
'i

fďtA' i y'
—
i '' -

t:

Pokrok Západuv

V JOMAHA SKBJL VE STftEDU DNE 3 PltOSIXCE 1902Založen 1871--!toín- ík XXXII ČÍSLO 18

♦♦♦♦ TYT z pohřbu této a druhý den na to se
oběsila ve své cele Smrtí její

toho zranil se též vnitřně a v zá
dech Těžce zraněný muž dopra-
ven byl do nemocnice sv Josefa

CODTANT & SQUIRES
Nejlopsí trrdo a měkké uhlí Též arkanaaiký antracit a uU-aiitrue- lt

NeJlopSÍ lllinolsské ořechové fuOO Clierokee kato-

vé pro pece $5&J Clierokee ořechové pro kamna se spodním
přikládáním 1525 Mlnsonrfké ořechové $450 kunové $475

TELEFON 80 UÍtADOVNA: 1405 Farnam

kdež stav jeho prohlášen byl za
ukončuje se kriminální případ
který sliboval býti tak sensačním

jako proces Molineuxův Whitte-ov- á

svázala dva ručníky dohroma

Dlinejvýš povážlivý
ZPRÁVY TELtb CKÉ — V minulých dnech dlela v

I Přehled ze světa politického a kronika udatí I
H V UAYWARD taj a pokl iP WALTER MOISE předseda

Z Washingtonu

Heputaee dllníku u Roosevelta —

dy a na těchto Be oběsila Na ní

spočívá též podezřeni že zavinila

také smrt starší svojí jedenáctileté
dcery která zemřela dne 19 září
a jejížto mrtvola byla vykopána
aby příčina jejf náhlé smrti mohla

býti zjištěoa Manžel této tra-vičk-

zemřel před dvěma roky
také náhle leč tenkrát nepadlo
na ni podezření Obě ubohé děti

byly pojištěny jedno na $85 a

Omaze návštěvou pí Marie Křížo-

vá z Prague Neb Přijela se podí-

vat na dceru svou slč Terezii
Křížovou a na četné své přátele a

znán é

— Okresní klerk Drexel ozná-

mil čtyřem klerkům zaměstnaným
v taxovním odboru že služeb je-

jich nebude více zapotřebí po 1

lednu ježto zvláštní práce na kni-

hách bude prý do té doby skonče-

na Mezi klerky těmi jest táž vá

Zajímavé pokusy — Zahájeni WILLOW SPRINGS

BREWING 00
OMAHA NtBRASKA

vyrábí výtečný ležák ss českého chmele nejlepšího ječmene a pověstné

WILLOW 8PUING8 VODY

žený krajan Rudolf Havelka

drjhé na $56 a pro tyto nepatrné
obnosy matka dopustila se tak ne-

lidských zločinů Při pytvání na-

lezen arsenic a strychnin v ža

ludku mladší dcerušky
iinrrfinn n nmrirnnriii

Vdovy a sirotci

Spolky mající za účel starati se
vdovy a sirotky svých zesnulých

členů staly se mohutným činitelem NejlepSÍ a nezkušenřjší znalci piva tvrdí že pivo vařené WILLOW '
SPRINGS BREWING CO jejst nejzdravéjSím a nejlepším výrobkem i
toho druhu 4

společnosti lidské Ony starají
nejen o duševní povznesení t Zkuste Je a doznáte pak sami žo jste lahodnějšího piva nepili 47m8 jčlenů nýbrž i o to by v případě

předčasné smrti trudný stav man

želky a dětí byl po stránce hmotně

Omažským Sokolkám do památníku
Večírek jejž v pondělf jste po-

řádaly —

to byl kuriosní zjev!
Avšak škoda že jsme při něm po-

strádali
českou řeč i český zpěv

Český Sokol

— Minulou středu krátce před
11 hod noční vznikl požár ve

skladišti Union Pacific dráhy a

rozšířil se tak rychle že přispě-
chavší hasiči uznali za dobré po-

nechali rozsáhlou budovu dravému
živlu na pospas a obmezili se

pouze na hájení budov sousedních
Skladiště bylo úplně zničeno a

škoda požárem spůsobená odhad-

nuta byla na {20000 Vyslovena
domněnka že byi oheň založen

Kalendář St Paul dráhy
pro rok 11)03

šest archů 10x15 palcích s krás-

nými reprodukcemi v barvách

oartelovými kresbami od Brysona

zlepšen b nesčetných domovů

svrhly břímě nouze z tisícerých Mnii Hun: Zapčlt
úst znělo jim vstříc upřímné díků

vzdání' Konaly svou povinnost
ko ji konal zesnulý tím že o

rodinu se postaral Jak mnohem

lépe však posloužíme rodině své
tím když starati se budeme o

prodloužení svého života Řád

Aby usnadnila malé ukládání úspor
City Savings Bank v Browu čtverci pro-

půjčuje vkusné pevné ocelové banky
lež si můžete vžiti domu Kdvž přihlá--ít- e

se o bank v naef úřodornč složíte u

dollar a obdržíte bankovní knížku v
níž dollar připsán je vám k dobru Jakmi-
le se peníze v domu dm banku nahromadí
píii ese se tento čas od času do na&í líř

dovny vyprázdni se peníze se spočítají
ii vašf přítomnosti a rlá se vám ? nž

kredit ve vaši knížce Tyto malé
ibnosy nesou úrok vyrovnaný pfilletné
ÍHVltal li by jeden z našich zástupců do
vašeho domu vezměte si od něho jistě
bank

ným žitím skrocením svým náru- -

City Saringg Bank 1

T

živostí přispějeme tomu velice

Mají nebe v Texasu

Blíže Livmgttonu v Texasu

usadil se před několika rotcy v

tamních jedlových lesích hlouček

náboženských fanatiků kteří se na

zývají kmenem Israele a tvrdí že

obdrželi přímo od Boha nařízeni

aby založili nebe v Texasu kde se

má sbromážditi 12 kmenů Israele

jež čítají 144000 duší Toto ne
be dle jejich předpovědi nebude

Hospodinem zničeno když celý
svět postihne záhuba ohněm a

sirou Tato kolonie náboženských
fanatiků Čítá jen 100 duší a tyto
žijí v prostých dřevěných srubech
a živí se vzděláváním půdy Ne

pracují však více nežli co musí

aby uhájili své Živobytí

Honba na vysokou zviř

Dne 30 listopadu skončila ve

Wiscoosinu zákonem dovolená

honba na vysokou zvěř a v málo

kterém roce se událo při těchto

honbách tolik neštěstí jako letos
Do soboty zastřeleno bylo na

těchto honbáchv celku 14 lidí a

11 jich bylo zraněno Přišla tedy
letošní honba jelenů srn a laní

□ěkterým honcům dosti draho

avšak vzdor tomu touha po tomto

vzrušujícím sportu se neumenší

naopak každým rokem se zvětšuje

Neštěstí v uhloiolecn

V uhlodole náležejícím Tidlero-v-

společ blíže Shamokinu Pa

vybuchnul plyn a při tomto neště-

stí zabiti byli čtyři havíři a 8 jich

bylo poraněno Obličeje zabitých
při výbuchu tak byly zohaveny Že

je nebylo možno žádnému z horní

ků poznati Dle jmen která při-

nesly anglické časopisy lze soudi

ti že všichni zabití byli buď

Slováci Poláci a snad i některý
Čech byl mezi nimi a také mezi

raněnými jsou většinou Slované

Úředníci uhlodolu jsou toho ná-

hledu Že některý z havířů otevřel

neopatrně bezpečnostní lampu a

tím že se vzHal plyn a způsobil

výbuch s tak strašlivými následky

Všichni haviři kteří na blízku

pracovali rychle spěchali k vý

chodu ze šachty a někteří sklesli

přemoženi plynovými výpary byli
však ještě v čas zachráněni

Všechny ženy a matky shro-

máždily se u ústf dolj a jakmile

zaslechly že stalo se neštěstí tu

nářek jejich byl srdcervoucí
V tomto dolu jest zaměstnáno

tisíc havířů

Mladý hrdina

Na jiném místě uvádíme celé

množství zločinů jež spáchány
byiy v minulém měsíci v různých
bankách a na poštách žádná lou-

pež ta nemá však tak tragický ná-

dech jako ona již chtěla banda

lupičů spáchali ve WestvilleIod
a při níž zahynul mladý šestnácti

letý hoch Wesley Reynolds při

hájení majetku svých zaměstná

vatelů

Mrtvola jeho byla nalezena o

6 hodině ranní v neděli blíže

postele Kule proniknuvší mu

srdcem ukončila mladý jeho ži-

vot Lupiči po spáchané této

vraždě byli patrně pojati strachem

a uprchnuli tím samým oknem

Toto neštěstí jest vyšetřováno
koronerem a městským inspekto-
rem a uč není dosud skončeno tu

jest jisto Že zaviněno bylo ne

schopností strojníkových pomoc-
níků kteří byli vesměs laciné síly
a za málo peněz pracovali 12 ho

din denně

Náhli smrt nebrasského pionýra v

Chicagu

Jeden z nejbohatších dobytkářů
v Nebrasce jehož jmění se páčí
na více než milion dollaiú zemřel

náhle v neděli v noci ve Wyoming
hotelu v Chicagu ochrnutím srdce
Smrt ho zastihla za dvě hodiny na

to když přibyl do Chicaga a uby-

tovat se v hotelu se svým synem
Thomasem Mortimerem

Danncls přibyl do Chicaga aby

vystavil zde některé ušlechtilé

kusy dobytka na mezinárodní vý-

stavě Mrtvola jeho byla dopra-
vena do Nebrasky kde bude po-

hřbena

Muž je pánem v domě

Tak alespoň rozhodnul obvodní

soud v Sanďusky O Dle tohoto

rozhodnutí jest manžel hlavou do-

mácnosti i když dům v němž se

ta jeho domácnost nalézá patří

jeho manželce Toto rozhodnutí

vydáno v žalobě Marty Heblet-waitov- é

proti Oskaru Gree-no- vi

Žalobkyně jest Greenovou

tchýní a ona dokázala Že ji pan
zeť ze svého příbytku vyhodil a

při tom že byla poněkud pohmož-

děna Soud však vzdor tomu

neměl k ní soucitu a prohlásil že

jest muž páaem v domě a že má

právo odstraňovat lidi k rodině

jeho nepatřící) které se mezi něj a

manželku jeho pletou a když prý
na to přijde tu může vlastní

tchýni násilím vypuditi

ČlovŽk bestie

V pátek zatčen byl na obžalobu

že podnikl útok na dvouleté

děvčátko svých sousedů jistý
Antonín Gliech z Lakeport So

D Když manželé Sungkalovi ve

středu večer nebyli doma tu

vnikl k nim Gliech do domu kde

bylo přítomno jen 5 malých dětí a

dopustil se na ubohém děvčátku

před zraky ostatních dětí hovad-skéh- o

činu Úřady byly o této

bestialnosti Gliechově zpraveny až

teprve v pátek kdy musel být k

dítěti povolán lékař který prohlá-

sil že dítě nejspíše následkem

zrinřní zemře

Svou životní sílu oak udržíme a

rozmnožíme Trinerovým léčivýr
hořkým vínem Jen tak si život

prodloužíme a zpříjemníme Ten-

to lék tvoří a živí krev přemáhá
únavu a ochabiost svalů a nervů
bušení srdce a obtíže dýchání a

kongresu

Dne 26 listopadu přijal presi-
dent Roosevelt členy britické dři
rcké komise kteří projíždějí Sou-

státí na útraty anglického lidumila
Alfreda Morleye President měl

ku svým hostům krátkou řeí v

níž mezi jiným pravil: "Jsem rád
le mám to potěšení vás zde vidčti

pánové J kožto veře ný úředník

přirozeně béřu podílu na zájmech
dělnických naší doby jak mému
úřadu sluší a otázka dělnická jest
pro mne zajímavou Pokrok naší

doby se nese k tomu aby se všude

pracovalo ve sdružení a sice mezi

zaměstnavately i mezi zaměstnan-
ci v společnostech jednotách a

proč se o tyto věci zajímám jet
že mocí svou jeví sdružení ta tak
veliké možnosti pro dobro v čemž

jest však také zahrnuto že mají
veliké možnosti pro zlo- - Ať již
chcete aneb nechcete jest to mar-

né vzpírali se směru naší doby ve

sdružování Bylo by zpozdilé
adržovati jednomu neb druhému
sdružování ať zaměstnanců či za-

městnavatelů Musíme o nich

souditi d e toho jak se zachová-

vají
V úřadovně zemědělského od-

boru započal dne i prosince zají-

mavý pokus se stravováním 12

klerků v zájmu zdravovědy Tito

klercí budou stravováni 2 neb 3

měsíce Každý z nich byl zvážen

v pondělí ráno a v poledne již
všichni jedli vykázaná svá jídla v

přízemí chemické budovy kde

byla upravena zvláštní kuchyně k

tomu účelu Klerkové tito budou

po dva týdny krmeni prostou sil

zdravou načež oněch šest

kteří nelépe se osvědčí budou

stravováoi na různých preservatl-vác-

a falšovaných potravinách a

p dvou týdnech druhých Šest

bude krmeno touto stravou a

něch prvních Šest klerků se na

vrátí k stravě čisté nefalšované

Br Wiley řídí tyto pokusy a Hle

jeho výroku bude se v nich po-

kračovali tak dlouho pokud se

nezjistí následky různých potravin
na lidské zdraví

Každý z klerků bude muset za

znamenávati temperaturu svého

těla třikrát denně Prcscrvativy
a falšované potraviny byly pečlivě

váženy a analysovány a bude

zaznamenáváno mnoho-l- í

který z klerků této potravy sní

Pokus tento jest činěn proto

aby na základě jeho mohl kongres

vypracovat! zákon o čistých po
travinách

V pondělí započalo krátké za-

sedání kongresui v jehož první
schůzi odbyty pouze obyčejné for-

mality

iDftuii 1 iirtíietCTÍ
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HOTEL PRAGUE fSLSodstraňuje poruchy výživy závrať
a tvrdošíjnou bolest hlavy z jaké

na rohu 13 a William ul Omaha
Čisté a pohodlně zařízené pokoje pro cestující jakož 1 výborná česká

strava a vzorná obsluha V hostinci obdržíte výtečný STORZŮV LEŽÁK

nejlepší druhy vín a likéru a nejjemučjšf doutníky

koli příčiny vzniklou upraví za-

žívání osvěží mysl zjasní pleť
V lékárnách přímo zasýrá vyra-bit-

jediného léčivého hořkého
vína Jos Triner 799 So Ashland
Ave Chicago Iils

Krajané zavítáte h do Omahy návštěvou ubytujte se v hotelu Praha a
nejenom peněz ale zbavíte se i všelikých násnázf 8

L 824 O přfzeů krajanů žádá VIKťESC J DOBROVSKÝL
7 NAŠEHO MÉSTA

PŘIJME SE ihned zručný děl "crmi! XJlTll ! XJll]i!
nik kterýž se vyzná dokonale v

uzenářském oboru Dobrý plat KS? uhlí u I Leyi-h- o
U rjěho do-

stanete uhlístálé místo Hlaste se u Joe Vo- -

nyní hotov k rozesýlání a bude
zaslán poštou po obdržení dvaceti

pěti (25) centů — v penězích neb

kolkách Adressa F A Miller

General Passenger Agent Chi-

cago 2X

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: F V Krenk a S J

Maixner Dwight F J Blatný s

manželkou Milligan Ant Černý
Larwood Dr B V Draský Jan
Koříoek Václav Albert a Jan
Marešové Brainard Agnes Krach-ma-

a Rose Houška Linwood
Paní B J Vašák Jan Škrdla

Wilber Václav a Frank Mráčko
vé Alliance Jos Koníček Heun

Dr J Pecivál Prague Josef

Shorný Abie J Havlík Schuyler
Wm Vogl Lincoln F J Kon-firs- t

Plattsmouth Josef Křikač

Clarkson W J Štípek Niobrara

Jos Kotab Verdel: Jan Krátký

Arlington Nebr — V J Kolář

Ntola jan Mudra Thinemout
Iowa — Frank Nejdi Pine City
Minn —Vine Sodomka z Čech -
Není divu že Hotel Praha těší

se takové přízni krajanů z venko

va neboť chutně připravená jídla
čisté pokoje a vzorná obsluha

jsou věci jichž p Dobrovský vždy

pečlivě dbá

pálky 5 a William ul Omaha dobré a Čisté spolehlivou váhu a tak lacino jako kdekoliv jinde
Obchodní solidnost Leviho jest nejlepší zárukou 2e budete s uhlímNeb 18

— Veselo bylo v síni Oadráčko u neho koupeným plně spokojeni TEL igi9
L LEVÍ 715 So 13th St Omaha

vě ve čtvrtek večer! Dárajký sbor
Boleslava č 60 J C D- - pořádal

li i
tam selský ples do něhož dosta-

vilo se tolik obecenstva že pro-

storná síň byla přeplněna A tu
není divu že se v brzku rozprou

vlastni

jila veselá a nenucená zábava
o což měla na prvém místě záslu

Sousedé jsou tak pobouřeni
'

Bratří Kunelové 12M j 13 ul
Krajané učiní dobře když navštíví obchod jejich zvláště v rase svátku

vánočních a prohlédnou sobě vždy čerstvé zásoby nejen všech druhu masa
ale i drfibeže jako: krocany hmy kachv kohouty siepice knřata aj U
brtř( Kuueld koupíte levněji než kde jinde Zboží možno objednati i
telefonem TELEFON 1190

hu výborná kapela Kohskova

Četné dámy přistrojeny byly v

pestrý šat českých selek a doznati

dlužno že i bodře si počínaly pod
dozorem váženého starosty a pod
ochranou bdělého ponocného Po

XX- -

touto bestialnosti Gliechovou že

by nebylo divu kdyby ho lyn-

čovali

Nepodařilo se

V sobotu v noci učinili dya

bandité pokus přepadnout! osobní

vlak u Independence Mo Vlak

tento opustil Kansas City v 9

hodin a prvá" jeho zastávka byla v

llozMalilý o1cliod Mtřižiiívykonání svatebních obřadů posil-
nili se účastníci plesu chutnými vlastní

zákusky jimiž štědré hostitelky
nešetřily načež roznromlilo sekterým sedo banky dostali V bitce

která se rozpředla mezi lupiči a pravé posvícenské veselí jež po k
xtrvalo až do rána bíléhoReynoldsem bylo vypáleno nejmé

31 Svačinová é 1254 j 13 ul
V obchodě jejím budete vždy ochotně a levně obslouženi

Zvláštní výhody při nakupování vánočních dárků velký výběr
vkusných zimních dámských klobouků — za ceny velmi mírné

Pěkné trvanlivé střevíce pro muže ženy a dítky
O přízefl krajanů žádá M SVAČINOVÁ

— V pondělí uspořádali cvičící

naše sokolky svému cvičiteli p

ně 20 ran neboť zdi nesou tolik

známek kulí Revolver Keynold-sů-
v

z něhož všechny rány byly

vypáleny nalezen byl u jeho

mrtvoly odkud pk vedly krvavé

stopy ven což jest nepopiratelný
důkaz že některý aneb snad i

více lupičů bylo věrným strážcem

poraněno

Bob Bartošovi večírek na pře-

kvapení Po cvičení odebra'y se
ven jakoby šly domů avšak vrá-

tily se postraními dveřmi do spol-
kové místnosti kdež bylo již vše

=iiiiiiimiiiiiiiiimiiHiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii=

1 Za Soatli Omany Wh Omany

1 Díky nelíčené díky! 1

i Tímto vzdáváme srdeřié díky E

= sestřini Dřevuřkám Hije Palmové =
£ Dřevo t 7 Kruhu Díevařek ja =

Í koí i bratrňm Dřevařfim za milé E

í nfira překvapení kterým nás po- E

5 ctili dno 2(1 listopadu O jaká =
= veselost a chytrost zářila z oři =
= Vaíich nad tak zdařilým piekva =
= penfml Zajisté Jste nám skuteíný- - 5
= nii sestrami a bratry! Zvláštní dík =
= náS plat! sestře Kat zí H

= krásné blahopřáni nám projeve- - =
= né jež nám utkvf na vždy v pam6 =
= ti na5( a sestře El Eblové za da- - E
= rováni krásné kytire Dále pp E
H Viktorýnovi a Fred Vocáskovi za 5

Indepéude&ce kde dva muži

vstoupili na poslední káru

Když vlak vyjel ze stanice

tu lupiči namířili na brzdaře a na-

řídili mu aby zvednul ruce

Brzdař měl však tolik statečnosti

že neuposlechnul a jeden z ban-

ditů střelil ho do nohy Tato

rána byla slyšáua od ostatních

zřízenců vlaku a ti rychle spěchali
k poslední káře Lupiči patrně
dostali strach a skočivše z vlaku

zmizeli v noční tmě

Dle toho nebyli to vyškolení
bandité ale začátečníci Nebyli
maskováni a pcraoěoý brzdař dal

K jak)'m vásIcdlEm vede spořivost
milionáři

V sobotu o 10 hodině dopo-leda- e

rozlehlo se v chicagských

jatkách 14 ohlušujích rychle za

sebou následujících ran jež se

podabaly ranám z největších děl

Celé okolí bylo ihned pobouřeno

zvláště když za těmito ranami

ozval se rachot padajících cihel

Ve Swifcově strojovač čís 3

udál se výbuch 14 kotlů v nichž

vyvozován a rozváděn byl umělý

chlad do lednic Swiftovýcb
nakla-dáre- n

Nejdříve vybuchl jeden

připraveno a kamž po chvilce p
Bartoš soudruhy vylákán Netřeba

podotýkati že byl pan Bartoš

překvapen — mile překvapen
Banda urchla na ukradeném

kočárku jenž zanechán byl jimi
Čila zábava trvala až do pozdníchasi šest mil od městečka

Bezvadný oděv pro muže a chlapceihodin

— Včera v 7:10 hod večer
policii důkladný jich popis přišel o život výhybkář Union

Pacific dráhy Hugh ] DervinPolicie pátrá po nich po celé

= liudbu kterouž udrželi milou nain =
—

gpnleČDoit při veselé náladě až do S
šj pni ítyrté hodiny runl JeSté ~
= jednou srdeřné diky všem kteří S
= nám tak milý večírek připravili =

s Láska vás všech k nám nevymizf E
E nikdy ze srdef naiSich a přičiníme E
= se bychom Vám všem dobrou E
S něroii oplatili Pak budeme vidět =

krajině ale dosud se jí nepodařilo

lupiče ty dopadnouti
pod viaduktem 16 ulice Dervin
uzavřev výhybku pro osobní vlak

Illinois Central dráhy ustoupil na

Na polapení této bandy vypsá-

na byla odměna $1000 a několik

družin občanů pátrá po celé kra-

jině a pakli lupiči neunikli po

dráze tu jest možno že budou

dopadeni

Poněvadž již před tím učiněn

byl pokus banku vyloupiti tu

Reynolds se uvolil že bude tam

konali stráže a od té doby tam

spal

Pense zaměstnavatelům

President Souťaero Pacific drá trať Union Pacific dráhy když v

JEST OBDIVUHODNÉ zííti zá-

jem jaký béfou muži omažští ve vý-

prodeji vysokocenného oděvu od

proslulé firmy Stein Block Co

Rochester N Y Mužské a jinoši
ské obleky a zimníky o 50 procent
levněji než obnáší pravidelná cena

jest pravidlem během této výprodeje
v novém obchodu pro muže a chlap-
ce Berg Swanson Co na 15 a

Douglas ul Můžeme vám pfispft-sobi- ti

oblek neb zimník dokonale od

Í7 50 do $40 00

témž okamžiku sražen byl posu

= juk Vám bude do smfchu až také =
1 jinde se dvéře otevrou tak chytře E
= Vaši Josef a Rarhora Bucek =

2 Souih Omaha 2 prosince lwttó 5

ĚiiiiitiiiiiiiiiiiiiimiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiimĚ

hy Harrimao se rozhodnul že

udělí všem zaměstnancům kteří

kotel a poněvadž s timto spojeno

bylo 13 ostatních kotlů vy-

buchly i tyto a vzduch byl plný

rozbitého železa a zkroucené ocele

a deště cihel Jeden z kotlů byl

vymrštěn vysoko do vzduchu a

přeletěl přes ulici 60 střevíců širo-

kou a spadnul pak na střechu jiné

budovy již prorazil a sebou strhl

Na místo neštěstí přivoláno bylo

rychle 20 ambulancí a patrolních

vozů Mrtví odveženi byli co

nejrychleji do márnice a poranění

dopraveni byli do nemocnice

Unikající pára znemožňovala

práce pak vyšlehly

plameny a hasiči museli být po-

voláni
Severní zeď bvla vržena proti

strávili dlouhou dobu ve službách

dráhy pense a udělil již Mark- - Westville jest městečko čítající
500 obyvatelů Reynolds praco
val v bance teprve dva týdny a

byl všeobecně návidčn

Jos Vopálka
ŘEZNÍK A UZENÁŘ

na 5 a "Vllllam vil
má ▼ ÍHObě vtdy nellepSi t(Mr terstTeho
nvisa vidin druhu Jxkoíl výieinfcb výrob-
ků ozenáhkýcb Kupte u na koníku
a ajliťuuie vás Itt podruhé přijdete iaa 23

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

Mužské obleky a zimníky ze Steia
Block zásob prodávané obyčejně

Po stopě zločinců vysláni byli
slídicí psi kteří se pustili po trati za {1800 až $zo 00 za
Wabash dráhy a zastavili se po $1000této výprodeje

hamovi rozkazy aby tento pea

sijai systém zaveden byl nejdříve
na liniích v Texasu Pense bude

udílena zaměstnancům na těch

samých základech jako jest zave-deo- a

u Pennsylvanské a Illincu
Central a Chicago & Northwestern

dráhy Ti zaměstnanci kteří do-

sáhli 70 roků stáří budou dáni na

odpočinek a obdrží pensi na zá-

kladě průměru jich služby za

poslední desítiletí Tak ku př

novacím parostrojem k zemi Ne-

božák byt přejet a okamžitě usmr-

cen Dervin byl asi 40 roků stár
a bydlel s matkou svou a sestrami
v č 2120 sev 28 ul

— K nebezpečnému zranění

přišel v pondělf v poledne 59letý
natěrač Oscar Wilson bydlící v č

1221 již 22 ul Barvil dům na 35
ul a Maple ave když pojednou
sřítil se se žebříku do hloubky 25

stop Byl vnesen do domu kdež
v hrozných bolestech ponechán té-

měř až do 6 hodin večer Teprve
pak povolána byla městská ambu-

lance a nebožák dopraven do

městské věznice kdež lékaři llahn
a Mick shledali že si Wilson zlo

mil pádem dvě žebra a kromě

blíže La Porte Byla to však

falešná stopa neboť kočárek v

němž bandité unikli nalezen byl
Mužské obleky a zimníky ze Stein
Block zásob prodávané obyčejně zadílně v níž' opravovány káry leč Umi zařizeif hictím nebylo způsobeno mnono

Ikodv

později v opáčném směru

Matka travlčka
-- ti anní

(22 00 až I3000 za
této výprodeje $1500

JOSEPH PEZDIRTZ
v č I2Ó2 jižní 13 ul

Hattie LWhittenová v Dexterzaměstnanec který mít průměrné

služby % 1000 ročně a jenž strávil

V celku zahynulo při tomo vý-

buchu 14 lidí mezi nimi i Čech

strojník Kubát a mnoho jich bylo

araněao z nichž někteří sotva své

Maine byla zatčena v páteic na Uspokojíme vás pH každém
nebo dostanete peníze své zpětobvinění ze otrávila svou devíti10 roků ve službách dráhy obdrží Výtefné pivo stále na čepu Nejlepší

vína li kéry a doul n ík y Tel B 8 4

O přiieB krajana žádá J PEZDIRTZletou dcerušku když se navracelapensi % 300 ročněbrozné rány předržL


