
V neděli sešlo se nás několik
v bytu Fr Bartoše 1 toť se samo
sebou rozumí že jsme nezáporněji
pozvat též našeho Hausnera jenž

! ZE STÁTU NEBRASKA
:

pro ukrácení chvíle s sebou vzal— V pátek odpoledne usmrcen

Zpiávymoíské
Rakousko-Unersk- o

Tučná kachna — JVten v Ame-

rice také v Evropí — llrotnd
vraiia

Jedna z kabelových depeší po-

sledního týdne přináší tuto neuvě

svflj cenný a oblíbený nástrojbyt oob ilm vlakem Burlington
zahrál nám ještě oj Paganinihodráhy na mostě asi míli východně
"Rej Čarodějnic' a ''Slovanskéoj Wymore 05leiý John Barrett

Novinky z Llnwood

Pánové Blainý Roubal z

Bruna navštívili nás v pondělí
Pan Jan Vobořil z Madison

oavštivil nás v pondělí a byl jako
obyčejně v dobré náladě

V pondělí min týdne byla
při skotačení ve Škole vyražena
nika synku p Josefa Machulána

Zdejší lékař byl k němu povolán
ale sám to nemohl spravit prptož
vzal chlapce do David City kdež
mu ruku dali do pravého místa
Vnzme mu to však pár dní než

wcm LITE PENÍZEW®ST„mJLTance od Dvořáka Kolem 11

hodin rozešli jm se k odpo
Když byl vlak zataven nalezena

byla mrtvola Barrettova visící na
řifinoti kachnu z Vídně: Abychom ryrhle uvedli nhle hní' acinaniy před noví rákuniky a Jednatel ílnlmčinku SotraVŽerdi parostroje loto nevyrovnateliiou nabídku a rotdáváu e ta tisíce dolarll unimii i aiute iatn ave ítriannb 'st set Kakusano kteri se Ml psu a neiiii irnMn atanlm a my vám pollniiie tyto vtVf: I Iioxhu Jemných doutuiuu 114— raní v M Kossova man iinuii nonn niHiove muliné noiiirikv s nekrytím cirurnlkem lurfele Jaké chcete) tokvystehovali do Spojených Státu Bolení hlavy a neuralgie vyhojí UMiij„nw uouillKY BltrilWII v 'TI 1 K l HH O Hjl KHZllVmiželka zámožného farmera bydlíBadéi že tam najdou výnosné se Severovými prášky proti těm 7uirii u in 7B „uvě ni uuii' u i ku aprave i in ty puku? rHiu-- a tnvfsrk i pravou

l efllBlskon liHlvu 1 alaiý prKipn ne nufatcřnjml plamenaml v Jeho inwna I hrlll ntovf knoflík
tirilli nlovou J lihrl lnté knolllřk k limufKOm I pár km flíku k man etůcn Sílových ll"ek
e Hthhra lli-- ' ého VeHl ne'prvé prohlédne! a umíte II to i n'J ěiíl lácl ve ovém tlvnte
lablaťte S3 97 e ťXUr Uhni IlOIilMlk lnk ftnl fent Vin nnitilíma W uhv níu

zaměstnání se vrátilo najednou bolestem Prášky ty jsou úplně
zpět a pravili že následkem "pro

čího jižně od města Ord byla ve

středu večer přejeta vrzem a skoro
OKsmžitě usmrcena Vezla náklad
cihel Cestou vypadla ji oprať z

ruky a Rossová chtíc se jí opět

anyslové krise ' a nadbytku sil
neškodné a vždycky spolehlivé
Při hojení horečky nemají sobě

rovných Cena 25 centů

" T)i víul Kliunkjral Dodlnkuml a cifernikam tnlnto uiskf h atol! Múteme Je u ihíu u avou
poínit n dolin pet lař val obje inívkoii a IO'nu Ss rtů na poílovoé

A B MOLLAND t CO C '53 FIFTH AVE CHICAGO ILL Starý pravedllvý oheh (1 -- Klrma Jestoplní apolehllVH-Rw- 1a

bude moci zase dovádět

Právé při uzavírání novinekpracovních nemohli v Americe

dostat práci Varují své krajany AAAAAAAA A-- AA AAA-- A AAAAAAA ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ H- - ♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦zmocoiti nahnula se příliš s vozu
před stěhováním do Ameriky aby

se dozvídáme že si p Fr Vrána
zlámal nohu v pondělí ráno Na
lámal fůru korný s kterou jel k

a spadla pod kola jehoje nestihl podobný osud

Nejen Amerika ale nyní také — Ve Fremont vnikli ve čtvrtek líleinovadomovu Na cestě ale vyklopil a

noha se mu dostala pod "boxnu"

Severův Sílí tel ledvin a jater
povzbuzuje orgány jmenované k

pravidelné činnosti a rychle hojí
všechno hromadění krve krvavé
močení Brightovu nemoc kámen

Žloutenku atd Cena 75c a f 125

íssi- -

Hostinec
vlaatnl

VloÍH llllllipll

ráno neznámí dos-i- lupiči do smíRakousko má ocelářský trust
šeného obchodu Bandě Brothers'eboť se z Vídně oznamuje že po Byl k němu povolán zdejší lékař

vyjednávání trvajícím více měsíců a ukradli za {400 hedbáví stříž který bohu jeho ošetřil Pan Vrána

přináleží též k ZČBJ
plné
kvarty42414 Sul SO OMAHAse podařilo rakouským a uher

ským závodům ocelářským sesta
Ve čtvrtek večer si zlomil Kabinet na pl llnl

ního zboží střevíců a doutníků

Lup svůj naložili do vozíku od

cizeoého Allenovi od něhož vy

půjčili se léž jednoho koně a od

jeli do "neznáma daleka"

nohu pan Jan Votava Přijel sem

po nákladním vlaku okolo jedená

viti obrovskou kombinaci k niž

přináleží 23 velikých továren oce-

lářských Úhrnný kapitál tohoto

Výteřnč pivoetiíle na čepu ne)
lepší ilruby vina likérb a Jimné
doutník v Ohut-i- tefUý tákuHek

po celý den Krajane oxjriou tam
tnílio AÍ Uumpála který

Je vždy ochotní' o wlouži
U hojnou přízeň krajanfi Zldá

cti hodin z Dwight a jelikož vše
Výhradní

řeaký Jednatel

lékárník
— V Nickerson zastře il se ve bylo pohříženo v libý spánek ne

Apex Ryo

ZAS3B
ZÁSYLKA ZBOŽÍ

VYPLACENA

DoflDdJpKté raťláme 4 plné
kvartové láhve li-- i do vy
peir Hye 9 roků fUré

doHtfl tvtiié za $3A lá lka
vyplacena— Zarsýlárne jl v

prostém obalu — s oisnaíe-ri-

obsahu Kdy2 jstnjt ob-

drželi okusili oeubpokojl-I-
II vás vraťte 1 na ato

útrnty a div vrátíme vám
'ét Týt druv kořat- -

ky jakí za f í
nemožno niWde Jinde kou-

pi 1 za méuě uož m U0

Objednávky pro Dakoty
Wyomii (E Montanu ('olora
do Wusbť Rum a Arizonu
KansuH a muni zn{
tl na 80 kvartu muj li bt
vyplaceny

čtvrtek odpoledne A D Lewis

sdružení se bude páčit na $70
000000 Nová společaost nebo
li kattell pod nímž je každá 1

podílných firem samostatné cín
alois nav PAL4 12k7

Fontanelle Do Nickerson přijel

Přímo od líhnvarníka

Bpolřebovateli aby u$-tř-

b)l zixk proHtřed-nik- a

PŘI aOUPI cnllonu likéru
o M'0 a vySe dovolím ví i

koupili kvart ivlástmho
druhu Hlaokberry Brandy
%i the kvart tamo vám e

irall n llt éru a kvrt
Hia:kberry Krandy za 1325
mají i ikutnou cenu $1 75
Néco na památku a kuždou
heknou

KLEINOVA proslulí Koch
and ye Jt-- lék

Eroil pímé h proto
Ji měli mitl vid v na

avé polici nebo v komnatě
pro nemocné

Odpoledním vlakem z Chambert teliBl
chtěl nikoho bouřit a raději ubíral
se k domovu Došel však jenom
nedaleko a nohu si zlomil Jak se
to stalo dosud nevíme Chodník
v těch místech e docela v pořád-
ku bylo ale hodně tma a tu nej

ouje zbudována na tom základě
Urátce na to odebral se na záchod

ie jsou všechny k ní přináležejíc! mm 16 a Williara

OMAHA NEB Qr E Holovtchiner l Utři TWrjTOi1
kdež se střelil do praného spánku
Lewis byl 71 rok stár a po někozávody řízeny ústředním tělesem

PSHEUMATISHSCONSW1110!Jiniy pruaifecloK proti zastaralému
reumati-im- nemorem kožním ledvinlik let již zdraví jeho bylo chatrné

které ustanovuje jak mnoho má

ta která firma zboží vyrobit a jaké
spíše vstoupl mimo chodník a tak
se mu neštěstí přihodilo Po kole Jater atd Časté JMm užíváním nebrání— Blíže Murdock přišel k ne OKKIOE na rohu ifi a Howard ul 8heely'tceny má za ně požadovat K

Block a dvefí 810 Telefon
bezpečnému zranění Alexandersdružení přináležejí všechny větší

se f lovék přede vSemi nemocemi a pro-

dlouží žiot vfl jak vysvětlí zdarma

přiložen) spis "Filosofie zdraví a kriisy"

nou dostal se p Votava do obydli
p F Dočtkala kamž k němu po
volán byl dr Ross kletý ránu

iwiRvYrřr
V pmárne k naleneni od 10 do 13 hodin rn
i i do 4 odpoledne a od 7 do fl veřnr

Telefon renldenre 1174
lones Týž vezl náklad cukrové ČÍS 1

Čís 2
celařské a železářské dílny

gallon $3 15
" 250třtiny když se pojednou vůz přeříši Rakousko-Uhers- ké Smlouva

ošetřil Druhý den ráno odvezli pvrhl a lones spadl levou stranoukartellová je platnou do 13 čer
Votavu do jeho obydli JILMtě a na píst kola Lékaři zjistili že s v rob 26 aHnlJiifiiii Invelkoobchodník

lihovinamivěnce 1912 Rakouský kartel je
V úterý min týdne bylo našemá Jooes utrženu levou ledvinu i

několik žeber od páteře ulome 0dp ručeni:—Mer"hanťa National Kank Omaha Parker'a National Bank South
Otupím: 8o Oniab Nai'l Bank So Ouiaha: vKechny expreaaní a železniční ep

sice od uherského rozdílnou orga
isacl ale mají společnou správu

K rakouskému přináleží 15 a 1

uherskému 8 fireoi

městečko opét navštíveno nezná

mými dlouhoprsťáky kteří vyra
žili v léicárně dvéře odkudž odne

oých ones zakouši hrozné bole

Dr Karel H Breuer
c

s"6
ZvlíAtní pozornost vřnuje Uteni nemocí oíí u5í nosu a krku a ženských

nemocí Správné přirtpOsobovaiií brejli

Na zavolilnf jede na venek Má zařízenou laboratoř a X paprsky a k Ičče

ní chronickjcb nemocí

Úřadovna naproti poště Tel A 15 Tel v domě B 47

sti a jest malá naděje na jeho
uzdravení sli různého 7L0ŽÍ v ceně Í7500lak oznamuje depeše zastaná

Na vypátrání lupičů byli objednáze Satoralja Újhely v Uhrách
zavraždil tam řezník Michael Ma

— J S Bolin bydlící blíže

Fapillioo prodal již 1800 bušlů Přímo Vámni slídící psi z David Oty Psi šli

po stopě až na farmu pana Hobzyjab'k a několik set bušlů má jich
leště v zásobě Paní John Millero- -

larezek svého otce matku a jiné
tři členy své rodiny Zapálit totiž odkudž dále už nechtěli jiti ani

Zdarmavá bydlící blíže Springficld prostavení večer když už celá rodina
DO 7 LEDNA

1903
psi ani ten který je vedl nehoť

Lyli již vysíleni a hladovi a protodala 2000 bušlů jablk Cenabušluspala a všech pět osob uhořelo

obnášela 60 až 80 centů JablkaZločin spáchal proto ze se mu se vrátili zpět do města Lékárník

jim dal $21 00 načež odjeli zpět
(poSlele tuto ohláSku 9 vaSÍ objednávkou)

S každými i plnými kvarty
rodina zdráhala dát jistou sumu ta jsou velmi pěkná

do David City Myslíme že by se
penAz Z počátku měl v úmyslu — Paní Charles Laddová

měli na podobnou cestu lépe za
společně s ostatoínri zemřít Nickerson byla v pátek odpoledne

opatřit a vzít jídlo pro sete a prokdyž stavení zapálil dlel v něm
nešťastnou náhodou postřelena

psy také a ne když mají hlad
1 KVART PORTU KEBO ÍUUKBERRY ZDARMAojetým Roy Liudq iNtem Laddoaéjakou chvíli Ale pak se mu

zielelo života a s 2 poschodí aby slídění nechali a vrátili se do
vá dlela návštěvou u rodiny Anson

J piplástroms

i fllÍGÓLDSTItll'

"5 K?°SCŠŤ'M

Tsto proslulá koř ilka iest zaručena že jest úplně řiHí Jestměsta a dali si za to dobře zaplaWarnke ho Když přišly děti od lnhvovina prfmo pro o kuptiíky Zaručeně úplně čicláťomj vyskočil oknem Hned byl

chycen a obklopen davem lidí a tit To se nám zdá že jest jenom pro rodinnou potřebu $100 00 dostane každá osobu kter i

poledne ze školy uchopil chlapec nalezše m' j kou škodlivou chemikálii v této 7rokhsiarévydíráním peněz — Ve středu nauž bylo na tom že bude na místě
puřku a prohlížel si ji Pojednou kořalce Zaylás- - prostýeh bednáth bez označeni obbuto byl vyloupen obchod v Cedarlynčován Policii se jen s velikým ťenie budou vám vrueeuy není li takou jak pravímevyšla rána a kule zasáhla paní

Oznámení úmrtí a díkůvzdání!

Hlubokým žalem sklíčeni oznamujeme všem přátelům a

známým že naše vroucně milovaná matka

I om'Í inu rvémcovíl
zemřela v pátek ane 21 listopadu 1902 v 130 odpoledne se-

šlostí věkem a v neděli dne 23 listopadu 1902 odpoledne po-

hřbena byla na katolický hřbitov v So Omae! — Drahá zesnu-

lá narodi'a se dne 3 června 1823 v Prostejoě kraj čáslavský
v Čechách a do Ameriky přijela v říjuu 1872

Plníme tímto milou povinnost vyslovujíce vřelé díky vlp
Vránkovi za srdečná slova útěchy v domě smutku v chrámu

Páně i na hřbitově a za vykonání pohřebních obřadu Dále

nechť přijmou srdečné díkv ct rodina Kašparova p Anton

Vaněk za řád Táborité ZČBJ klerkové z oděvního odboru

Boston Storu a p S:mons za skvostné dary květinové a ct

spolek sv Václava za vyslání delegace k pohřbu drahé zesnulé
Konečoě děkujeme všem těm kteříž v tak hojném počtu milo-

vanou matku Dáši k poslednímu odpočinku doprovodili

Ještě jednou všem díky vzdávají

ANTO J JAN JOSEF synové

MARIE ALOISIE JOSEFINA ANTONIE dcery

Omitha dne 24 listopadu 1902

Btuffs Lupiči si vzali též koně aamáháofm podařilo jej zachránit Laddovou do zad a proaisla ža
kočárek že to byl MLGHíJstrmiudkem Má se za to že poraněnipřed spravedlivým soudem lidu

Francie
titiž darebové neb tou stranou

lihovarník a velko-

obchodník lihovinami

TEL 296

Laddové jest smrtelné se ubfrali
— Z Yorku se sděluje že dělDvé átner Nabobové — Důleíitý Obchod a sklad: 2Ó0J N St South OmahaKoncert který bvl uspořádán

sobotu v síni Fr Bartoše byl
ník L E- - McCann si dal paten-
tovali přístroj k ž a drnu stroji jenž
sbírá svázané snopky obilí a když

návrh socialistů

Teď jsou v Cannes ubytováni 2

američtí mnohanásobní milionáři

John D Rocktfeller a C M

dosti uspokojivě navštíven a pan
Gustav Hausner slavil toho večera

pravé triumfy O p Gut Haus
nerovi zmínil jsem se už v minu

jich sebral dosti aby z nich byla
slušná kupka poušti je na zem

takovým spůsobem že se snopky
Schwab rrvní nemůže nalézt v

lém čísle a každý kdo ho slyšelžádném hotelu dosti místa pro
sebe a svoji Četnou družinu a chce postaví vlastní svou tíží tak těsně min sobotu musí doznati že

The Consolidated Jefferson

Gold and Copper Mining Co
dohromady jako kdyhy byly sesjmouti nebo koupili villu Vé

staveny dělníkem Přistroj tenvoda z Carr bridge mu nabízel k
iem nepřeháněl Prvním jeho či

slem bylo: "Hearťs Prayer" duet
to pro jedny housle které sámušetří rolníkům značně práce

M hÉMti"iTIHŤIi
disposici svoji villu ale nabídka

tbyla přijata protože by měl — Ve středu večer pálil gletý
siozu je to skladba v které jsou
dvoje flageolety pizzicatto levouRocktfeller v sousedství prince má ještě několik dílců jež prodává po

synek Phil Learyho s Hastings se

Oznámení úmrtí a díkůvzdání!7letou sestřičkou svou chrastí rukou brilliaotní arppegios chro

matiky a trilky v harmoniích ba
když pojednou na děvčátku vzfl ly 25c JEDENse šaty Na pokř k její přiběhl bratr

savé noty totiž tonv které jsou o

oktávu níže než nejnižší ton naatomu podařilo se brzy uhasni
housle dvojhmaty ve všech posiplameny válením děvčátka po ze
cich a polovičních posicích atd

mi Děvčátko jest těžce popaieoo
Po tomto přednesu zavznčla sálem

jest však naděje na jeho uzdraveni
bouře potlesku a pan Hausner

V Kearney postřelil ve stře
přidal 'Imitaci venkovské kapely
Druhé číslo "Mockiog Bird" s

Prodá se poiue tolik dílen kolik třeba aby
společnost mohla poříditi několik moderních

strojů a jakmile tto budou umístěny dilce
budou zvýšeny na 50c Společaost má
v držení 950 akrů v nejlepším dolovním distrik-k- u

v Utah — Další podrobnosti sděleny vám
budou v úřadovně t 1316 Jones ul aneb pište
si o prospekt jenž vám ochotně bude zaslán

du odpoledne kap D A Dorsey

syna svého Edward S Dorseyho
11 Ivariacemi od Stolfe též se velice

jenž jest listonošem Otec setkal líbilo V této Skladbě je slyšet
rt ptc£ky a v jc Siýsčíi

se se synem na ulici a počal 8 ním

hovořiti o domácích záležitostech

Romanowskiho a vévodu z Leuch

tenbergu panstvo to jehož před
kové sídlili někde v Ruském Pol-

sku a které Kockefellerovi málo

imponuje Rocktfeller patrně za
na ý 51 i zdržeti se déle v Cannes

eboť přivezl s sebou mnoho

služebnictva automobilu více ko

čáro a koní Schwab přijel sem

Drexelovou jachtou Margariti a

hodlá se zde zdržet přes celou

zimní Bézoou Přítomnost nej
větších boháčů amerických zplso
kila že je město jako u vytržení

Poslanecká sněmovna se poča
la radit o předloze podané

socialisty odporučující aby byla
sněmovna rozdělena na jistý počet

stálých výborů které by se zabý

valy růdnými záležitost ni Prvol

klausule nařizující aby bylo ta-

kovýchto výborů 16 byla přijata
Očekává se že bude předloha

přijala většinou 200 hlasů Byla

by to novoia jaké ještě v žádné

jiné republice nestává

Hlubokým žalem sklíčeni sdřlujcme přátelům svým a známým
truchlivou zvěst' o úmrtí naíelío vroucné milovaného chotS otce
tchána a dčda

Jo'í Ilolimii
osadníka bydlícího dvě míle západně od Clarkson kterýž ve čtvrtek
dne 20 listopadu 1902 dopoledne na věčnost se odebral a v neděli
dne 23 listopadu l'J02 na Česko-Slovansk- ý hřbitov v Clarkson Neb

byl pochován — Drahý zesnulý narodil se dne S března 1845 v
Sokovicích okres Milevský kraj Tábor v Čechách Do Ameriky
přijel v roku 1871 a v roku 1875 sc oženil pojav za manželku Josefku
Kozoyu s kterou po vícehna lita žil Šťastní a blaženě

Za příčinou úmrtf našeho nezapomenutelného manžela otce
trhána a děda bylo nám tolik upřímné soustrasti projeveno že ne-

možno nám jinak než touto cestou vzdáti vřelé a od srdce plynoucí
díky vSem tčm kteříž v trudné době této jakýmkoliv spůsobem nám

nápomocni byli a bol nás a zármutek zmírniti se snažili Dále nechť

přijmou srdečné díky naše všichni ti kteříž v tak hojném počtu dra-

hého zesnulého k poslednímu odpočinku doprovodili

Vřelé díky všemi Jwscfka Holan truchlíc! manželka

Jusefka Nim Ii Anna Holan Františka Holan a Julie Holan dcery

Freil Noeh zeť Lionard Roberta Josef N'eli vnuci

V Clarkaon Neb 24 listopadu 1902

vítr déšť aid Jelikož po ukončení

tohoto Čísla rozlehl se síní bouřlivýKdyž pak mu syn řekl že nesluší Ise přetřásán soukromé jicn zaie tleskot musel p Hausner přidal
itosti na ulici rozlítil se otec a 'Old Kentucky Home' Třetí Cí-

lo ' Le Rondo De Lutio' odvytáhnuv revolver vypálil na syna
tři ráoy jedaa kule pronikla to-

muto kloboukem druhá svalem

Úředníci jsou: JACOB Ka)PP předs NICHOLAS SOHMITTROTII

místopředs a gen řiditel J P FAlltLIE pokl I O BRO WMJJE taj
Řiditelé jsou: J icob K pp Vicholas St hmittroth John W 8cbnitt-rot- h

J F Fairlie V F Kunclj F A Hoock I C Brownlee

Bazziniho je skladba kterou hrál
Kubt-tl- v Oiiazs a na jiných kon

ruky a třetí minula se clie rora čertech a o niž noviny dosti psaly
lak že o ní snad každý již slyše'
Toto tad líbilo se náramně i nasi

nládeži a Hausner musel přidali

něný muž vběhl do obchoJu Blake-lyh-

Rozzuřený otec pronásledo
val i tam syn svého avšak dříve

než mohl zahájili palbu byl za

íčen a uvězněn
nntac! varhan a Carneval De 'fftmwMwmyj iipwmsui fjjwaifmintiir- - HÉir-i- ti if rln hminriái é Hť

: JOS DUFFYVenice" Nejhlavněšl skladby eŽ
velko- - i nialoobchothiík %

LIII0LAj1I í
hraje jsou: "Uherské arie' odVe čtvrtek dopoledne doko

má na skladěErnsta 'Le Rondo De Lutin od

Bazziniho "Slovanské Tnce' od Oznámení úmrtí a díkůvzdání!
nal pozemskou pouť svou váženi

krajan Josef Holan bydlící dvě

míle západně od CUrkson Neb J výborná Importovaná i kalifornská vína jakož i impor- - JDořaka "Concerio' od

Nohna "Caroevat De Venice" odZesnulý narodil --e 5 března 1845

Ernsta "Devifs Trilt" od Harti- -Sokovicích kraj Tábor v Ce

chách a do Ameriky přijel v roce

' tované a kentucké kořalky a likéry '
Ruří že zbižl Ji st také jak o nřm tvrdl iinak se peníze vratf Cbvalné $

I známý krajan p F Teliva gvéuomilé zakázky vaie vyřídí $

TELEFON 38 wmr 2508 N Street SOUTH OMAHA 9
i

Vfechny obtíže žaludeční vy hojí
se rychle a bezpečně
Životním Blsámem Týž upra-

vuje výměšky a střeva oJstrafiue
nezáživnubt překonává zácpu
ŽluČnatost a bolení hlavy a působí

proti slabosti Cena 75 centů

ABSrílAKŤT
VYHOTOVUJ B -

S JSA Sadler
17tí and Farnam ťatterwia Blk

1871 Jostf Holan byl muž uvě

oiho a "Rej Carodeinic od Paga-
niniho — Při koncertu Rpoluúčin-krval- a

výtečná kipela Brněnská
řízena p J H Černým "My

domělý a dobrý Cerh Pohřben

Tuba solo od Soutnwella
byl v neděli na Česko Slovanský
hřbitov v CUrkson V sobotu

pak zemřel v CUrkson starý a vá přednešené mladým a nadaným
baistou p Matějem Kučerou

bylo velmi skvěle přijato Pan
žený občan Josef Komínek v po
žehnaném věku 74 roků 1 1 městců SuiCiitv dtati biii tsiar icM lli

a jiné praní pliení a vnitřní cioroby nplné vyléčí z Čech importované ' Šima-novk-
ho

světové Brezohorské Ihé" Žr toto tbé není žádný švindl dokazuje

přes 9000 p ulekován a lékah-kv- i h riobrozdánt z celt ho světa ku př s

Kučera předaesl ještě jiné solo naZesnulý narodil e v SediSti kraji

Nezměrným bolem a Žalem sklíčeni nad naši nenahradí

telnou ztrátou jež n4s potkala oznamujeme všem přátelům

svým a znánným že náš milovaný manžel a otec

Toscf JZzmiTLOl
zemřel v sobotu dne 15 listopadu 1902 a v pondělí doe 17

listopadu 1902 na Česko Slovanský hřbitov v Clarkson byl po-

chován Zesnulý narozen byl v Sedbšti okres Litomyšl kraj
Chrudim v Čechách doe 10 ledna 1828

Plníme nasi milou povinnost vzdáti srdeěné díky p Jos
M Mundilovi za prouešeof slov úiěchy )ak v domě smutku

tak i na hibitově pí Jostfce Němcové a Anně Filipiho za

věnce a kytice položené na rakev zesnulého a pak všem těm

kteří nám jakýmkoliv způsobem v trudné době této nápomocni

byli a veliký bol náš zmírniti hleděli Zároveň pak nechť

přijmou upřímný dík náš všichni ti kteří drahého zesnulého

ku jeho poslednímu odpočinku doprovodili

Ještě jednou nechť přijmou všichni naše npřímné díkyl

KATEŘINA KOMÍNEK truchlící manželka

Kateřina Kopietz Anna Komínek dcery Jostf Emil synové

Ciarkson Neb 24 listopadu 1902

svůj znamenitý nástroj jež ovšemchrudimském v Cechách dne 10

ledna 1828 V pondělí uložen bylZeptejte ' nn o tobolo Htu Tři ako první vřele bylo přijato —

Kornet solo které přednesl pjo St Louia Mo 2t 1 Jn W
PanP řlmanovKI tí radoati V tn odepisuji

k věčuému odpočinku na Česko-Slovansk-
ý

hřbitov v Clarkson H Černý — bylo sice těžké a
o vfslpdka Vaíeho thé Aa VSe tlié mue

hudebníkům nezbylo dosti času
na jeho nastudování však jako

Velect pane Sln:an nukl Za aasiaoé th
Vrám upřímně iěkujt a potil vil jsem ae numá-l- o

akf ifietaf útmek má

Použil jsrm vtetDotnrch lekl pH áduie n
uiaiky avíai aol jediní' tak Jiatě a trvale

jako od Vint prcito budu vál
vyoáiex viude vAemožně ouporvCovatl
ralti Výaiedek Jeat pf kvapuj ci 1'roala
tmlete atd 8 áctoo otidaoý

MVDr FK ťŠTKoBS prakt iéKař
Král V nob-a- Halauva ulice

ltě2-- é plfcní choroby uzdravilo AÍ Jsvro

niíla 8 lékařů kteti ml tikali ie nevydriím
ani I ned'le-Jse- m 2lva daud
Tomu raám co Va£í tetičce která

ml Ve the iidp ra'ila a já po nékollka mě

jiná čísla dobře bylo přijato Kon

cert zahálen pochodem ''Batile
aí'nitu uiíváni Jw phl yla oa vaze h itraceShip Maioe" a skončen pochodem

Trpíte li srdeční vadou tluče
ním srdce nebo jinou obtíží srdce

ať ve formě jakékoliv Severův

Silitel srdce Vás vyhojí Oa sili
a osvěžuje ústroji to upravuje
oběh krve a oživuje celé tělo

Cena Ji 00

uétio xdravt opt nabyla Slotou II hllt
StUH MaHbluaiua Ave si LouU MoAmerican Cadet od Halla na

čež oásledovala čilá a ušlechtilá

taneční zábava
Bilfeek tbé n ivoili-- 'uaíO ilní 'a"í) et za 1 poHou l 20

IUchard Šiuidiiovsk ELS--
SÍ

654 SCOtt St Milwaukee Wis


