

rost že není radno po lidských
trubách vodu piti ale jenom ti
Pavlinko prosím neukvap se a

buď trpělivá kdo setrvá zlé pře-

trvá J

Hošík zatím přecházel po svět-

nici a všecko fádně ohlížel
' A kde máte třínožku?'' ptal se

nenadále

"ja'iOii třínožku?" vyzvídal
Tunik

'No třínožku — co pak vy
'

Vsíckri se zasmáli

"Dědeček někdy ševcuje tatí-ne-

ševcuje jenom vy neševcuje
te!' hovořil klouček

"Já zas deiára něco jiného"
vykládal Toník
"A co děláte? Břivff'
"Všelicos dříví orám kopu a

tak ledacos' '

♦To náš tatínek taky umí' od-

pověděl synek pobrdlivě

Když pak dědeček chystal se k

odchodu šeptal mu vnuk ale tak

že jej všickni slyšeli! "Nenechte ji

tady pořád jenom pláče! Ať jde
k nám tam může zpívat!"
"Ba hochu dávno jsem si ne-

zazpívala" přisvědčovala mu

Pavla

"Tak tu nebuď — utec — " dů-

razně vybízel ji hošík

Pavla vyprovodila otce až mezi

topoly na návsi Již se oa nich

rozvíjely žlutavé lístky jež mla-

dou silnou vůní dýchaly po celé

vesnici í '

"Jen buď Pavlinko trpělivá

jen buď trpělivá' oabáJal ji otec

při rozchodu ♦'staří lidé jsou

vždycky divní — starý nevrlý!"
Toník vyprovodil tchána jenom

ku brání aby byl někd doma

vraceje se potkal matku jež chvá-

tala ke studni

"Vyprovázela vyprovázels?"
ptala se kysele

"Vyprovázel" přisvědčil
"Že nemáš bochukouska rozu-

mu takhle ai to nasazuješ do cha-

lupy! Dneska ti už přivedl kluka!'
domlouvala mu matka srdečně

9low brH)thln(! Hjrrup" Ic dčtftkému vzrostu
íulílt Hodnou Jeuo Je neocenitelná Tento
ulehči malému trpltell vukumzlku rrldrJuJ
to se tio matky nvndčláte aidnou chvbu 9 CLWIFT PRIDETonto vylétl príom pruvlilluje střevy a žalu-
du Tedrjue Vcinivó iiul!cfl oliruí-KCuj- dá-

sně smirnuje záuét a dodává občerHtveirí a
silu celému tilu "Mra VInslows HooMilnp
8yrup" pro d&txkou ohmfl nu ubn má příjem-no-

chuť a Je dělán nu předpii Jednoho
a nojsturílho nského lékaře

se na lavici a Pavla všecko ho-

spodářství měla v pořádku při
sedlá též a robila ještě jiné věci

pletla karkulkykabátby povijany
šila číšky a koŠilky Když Toník

poprvé si všiml jakou to robí
drobotinu a žertem se jí zeptá)
"Prosím tě holka co to děláš?"

zapálila se a sklopila oči a dlouho
nemohla se mu podívali do tváře

KdyŽ opět jindy žertovat! začal

volala honem: "Mlč mlč a neza-

čínej nebo vyběhnu ven a za světla
se nevrátím 1"

Starý Koutecký celou zimu kro
mě do kostela ven nevyšel za to
teď na jaře ledakdy vyklitil se ze

stavení do polí chodil po mezích
a prohlížel jak na jeho bývalých
polích je všecko sdčláno jt li orá-

no dosti hluboko je li dobře uvlá
čcdo kolem mezí a při cestě

sebráno kamení a vyplé-
tá pejřavka Podpatkem rozko-

pával hrudy zadupával myší díry
zkoumal je-l- i dobře oseto a je-l- i

na poli to co podle jeho rozumu

tam patřilo Doma nemluvil ani se

synem měl-l- i potkati nevěstu ra

ději se uhnul
'

Panímáma přes tu chvíli Pavlu

potrápila Sotvaže mladá v chlé-

vě uklidila Šla panímáma uklízet

ještě jeduou Štrýmě hned ubírala
hned přidávala přemétala na síni

nebo na záspi sotvaže Pavla
odložila Škopky po ní

pavučiny smítala i v za-

hrádce výminkářský záhon pře-ryl- a

Při tom Pavle ničeho nevy
tykala ale při práci ve chlévě po

záspi na síni hlasitě hubovala a

bručela

Když mladá hospodyni světnice
i zvenčí sama bílila smála se jí
panímáma: "Milá zlatá z chalupy
rámek neuděláte třeba byla stěna

učouzená jenom když je bez dlu-

hů a v kapse plno! Ale sotvaže

Pavla práci ukončila chvátala

panímáma výměnek ještě jednou

přebílit

"Vy jste pěkná" smála se Špi-

čatě "svoje vyparádíte ale naše

jenom tak přetřete ledaže bílých
čmárá naděláte!"

"Ale panímámo" usmála se

Pavla "vždyť jsem s výminkem
začalal''

Když Pavla Toníkovi o tom
všem povídala řfkal:"Jen ji necb

zasměj se a ani si nevšimni tako-

ví jsou staří lidé všichni!'' —

Ke konci dubna na bílou sobe-t- u

byly Frantina i Kačkou i s

dětmi v kostele "na líbání" chtě-jíc- e

zůitati "na vzkříšení" přišly

odpoledne do Javoří Jak je
Pavla shlédla spěchala jim ku

bráni naproti
"Pozdrav vás Pánbůh pěkně

vás vítám" volala srdečně ruce

jim podávajíc "to je dost že zase

PallmanoYy BaííctoTÉ spací rázy a roineaoAetrovaieie ve Bpoienycii Biausch je na
proilej u váeou lókárnikft na celám svět Ce-

na dvacet pétcentS láhev Vždy 2áilejt Jen
MHU WlWmOW WMITB1KO (IVHOP-- lobQYWu yozy na TSech TlaUct

Nejlepší dráha do všech míst
Kansas Indiánském ásmi Texasu

% a „ÁiiiKfac r¥T3acaun mexiKu a na raiuc&vin putireíi
Jde přímo do

y&tíb Sfcermaii SísesíSlV

Sallas Pt Worth Eillsbcrík

Fr' Miškovského v Hlubokém
dole chtěl slézti se sedadla v pře-

du vozu zachytil však kazajkou
za košatinku tak nešťastni Že

spadl pod vůz naložený cukrovou

řepou který mu přejel a rozmačkal

pravou nohu
'

Zraněoý byl odve
zen do kolínské nemocnice kdež i

při pečlivém ošetření v neděli ráno
skonal Dojemné bylo jeho první
probnzení po nešťastném plejetí
naříkal že má ruku a nohu již

pryč necítil jich vůbec Neštěstí

potkavší starce ve službě sešedi-věléh-

vzbudilo všeobecnou sou-

strast
Ze íárlivosli postřelil Senu V ro-

dině obuvnického pomocníka Fr
Kmínka v Rochlici u Liberce do-

spěly nešváry tak daleko Že 23le-t- á

manželka jeho Františka se od

něho před čtvrt rokem odstěhova-

la a přijala práci v továrně Když
se ve středu dne 22 m m do ní
ubírala vyskočil na ni Kmínek z

úkrytu a střelil po ní z revolveru

čtyřikráte ze zadu Dvě kule

vnikly Kmínkové do těla a projely
jí plícemi Kmínek se pak střelil
do hlavy Oba těžce zranění do-

praveni byli do nemocnice v Li-

berci Kmínek provedl tento svůj
čin ze žárlivosti Dověděl se totiž
že hezká jeho manželka po celou

dobu co od něho odešla navští
vovala taneční zábavy a bavila se
s mladíky

Usmrcen vlastním povozem Z

Č Budějovic se sděluje: Krutým
neštěstím byl v min dnech stížen
obchodník s vepřovým dobytkem
pan Cvach Jel v noci z Čes Bu-

dějovic na povoze který sám řídil
do Munic a po cestě nejspíše na
voze usnul což se mu stalo osud-

ným Spadl totiž po hlavě na voj
v jejíž ramenech mu uvízla hlava
co! mělo za následek zlomení
vazu Když koni v Zahájí sami
zastavili nalezen byl pan Cvach

mrtvým maje blavu mezi rameny
voje a rozporkou nohy pak na

voze Důmčnka že snad kdosi

jej tímto způsobem usmrtil v úmy-

slu loupežném není pravdě po-

dobna neboť v kapsách oděvu

páni Cvachova nalezeno bylo ne

tknutých 500 zl na hotovosti a

stříbrné hodinky

Polár cukrovaru V sobotu dne
18 říjoa po půlDoci vypukl požár
v cukrovaru v Bečvarech u Kolína

který jej zničil do základů ' Pia

meny vyšlehly nejprve na půdi a

strávily všechny budovy závodu
zanechavše z nich jen holé zdi

Vše je zničeno a škoda požárem

způsobená odhaduje se na 640000
K a kryta jest z větší Části pojiště
ním u asekuračního spolku cukro-

varníků obnosem 600000 K K

požáru jehož příčina není dosud
známa' dostavily se hasičské sbo-

ry z celého okolí Jelikož cukro
var stál o samotě nehrozilo obci

Žádné nebezpečí Cukrovar jest

podnikem akciovým asprávnírada
jeho se usnesla by se y něm letos
od kampaně upustilo a skoupenou
cukrovku přenechala sousedním
závodům

Vrak temřel v trestnici Kraj-

ským soudem v Litoměřicích dne

12 února 1900 pro vraždu k

smrti provazem odsouzený &

azaiacllo waco- Temp

Bsltoa' Taylor Gainesvills
fíjjgjt

íf?5-'1-''"- ''
'
"C

SOAP

Good in hard
water and good

in soft water
Made by SAVIFT & COMPANY

Swiftovo Pride mýdlo Jest nejlepším mýdlem jakéhož lze ku praní pnldla dostali

Šctřte svého prádla— nikoli? obalůy

Lockharti Harlotta San Marce:

LaQrangs Sentcs Alffarado

HOUSTON GáLVESTON AUSTiř

1 SflN ANTniWIQSfiSb MASNY KRAM

Ctyry
osobné

Tiroyázené

vílety

na Již straní mčsta vlastni krajan!

Bratří Iřunelové
ítslt 1244 jiinl 13 ul

NeJvřtM zAíobjr masa vieho druhu

uzenek (aliímft iunck a vůbec v&eho co

t obor tonto spadá

Ceny levnější než kdekoliv jinde

1)0

KALIFORNIE

Bolí záda?
Každý týden s výběrem

cesty Tyto výlety
po UNION

PACIFIC každouFlastry a linimcn- -

ty vám pomohou
pouze na chvilku
ale MareiSovy Kov-- fcsřV středu čtvrtek pátek

a sobotu ve 4:25 odp

NORTH-WESTE- RN DRÁHA

zkrácení času
zlepšená obsluha

2 listopadu
Denní chicagský zvláštní vlak vyjíždí

▼ 780 ráno místo v 7:00 ráno V touž
dolm přijíždí do Chicaga
Denní SL Paul Mnpls expreasnl vlak

vyjíždí v 7:10 ríao místo v 8:55 V Unii
dubu přijíždí do St Paul-M- plg

Cis 2 Overland limited do Chicaga v
7'45 veíer mí spací Tozy pouze Daleko
rychleji jede na západ t Chicaga do

Omaby
North Western to muže uhniti

ííststá ttiiina: 1401-- 3 Faria il

St Paul

Minneapolis
Duluth

Minnesotská a

Wisconsinská jezera
Milwaukee

Waukesha
Dakota Hot Spring

Deadwood
Providence R L

Portland Maine

NORTH-WESTER- N DRÁHA

1401 1403 Farnam St

Omaha

a možno se k nim při-

pojit! v každém místě

během cesty

m a t to kó tabletky
vyléčí protože vy-

ženou z třla jed
kterýž bolest onu

zavinuje

MAREŠOVY

REVMATICKÉ

TABLETKY

vyléčí nejhorM pří-- p

a il revmalismu
takže vyk-řcrW-

Méstská úřadovna 1324 Farnam ul
thonk aisjednou jdete Běžím vám naproti

Union nádraží 10 a Marcy Tel 629

iJliUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllU

I V Jj Bartoň I
vlastni =

I zaHzený HOSÍllieC

abyste mi neutekly abyste se taky
u nás atavilyl"
"Co vám napadá kde pak by-im- e

vás dnes před velkou nedělí

trápily máte beztoho práce až

nad hlavu" odpověděla Frantina
"Darmo by vám naši klazani

pošlapali podlahu" přidávala
Kačka -

"To víte běhá to pořád jako
divousí a my u nás nemáme na

tu velkou čistotu pořádně kdy!"
Pokračování

ABSTRAKTY
VTHOTOVCJB -

S !M Saciler
t7th and Farnam Paitřrsoa Blk

zfmtaiie

Dopiite s! pro knížečku kdei se

popisují je zdarma

Tabletky se prodávají po 50 cen-

tech Řkatulka u vašeho lékárníka
nebo pošlou
Zastaralý kašel w rychle vyléčí

užíváním alareaova Hulsiímu proti
kašli 25c a Vašeho lékárníka

(nikdy se nepedluje)
- " 'Adreoa:

MAREŠ MEDICÍNĚ CO

2876 Archer Ave CHICAGO ILL

Dopisu st pro kuttecku "Nejlepál
lékat '1 1 xdarouk -

-

1214 jižní 13 ul =
C H KUBÁT

ikuícnf ffflkji

Plsárna: Barter Block roh rj 1

Farnam Číslo pokoje aS

= Kízný Krugfiv ležák stále na řepu =
= Nejlepší druhy vína likérl a =
S-

'

jemné doutníky =

I Ytrfný teplý Iuuř po celý den I
= TELEFON L1824 14 5

lllllllllllllllimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllti Zeptejte 1 naB u tohoto listu Tel 1328


