
trk1'

Švindléři zatčeni v Madrldé Dra" FENNERAPoklad v řece St Uwrence
::Z ČESKÝCH VLASTÍ::

hých případech zužitkují kamenů

které chrlí sopky ze svých niter a

jež svou tvrdostí předčí i lulu

Neapol jest téměř celý vystaven ze
Uchitr !

tuvýith iulruji

Pochdtt t louptit banky v Kingstonu

Ka dno řeky byl vržea americkým
vlastenčen Pattersonem

Po dlouhé měsíce policie celé-

ho světa pátrala po rodině Hum-bertov- ě

která celou Francii po
dloubá léta smýšlenou báchorkou

Léčení laovln a

Hoiesff v zá Jech

nilile se rozhodnul ku zpáteční
cestě tajemným úsměvem jim
řekl: "Povím vám to až budesne na

vodě"
Všichni čtyři vsednuli do člunu

ě Patterson uchopiv se vesel rych-

lým tempem hnal člun po vlnách

potoku a mezitím počal svým přá-

telům vypravovati o svém nočním

SluMo skočila se třetiho patra— Téi rhrnmft
tlam toleml V

ádMh rdjvodEmtelnotímchH

staré lávy Vesuvu

Všechay ty krásné kameny se

skvěle zbarvenými Žilkami a ony

průsvitné polodrahokamy jako

chalcedonporfyr a jaspis jsou tvo-

řeny žárem sopek snrwfná láv§

rdofnl Itlmu
laoiké nemoc

Poblíže ústi Chippewa potoku
kdesi na dal řeky St Lawreace

Ncdejta M odatrUlti Jeat Mku pro U
Je-- II nutno dupllu drn Rnarovlodpočívá několik soudků zlata a

stříbra Tento poklad spočívá tam dobrodružství a skončil výpravo
vání touto nadějeplnou větou připadá Jko Jtou vala Viechny poradydovede utvořiti jaspis z obyčejné

Marma
hlíny když ee přes ni přeleje"Hoši já vám úkazu kde jsem

líným užitečným výrobkem so "KámsD utadil e v mim mooovlmten poklad hodil do vody a
mficWL Vu vvužitf nékolika Uhvl Drbude po válce a budeme bezpečn Fenner Kidner and Barkacb Curapek jest pemra kteráž se potře

buje při řemeslech truhlářských vykálel jsem kamen poloviční velikuati
kuliíkv Jakými il braloa dílky Uk

o americkém dědictví tahala za

nos až konečně podařilo se jí ce-

lou tuto rodinu přistihnout! v

Msdridě kde se skrývala
Policie pojata byla podezřením

proti jednomu domu v Calle de

Teray a pilně ho střežila Jedno-

ho dne konečně spatřila vstoupili
do tohoto domu Romain

madame Hum-bertov- é

a na to hned obklíčen byl
dům a část policistů vrazila do

vnitř & tam nalezla všecky ptáčky
v kleci

Byla tam areišejdířka Humbert-ov- á

její manžel a dcera Eva a tři

členové rodiny ďAurignaců Ro-

main Emile a Marie

Při svém zatčení prohlásila

soustruinických atd a ve střední
výzvědném ho ze řeky a bude

nás všechny postaráno'
Tak rozradostněni dostali

V úterý dne 9 prosince před

polednem příšerným spůsobem
chtěla se připravili o Život iSletá
služka Anna Franzlova zaměst-uan- á

v domácností inženýra pana
Josefa Hnátka v Bubenči Služka

byla v poslední době zádumčiva a

patrně z toho důvodu pokusila ss
o sebevraždu Po 11 hod dopol
vystoupila na okno ve třetím po-

schodí a vrhla se na dlážděné ná-

dvoří Pádem spůsobila si smrtelná

zranění a po poskytnutí případné
pomoci lékaři Myslivečkem a Str-

nadem byla v bezvědomí v ambu-lanční-

voze záchranné stanice

převezena do všeobecné nemoc-

nice

Z mikulášské tábavy — na onen

silt — VýběrČÍ mostného na Žo--

zamezil ilslňl jeho tvofenl Byl Jstm
vyieccn v 1 u art ta urrix ya"

Itálii se Živi sta lidí vykopáváním
této pemžy Jiným výrobkem jsounoční plavci již poblíže onoho

Na prodeji V Ukarnf 27ÍS Q uU So Omahakamenné křišťály užívané ku zhomísta kde Patterson poklad shod

ADRESÁŘ SPOLKŮ

(Vtk8lT Dělnické" 1'tspor Jednat
pro verotá padni státy i

Minnesota Inwa Wiaconsin Nebrasku
obě Dakoty a Michigan

Hlavni Jedaota v St Past Mina
Cfadnlcl s ttffltnlm vborem se sejdou

Vi tuto nafoi KHlflnm iIMm vjtli-ďk- s

sms lánr budou Velki ptedseds Frsnt Bkok
Ht 1'auí Mlnn t mlsUiprdsetla J Aulim-b-

Mlnoeapolls Mlnn II mlstoplAlsada Josepb
unjiitifta Kupsiits siiiin VaisotajauiaiK
Frant A Kn h rtl Faul Mlnn Vslkupoklad

k Jowdu ryra Mlnneapolls Mlnn8iradovna:iWISUoodbuest St ťaui Mlnn
UkalHl Ji eUisJ JJobta IWK fth

Bt Bt ťaul Mlnn

Hrrlletnl správy se saallajl vlsm spolkom
f dubnu Červenci fijnu a lednu

í I v MonWcome ry Miss
odbfvs svá schAse kaCdoa řtvrtou aedéll
siércl ťtodseda Tr K Btaatk Tajemník
ír Mlsa Cíetnlk Vojt Kaaaada Pokladok
Touiai liave:

í II Mladoíech v Le Suenr Center
Minnesota

odbfvá svá schtse kaidou t nadití v misio
síni 1O0F Ptnlseda Jakub Rrenlk tajemník
Ki Bárta LeSueurUenter Mlnn úíat J Bl-
esk pokladník Váo Kráva

Č III v St Paul Mina
odhfvásvá scbtsa kaadoul stfelu v mísící
HFedaeda Tbomaa Hblida 474 Oodrlcb Ave
tajemník Frank o sud a Wl Hárrlaon ave Ht
Faui Mlnnt ánlk Krant UotUolt 04
ťieatant Ave poal Václav Kotnour

Karel Harlíéek Borarský l IT

Mlaneapollt Mlnn

odbjhrá svá aohoie kaidou 1 oedilt v misie
síni £11 cornar nf WashlUKton A Oedar avsi
Ho Předseda Kalchnian mnuipřeuli Anton
Várra tajemnik i vir nvriiKa a i Bornum
Ave K Mlnneapolis Mlnn- - íísIDÍk M
Kolai poklsdnik K Albrecht

C Y v Korá Praze Mlnn

odbfváifá sobSje kaMou 4 aedr-- v mhůcl
PlHiiteda Ant T Budín laj Ant F Vrtil
nf áóetnlk Václav Pouři pokladník Jakab
Svoboda New Prasus Mlnn

Komenský l YI v Ilayward
Mlanesola

odbfvásvá I nedill mtalcl Ptods

tovování nejlepších skel a čočekdo vody když v tom pojednou
8 A Beránka 1 a Wllllam ul Oiaaoa
Jot Turka 2413 Jflnl U ul-- Omaha
Emila Čermáka mi Jflnl 18 ! Uru aharozlehla se nočním tichem střeln pro dalekohledy

U lékárníka 6úo 11 PoMdaJta o kucbark- u-rána a na to z hrdla Pattersonov Nedávďo zemřelý nekorunová
jetdarma

ný císař jižní Afriky Rhodes bylzavzněl jediný výuřik: "Můj bože
T3BPI íf Vita í!"u vyletí 0alka poslední výprava Samuela Pat Fenner ťredonlaNriuauu ) mu lír

již mnoho lidí pokusilo ho nalézti

vyrvati z náručí '
modravých vln

St Lawrence dosud Se to asikomu

nezdařilo — Poklad ten leží na

dně řeky od roku 1812 kdy ho
tam svrhnul americký vlastenec
Samuel Patterson když mezi An-

glií a Sooj Státy zuřila válka
Okolnosti spojeoés tímto svrže-

ním pokladu do řeky jsou tak
romantické že tvoří jednu z nej
zajímavějších episodek v počáteční
historii naší republiky a čtenář-

stvo P Z nám bude zajisté vděč-

no uvedeme-l- i tuto episodu jak
ji podává jeden z potomka hlavní-

ho hrdiny
Krátce před vypuknuvší válkou

v r 1812 Samuel Patterson Ame-

ričan přestěhoval se přes hranice
do Kanady a usadil se na farmě
blíže Kingstonu Ont kde žil se

svou rodinou sestávající z jebo
manželky a tři dítek spokojeně a
šťastně a záhy farma jeho náležela

by se nestal tak ohromným bobá
čem kdyby nebylo na světě sopektersona skončila tak neočekáván

Humbertová že toto pronásledojeho smrtí leho přátelé bolestí neboť ono ložisko modré hlíny u

Kimberley v níž leží ono ohromné vání jisté osoby ve Francii drazesklíčeni zůstali tiše ležeti na dně Proč

platíte
bohatství démantů není nic jinéhočlunu až tento vlnami řeky done zaplatí Dcera Humbertové Eva

upadla v hysterické křeče a madanežli Dovrch tisíce a tisíce rokůŠen b 1 v místa kde se již nemu
me Humbertová prosila policiiabystaré vv haslé sopky Démanseli obávati nepřátelských kulí

fínském můstku v Praze v úterý
9 prosince po 7 hodině ranní

slyšela šplouchnutí vody u schúd
ků vedoucích z Tylova náměstí k

Vltavě Později na schůdkách u

vody policista nalezl zástěru
a nůžky V rukávníku na-

lezen byl dopis adresovaný Jos
Pecharovi Kateřinská ulice č 25

ji "pro boží lásku neodlučovala odDo Chippewa zálivu dostali se není ničím jiným nežli kouskem

uhličitanu který byl sopečným ceny vysoké v obchodech cizo- -

její dceryjiž ráno a upravivše nosítka
národnfcb když kupoyíntm n

větví dopravili na nich mrtvolu lita mfižete získat! nejen zboží
Po zatčení prohlédnut byl dům

a nalezea v něm balíček s klenoty

žárem a tlakem krystalisován

Sopka tak utvořila drahokam ktesvého vůdce do domku jeho rod
epSÍ ale Xél ušetříme rím nej

rý žádný člověk na světě se vším majícími cenu I2000 — dále něny Mrtvola Pattersonova byl ménč čtvrtinu na hodinkách
klenctech My máme bohatouv nemz dcera Anna dává vsem skolik lotemub lístků a 5us nadůmyslem nedovede vytvořiti

bohem a prosí je za odpuštění zásobu prstena řetízkfi náušhotovosti Na to byl dům zape
pak pochována jimi druhé noci

sice tajně aby nikdo nemohl

vykopati a ukrásti a hlásili se
mezi nejlepší v celém Ontariu

četěn a celá rodina odvezena doKornová úroda v lowé Missouri
Dalším pátráním se zjistilo že ve

studené vodě opravdu skončila
nic jehlic diamantu atd a žá-

dáme pouze byste se o tvrzeniKdyž vypukla druhá válka s Anglií
ní o odměou vypsanou na Patter a lllinoisn } Funfar mlstopreds Vojt Paoovskf tajJoael Hiraka Oleovllla Mlnn áKetnik

vězení a dána k disposici francouz

skému velevyslanci Prefekt posonovu hlavu svůj Život 1 Slétá Anna Pecharová
dcera sluhy v české lékařské fa

Václav Sfedl Oaklandrr rraatner posiad
Mtnn

klonily se přirozeně sympatie Pat

tersonovy k mladé republice po
něvadž však se nalézal v zemi ne

přítele byl nucen skrývati své city

V podané své poslední zprávě licie madridské oznámil zatčeníNa to přátelé jeho počali ihned
kultě Dívka týž večer navštívila Itebonlstátní sekretář hospodářského úřa Humbertovy rodiny králi Alfonso

tomto přesvědčili Dopiile ti
o nás ček cennfk

W J WÍSa a Syn

881 W 18th Bt Chicago III

hledati poklad o němž se dozvě Karel Veliký l VII v 5ev

Mlonenotadii oíše o letošní kornové úrodě mikulášskou zábavu pořádanouvi a tento vyslovil své potěšení
aby na sebe neuvrhnul podezření

děli z úst Pattersonových před
jeho smrtí leč všechno hledání

odbývá svá srhSto kaidou 4 nedtl mAmífv hostinci v Malé Štěpánské ulicitakto: nad tím že policie vykonala tak Uhlíř nilstopředs Vsc- Edíie je zrádcem Předseda Vojt
tajemník Jan Nosks Aífltnik Podojí'kde zdržela se sž do dvou hodin"Illiooiská letošní úroda korný důležitou službu pro Franciibylo marné Celý svůj život strá pokladník Vojt Klein provodí! Jos Balatal

v noci načež vrátila se domůAnglická vláda sbírala vojsko
mezi Kanaďany a Indiány a také

Ani venwii josfnlJobo rtlipek vfbor i'Upředčí vAechny dosavadní pokudvili tímto hledáním dno řeky na
Vojt Klein Jos Kdl vfbor majetku Ant

V Paříži neočekávané zatčení

Humbertovy rodiny způsobilo Bolí záda?Před 7 hod odešla do šití dose týče výtěžku a 1 celkové hodno veii)Krf riupea strážci sr Staska poselmnohých místech propátrali všakPatterson byl vyzván aby se při Mikulandské ulice ale místo ku Č YI1I BovBMt Owatonia Minaty ačkoliv cena korný není letos ohromnou sensaci a soudci přeruvšechna ta dlouholetá práce byl Flastry a linimen- -pojil k jednomu pluku leč on roz
švadleně odebrala se k Vltavě dotak vysoká jako bývala jindy šili zasedání aby se mohli přebez ůčioku ty vám pomohouhodně odmítl to učiniti To vedlo níž skočila Její mrtvola nebylasvědčili o pravdivosti zprávyPozději utvořena byla zvláštní pouze na chvilku

ala Marešovy Kev- -k vyšetřování a úřady anglické
Detektivové kteří zatknuli ro ještě nalezena Byla proudem za

plavena pod led- - Příčina sebevražshledaly že Patterson jest amen

Rozloha na níž letos koma byla

pěstována se zvětšila o 121000
akrů a oDnášela v celku 8199000
akrů Průměrný výnos komy po

společnost kteráž systematicky

počala prohledávati dno modré dinu šejdířů obdrží 1(5000 odmě- -

dy není známackým občanem a na to všechen

majetek jeho byl skonfiskován a řeky i ta však neoiěia lepšího a rrt
akru obnášel 39 bušlú což jestúspěchu a poklad zímai na do Jest to k víře nepodobné jakýmPatterson mě! b'ýti násilím přinu Ioíté uhořel ~Kronika neštěstí
více nežli desetiletý průměr vyka způsobem provedla Humbertovářeky ležeti až do dnešních dobcen k tomu aby vstoupil do an

matickélttbleiky
vyléčí protože vy-

ženou z tč-l- jed
kterýž bolest cnu
zavinuje

MAREŠOVY

REVMAT1CKÉ
1

TABLETKY

vyléčí nejhorSÍ pří-- p

a d revmatismu
takže vyléčeným

odbfvisrá ach 6ie kaidou nedill v misíci

Íednu
bodinu odpolv síni 6 8 P 8 předseda

mlstopreds Fr Burel tajemník
Leopoll Marek l N Klem H áietnik Fr
Pechek pokladník Váo Herdll'ka st při-
vodil lorn Moravec vnitřní strái Kalpar
Blesák venkovní strájt Josef H Vavřín

npeirk ě IX v Finsi firy MinnMots
odbvi své schbze kaidon druhou nertPII v
misici Předseda Jan Stochl DiMtopřHlseda
Torná Bíll tajem Pr W Kv h Plné alty
diíetnikJanlleJda Plus City Mlnn poklad
Jan éambarr Plne Otty Mino

t X íechoKloran v Ollrla Mlnn

Předseda Karel Koho mlsuipředse-J-a i
tapelka tajemník Karel Svlhovec attn!k
M Petříčka pokladník Václav O Ploybard
prGvodtí V Jakel vnitrní strái F Kří) ven-
kovní strái V Harasín diet výbor J Pávek

Čechle i XI v So Omaba Neb
Odbfvá whtae kaidf drahf čtvrtek v m tri

zuje V severním Illinoisu prů nejobrovštěji podvod jaký kdynebude snad nikdy více nalezen
gtické armády dostal však ještě v

zaviněných nedostatečným dozo-

rem na malé dítky rozmnožena

byla opět o jednu truchlivou ka
Znalci řeky se domnívají žečas výstrahu a uprchl se svojí ro

měrná sklizeň obnášela 36 bušlú

po akru ve středním 45 bušlů a v
spáchán byl na světě a přece kaž-

dé slovo je pravdivédinou do unippewa zálivu kde na pitolu Marie Čadková žena stroj
Patterson ukryl poklad na nějaké
mělcině kde by ho byl snadno jižním 11 buši Celková skhzeS Asi před 20 roky počalo se v

břehu jednoho malého potoku vy nika v úterý 9 prosince dopolv celém státu obnášela 320977 Paříži rozaášetiže madame Hummohl naléztistavu si malý domek z klád a tam odešla ze svého bytu v čís 164 v
000 bušlů což jest o 15 milionůleště v našich dobách mnozí bertová sdědila 120000000 posvou rodinu usadil Nuslích aby přinesla vodu a za
bušlú více nežli bylo v roce 1879Sám jsa rozhořčen nespravedl nechala v příbytku bez dohledurybáři bydlící kolem řeky St

Lawrence ve svých členech páností anglických úřadů konečně kterýžto rok byl považován dosud

za nejúrodnější Ačkoli průměrná
ol o osm bodin veter v síni J Kouukfko Pťed
sedaJan Kubát tajemník Adolf Zesulák Í0púltřetího roku starého synka Ol

trají kde by zlato mohlo asi ležese rozhodnul že se na Angličanech cena centů za tuši jest menší

jakémsi Američanu Crawfordovi

který kdysi mezi r 1878 a 1883

zemřel v aějaké zemijii francouz-
ské úřady nemohly zjistili Dle

poslední své vůle dátované dne 6

září 1877 zanechal celé své jmění
slečně Tnerese ďAurmacové kte

ti ztrácí tím však zbytečné svůj
nO ul úíetnlk Fr Kunci 13 a B Ht pok J
Vocáaek zl A S 8t

Číslo XII Cbrndím v Raclne Wl

zůstane
DopiSte si pro knížečku kdež se

popisují je zdarma
Tabletky se prodávají po 50 cen-

tech škatulka u vašeho fckáruíka
nebo poátou

Zastaralý kašel - rychio vyléčí
užíváním Mareřiova iialsámu proti
kašli 25o u Vaieho lékárníka

(nikdy se nepedluje)

SiARES KESiCINE CO

2076 Archsr Ava CHICAOO ILL

lifiplít-
- ni pro knliBiku: "Mejlepal

lékař" JdKlarma

za to vymstí a za tím účelem sor
dřicha Hošík v nepřítomnosti

matky chtěl si zapáliti svíčičku a

přiblížil se s ní ke plotně Jakmile
nežli byla loňská tu přece jestčas jako ho ztratili až dosu

ganisoval malou tlupu jezdců s
nad průměr a úhrnná hodnotavšichni ti kdož se zabývali hledánimiž podnikal výpady přes hra
korný obnáší fiia 217000 Ob svíčičku od plamenů v kamnech

zapálil přiblížil se s ni nejspíše k
ním pokladu Pattersonova

odbf vs svá scb&ie kaidou třetí sobotu v mí-
sící v 1 bodlo večer Předs da Jos Dusrk IU1

Uaiierr St taj Jos Sioblík ISui Hiivavsro
6túteiník J 1 Sya I02f Hiuh Si

ČíhIo XIII ífxký Lerv Heaforth Red

nice přepadal zásobní vozy drží tedy farmeři daleko více za rá mezi tím se provdala za Hum- -

šatičkám které se v okamžiku
svoji komu při nižších cenách le berta Jednoho dne přijeli k ní

vroud Co MlnnKaždé zlo má své dobro- - vzňaly Když se matka vrátila
tosaíca nežli kdy obdrželi při odbfvá soh&se kaidou druhou nedali v n tiPředseda Karel BouSek místepředs Am

Serbus tajemník Jaroslav Kovanda ifrilcík

ssensí oddělení anglická a činil

tak pokud možno největší škody

nepříteli tak že vůdce anglického
vojska konečně vysadil na hlavu

Pattersonovu odměnu To však

statečného amerického vlastence

nalezla nebohé dítko plameny ob-

klíčené a hrozně naříkající Matce
cenách vyšších Z mnohých míst

se oznamuje že jest koma měkká

na navStévu die její smyšlenky
dva muži Henry a Robert Craw

fordové kteří jí oznámili že jsou

synovci zemřelého milionáře a ti

Výbuchy sopečné přináší lidstvu
ulitck

Fr Jaro! pokladník Jan Švec

AbHESÁŘ

ČESKÝCH SPOLKŮpodařilo se sice za nedlouho ohefl
Čísle XIY Ladimír Kbk-- l

v HauKcvi

a že byla poškozena přílišnými
dešti jež panovaly zrovna před

na- - nešťastném dftku uhasiti ale
nezastrašilo a on se nebezpečí ne Poprvé za třicet roků zničen veškeré přispění bylo již marné

Sklizní"
se prokázali tane posieani van

dátovanou 6 září 1877 ďe níž

ohromné jmění mělo býti rozděle

odbfvá scblíie kaidou druhou neditl v M(Předseda Frant Koslík tajemník Ván Kin
statníkJo Mendlik Haua-e- n Wls Dokladbyla úroda v krajině kolem sopky Hošík byl v ambulanenim voze OMAHA

tíU Vtíteif l 1 ZCBJ
vyhýbal naopak je vyhledávala
často své pronásledovatele toužící Die odhadu učiněného J R

aíkFJ KouklVesuvu v Itálii deštěm který ob záchranné stanice převezen do
Ságem řiditelem povětrnoitní a no na 3 stejné podíly Jaa Ilai l XY Hooklus Minapo odměně na jtho hlavu rysaze sáhoval v sobě kyselinu jež všeobecné nemocnice kdež zase
úrodové kanceláře v lowé ztratili Synovci zemřelého milionáře

OdltrátTa aiandeln sch& kaidou (trrtoa
awléll měncl o 2 h odp t síni p Vlaatka
aalí Wllllam ul Ptoda Jan Koslckf taj
J V MuirMos ! H i' Jn "rolfó-d- a

IMU Williams ulpoki Kr Mach

odbfvá svá schose kaidou druhou sobotovvyvinuje ze sopky Kyselina tatoné posílal na věcnost sám jsa chvílí potom zemřel Mrtvola byla iudviui rimi aciav ayra taj Jos Hroosuifarmeři pěstující komu v onom ukázali se však generosoími a po au nopviDB ainojako zázrakem chráněn před vším v malých dávkách spadajících odvezena do pathologického ústa
Uie Jsa Has i i Bytiři Prtbla Nebraska ř XVL v Omaba Nebdeštěm účinkuje blahodárně na vu Proti matce bylo zavedenoúrazem Ani Indiáné nemohli proti

němu ničeho pořídili a marně pásli
odbf trá t sch&M ildj prraí a tretl středu v

něvadž vlastnili sami asi 100 mil

dollarů tu i nepřáli nic jiného
nežli aby obě rodiny Crawfordova

odbfvisváechdse kaidí první iterf v mferfoúrodu a jejím působením přivodě

státě nejméně 59 miliouú dollarů

následkem přílišných deťů a zá-

top které letos zastihly Iowu

Celková úroda korný byla větší

trestní řízení Dále se sděluje že mnci s Doaia recsr v sponou místnosti
T SnkolOTn Kraak Jnlan Vll-- I KnUpo jeho stopě Konečně jebo rodi ny byly ony ohromné úrody které

vsím ii i n iinniiia rreas Jo IMleJf
mlstopreds J W Ilrocb tajemaík a tulit
Jakub Marel IklO Bo lUb Ht pokladníkKarel Marti 8 E ror Sth nit vniiba

v příbytku Cadkové byly ještě tři (la ifiil So lMh Itr Fred Hláma E B 8 L
ďAungnacova byly spojeny 1707 Leavanwortk BL Vaclar PMbvL M nt vna jsouc stále y strachu o jeho rolnictvo na pozemkách kolem dítky z nichž jedno mladší ostat St privodei Anton Kvculf vsltřnl atrii8Ul Ulckorr Htnežli v 1901 ale jakost byla hor svazkem manželským Poněvadž

TomU Dotek venkovní alríi J Pnllvkskaždý rok sklizelo ní dvě starší než ubohý Oldřich Těl M Sokol v Omakáživot jej prosbami k tomu přinu
tila aby zanechal svého díla po

Jan Polívka A HnllIťuaJ W IJrocb vruorTberesa byla již prodána tu jedenší což bylo zaviněno studeným
aStnVÍM nnXafltm rannými mra

Po celá ta léta vydávala role na Šťastnou náhodou ostatní dítky maietkuodbjTá svsnraTtdeln senna ksirtou druhou
iřeúD ▼ měnioi večer m sré mjsinosu Rmúbočích Vesuvu a kolem úbočímsty a Patterson slíbil že vykoná neutrpěly žádné pohromy so lata st PfrlMMla Joner mm tajemníkvezme její sestru Marii ďAurignaczy ve své prenieaoe zprave o

aejméně třikrát takové úrody jako řr S Kendla Um Bo Ulb St íiotník Viol
Baba oor 18 k Center St pokladník Jaajakosti korný píše Sage takto: která byla tehdy malou holčičkou Já se otrávím — V mladistvém

ještě jednu poslrdní výpravu a že

pak se svou rodinou se odstěhuje
někam jinam kde bude bezpeč

sklizeny z podobných pozemků noiacajRozdělím-- h stát na tři sekce Americký ženich tyl volným Vtáf KskI Tyrí i Uostatních částích Itálie Láva věku Karel Rosendorf veplul do
manželského přístavu 'a sudičky

čili pásma tu shledáme že v se čekati za tou jedinou podmínkou

Číslo XTII v Lowry Mlaa
oůf" pravldlniscb(seprval nedill před
"ií sarvm HrN tajem wnoel Bartoii
itetulk J F Lepeska pukl Fnd H Cban

Čidlo XV III Bratři Severa
T I)rywo4l Wls

ol'II ti ní!e!!?!írfsdn!ky: nřsdsodaToia
Kyselko místopředseda Jan PlileríaJ Fran k
V Klnkor diet Jan Kyselkc pokl Jih
átípekipróvodíi Pr Mart-- i vultřní strái Jsa
Nylirt venkovu! strái Petr Petrlik
seomifvsjl kaidou ořu hon nrdéll vmisirl

Odbfrá sr sebůr dvakrát mlsitas katdov
1 sedili a 3 poniHlt uSaíci ainl Metsorénější

verní sekci (zaujímající 30 okresů)
která se ze sopky vylévala a zvět

ri účinkuje znamesitS ca plod aby za dědictví strýce koupena mu nepopřály aby v tomto pov iufcO jsiSičuiti Yv'jí VU One Oloroíni sebtie oábfvt ze 1 ncdili r Kioa
ailletni scb& 1 neobli r dubnu a ltvrtltt
t ledna a srpnu Předseda John Chleboridbyla francouzská renta z níž úro zemském ráji po boku své milovabral se Patterson se svým bratrem nost rolí a tedy i to zlo které
mKUioredseda rr Sroltek taj Anton Novákky obnášející 1(73000000 měly né sešedivčl Také u Rosendoríú lim Ho Iftth St flnik JnMf KaJInar ITiUHsopky působí má také své dobréNedem a dvěma přátely V nocí se

jest zdravé komy 29 procent v

střední sekci (38 okresů) jest 48

procent zdravé korný V jižní
sekci (31 okresů) obnáší průměr

i"tá m„ pokladník VJ Kunci maso 11 Hirpřipadnouti madame Humbertovéutábořili v lese a co jeho soudruzi následky vfbor naletkn na t rok Simon RoknsnkPo tomto dohodnutí zakoupena
bylo jako v tomto biblickém ráji
hadem a jablkem zmařeném Jen
že Kosenďorf nebyl vyhnán andě

najeden rok Ant Bílek praporef nik Aloisodpočívali ve spánku vydal se sám Ano i prach který sopky ze
64 procent Pro stát v celku ob byla ohromná pokladna a do ní Kaípař rff pr S Boader cíe!n:!t StiaoBPatterson na výzvědy proti angli Kokošek rj] oU Ant VaJák jednatel Jan

sebe vyhazují jest naaejvýí uži-

tečným pro farmery na jichž pole
náší průměr 47 procent zdravé a vloženo bylo celé dědictví obnáše

Josef Kavan
tozerakovV - -

Oll a pojišťující Jednatel

lem s plamenným mečem nýbrž Nejaplnsk a
jim ťlfbaprodejné korný a 53 procent měk jící 20 milionů dollarů a tato do

se usadí V roce 1812 ve vel
Tábor ColDflibHS i 8 WOtTké a neprodejné korný Průměrná

nalézala -

Y tom k vycvičenému jeho slu kém výbuchu sopky La Soufíriere pravena do domu pí Humbertové
v Čís 65 Avenue de' la Grand

odbf vá scbllse kaCdá 1 sedile a oterf vcena zdravé korný jest 35 centů nešici v siní o j Kienetav na ts a wuii

svojí roztomilou družkou života
Žili ti manželé spolu v odlouče-

nosti a paní Rosendoríové to

patrně nebylo nepříjemné Za to
manžel 27letý krejčovský pomoc

chu když ubíral se po břehu za již 19 Biicev®vs s vulici Vel kousal Jan Kraus miatn
na ostrově St Vincent která způ-

sobila tolik zhouby v minulém výkrmní hodnota měkké a zkažené
konsul Jan Náuiistek pokladník Frank Jlétlo šplouchání vesel a Patterson

Arneé

Když slečna ďAurignacova do Semln 14tb ani Wlfllana klerk Kanilkomy odhaduje se ns 22 ceatů
rychle se ukryv za hustý keř spo-- letě vyhozeno bylo tolik sopeč niesa Mis ho laib hit prdvodfl j j gMáfSekretář státního hospodářské sáhla plnoletí tu se nechtěla pro vnitrní strance vaclav Vatvoda veakovainík nemohl zapomenout na zašlézoroval na řece člun na němž se ného prachu z vnitra sopky že stráice Frank Ve]vodaT bor maletku Frankho úřadu v Missouri praví že

Btoixwaa A misi

Prodává loty v Omase I v Bo Omase no-
sem ky asrová a farmy pobílit Omaky I ve
sUtu á pojlilinl opatří vám u tenk nelleptícbIrem přt eenát-- nejnlíiicb Tši laUvi m
vybolorovánloi abstrakta

Obraťte se s důvěrou n eěho a
bude vím spravedliví posl úženo

tento pokryl celý Earbados na vdán za žádného z Crawfordů a

poněvadž Humbertová která bylaMissouri zaujímá letos přední mí Tábor Nebraaka ř 4771 MYTIdva palce popelem V té době
doby lásky Toužil a dychtil ne-

ustále a čím dále byl zasmušilejší
V neděli 7 t m už se octl na po-

kraji zoufalství Dříve chodíval

správkyně pozůstalosti nesmělasto v průměrné sklizni komy odbf vá srá pravidelná sebou kaidou prvou a
tfsti atTsdu v měsíci v osm bodla ntmtřádili na Barbadosu červení mra

neboť v onom státě obnášela úro
venci a bylo jich takové množství v aial pana Jana Hrocha velicí koaaul Matěj

Votava BávodtHOiaaBkrdlant basksf Josefda 40 bušlů proti 38 bušlům v r

nalézali tři mužů S počátku myslil
že jsou to angličtí vojáci kteří

spozorovavše oheS jejž Patterson
se svými soudruhy rozdělal jeli

vyšetřiti kdo to asi na břehu řeky
táboří ' Oni tři muži veslovali tiše

a konečně zahnuli do jedné malé

zátoky a přivázavše člun svůj do
keřů vystoupili na břeh a ubírali

vopaisa kiera jona Hrazda zuzetto isthHtna procházku po boku se svojí
milovaaou a teď je oputtěn jako

na některých miste :h Že tam po

byt pro lidi učiněn byl aemožným
1895 Celková sklizen korný v průvoofl Ubas Knirkovakf vnitfnl strát V

Uolel vankovui straš Jan Peáek
Missouri obnáší 307300000 buš kúl v plotě A kdyby jen to bylo! Sbor YlasUslaTa i ř iČOTento prach zničil tyto mravence

Mnohem více kormoutilo jej po odbfvá scbtxe kaidou I neděli v mesiei vnejen to on účinkoval tak zna
lů Mdozí farmeři oznamují skliz

ně 75 až 110 bušlů komy po

Zelezaičnf pozemky na prodej
V severním Wisconsinu Chica-

go St Paul Minneapolis & Oma-

ha drába má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra- -

ných pozemka rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a

Hotovu o Sbš bod nap vylnuíll předšed- -menitě na role že v příštím roce kras Jose&na Volešenswa nredsdkyné Maria
akru Jakost byla na některých Kosicsr namstsa Mane recnaeuvs tarbyla na nich úroda cukrové třtinyse k jedné skupině stromů kde si

rozdělali obeB a upravovali si něco
Dle Marie Mlcbalová 4Cel nic Marie

pokladnic JoaeBaa Macnová do--místech dešti poškozena ale přecedvakrát tak velká jako v letech sorsvna rranuisa rrrnaiova vvoorniaietkuobnáší 96 procent proti 45 pro Viktorie liovKková M Kapková Mliostinapředešlých a tento blahodárný Burešova
k jídlu
Patterson zvědavostí puzen

centům v minulém roce

dle ujednání na dědictví sábnouti

tu se počala dlužili na těch $20 --

000000 až se vydlužila 8 milionů

dollarů
Konečně důvěřiví věřitelé počali

být nepokojní a chtěli přijíti ku

svému a tak celá ta smýšlená bá-

chorka o americkém dědictví

praskla Rodina Humbertová
z Paříže a ve veliké poklad-

ně místo 20 milionů dollarů nale-

zen knoflíček z falešného zlata a

několik starých škatulek s pen-

tličkami
Rodina Humbertová zmizela

jako by ji byla zem pohltila a hle-

dána byla policií celého světa a

teprve nyní madridská policie byla
tak šťastná že ji našla

Hber Hreida Nová Doby i 86 JCl)
účinek sopečného popele opako-
val se na úrodách až do roku

Průměrná cena obnáší 324 ctů- - jezerech v nichž jest hojnost rybpřiplížil se tiše v ona místa kde odbfvá svá sebos kaidou S nadill měsiel veza buši" -
jez poskytují nevyčerpatelnýbod oas v siní Hetsovs rredsedkro Katse ti tři muži utábořili a podařilo 1830 tedy po celých 18 let

ftonka I9H So Ittb Sir Statníce IrollleCblfr zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek

myšlení že jebo drahá užívá po-

zemského ráje s jiným Uvažoval
a dospěl ku přesvědčení že tak
dále to jít nemaže V neděli dne

7 prosince po 7 bod večerní

vrátil se z hostince do svého

bytu v JLupáčové ulici č 1 v Žiž-

kově a své kvartýrské Marii Pálo-v- é

oznamoval: "Tak paní já se

jim uctivě poroučím já se otrá-

vím!" Pálová spráskla ruce a divi-

la se nevýslovně Považovala to
za žert ale když Rosendorf vytáhl
z kapsy lahvičku v níž byl amo-

niak obávala se Že by podná-

jemník mohl udělat jejímu bytu

borád IM2 WllllamapoktadBloe Marie Vaorat
I41S Williams Ujameico Vila Bartoš 1XA

školák mlékařským pivotem usmr- -
- fl

Ani vody velikých řek nemají
takové znamenité účinky na zú

se mu dostaU se tak blízko k nim
že mohl vyslechnout! celou jejich
rozmluvu Z té seznal že to nebyli

o íataobcen — roa koly povozu prazsuc
Pozemky po většině jsou zalesPodp sbor Sokolek Tyri 1 1rodnění polí jako vulkanické vý kciové mlékárny ve Vršovicích v

odbf vi svá scb6ae Jednou metieni a siceangličtí vojáci jak se zprvu do buchy Když vybuchla sopka neděli 30 m m dokonal svůj ži Katdott dru bon neděli v atnl Metsov pred- -
něny pnda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul Minneapolis
Dulutb Superior Ashland a četná

vot gletý školák Karel Brabec eedkya JoseSna Kastl místopředsedkyni
Anna Bílek tajemnice Antonie Btejskal
Mis Bo S4tn i S str Metnlc Mario Bílek M

Tombora jřed mnoha lety tu po-

kryta byla půda celého Německa
Oharle St Omaba pokladnic Aaeika

KouUkf vfbor majetku Frantllka Seépia o
synek zřízence elektrické dráhy
bydlícího v č 371 VIL v Praze

Chlapec vyšel ze školy ve Vinař

sopečným prachem z výše dvou

stop a tam kde popel tento padnul E vvlrjěaaf aattaseatar v Jeéíaéat ai Anna eracinaátetul vjbor Mary Vanák o
Mario MaMJka dosork on Mario Eíha

nfívclu Laistiv Bromo On! aloe Tabúrodnost půdy znamenitě se zlep

jiná prospívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách

jiných poskytují dobrých trh pro
plodiny íarmerské

Tábor Myrta lít 2S B I Aské ulicí v Holešovicích a při pře-

chodu jízdní dráhy dostal se před
koně zmíněného povozu jeíž řídil

leta Viicbni likírolci vritf peofz ne
vytéčMJ tUí Podpit Jt9 t
Jett na každé krab fcc rCrfiiW

odbfvá achssl první aodill t maatel v sokol-
ská síni fredsedka Mary Boukal mláto
fedaedka --Alolna Halsek tajem Kateřina
relaehovská noaladntc Frsntllka Pešek

rletý kočí Josef Fiala bko

zbytečnou reklamu v sousedství a

odhodlala se nešťastného manžela
zachovati na živu O lahvičku

obsahující nezdravý nápoj svedla

kvartýrská s podnájemníkem tuhý
zápas který skončil vítězstvím

Pálové zmocnivší s lahvičky dří

Pozemky na prodej
kanclltsa Panny Sousap tuariSlka Mario
Pllbylová vnitrní strái Barbora Hrubfvenk

O bliiSí podrobnosti piSte na
Geo WBell

potem So vf komisař Hudsoa WJ

? tr trn- -
byl koSmi povalen a povozem pře i Dora Tichy výbor majetka Mario

mníval ale bankovní lupičů kteří

prchali se svou bohatou kořistíjíž
uloupili v Kingstonu Sotva že

Patterson rozmluvu jich vyslechl
okamžitě byl odhodlán k činu a

Opatrně se zase kradl k zátoce kde

nalezl člun lupičů a na něm něko-

lik soudkl zlata a stříbra jež po-

cházely z krádeže banky v King-

stonu
Patterson uchopil se vesel a tiše

počal veslovali k ústi potoku
Chippewa a tam v řece St Law-

rence shodil onen poklad na jemu
dobře známém místě do vody a

pak navrátiv se ku svým spícím

soudtahům probudil je a nimi

6e vrdal na zpáteční cestu k do-

moví Kdyl se ho ptali proč tak

jet Nešt astný chlapec sice ještě Brárda Anna Brásda Joale Stejskal : soolk

šila

Výbuchy sopek jsou ještě jinak

užitečný Kdyby nebylo těchto

výbuchů ta by střelci museli si

oďepříti potěšení honu na divokou
zvěř poněvadž nejdůležitější sou-

částkou střelného prachu jest síra
a tato jest čistě vulkanickým vý-

robkem

Jiný nanejvýš důležitý produkt
sopečných výbuchů jest sádra a

lákař Louis Svoboda Mary Boukal vyaiaa-ky-

do sieada Pavla Hanuiío suiatovysl II oros AO P A 8 Paur-Mle- Wse vzchopil a několik kroků utí-

kal ale náhle klesl a zemřel

Mrtvola byla odvezena do ústavu

pro soudní pytvu Proti kočímu
Fialovi zavedeno bylo trestní vy

Háf Palaoré Dřevo Li Kruh Dřerařek Or E Ilolovtcliiner
ve ne z jeji obsab Kosendort vy-

pil Zachráněný muž byl odveden

nejprve na komisařství a po lékař-

ském ohledání byl dopraven do

Odbf vi svá schůze k4 noslední poBdilí v

V okresích Butler Seward a

okolních mám na prodej kolem

3000 akrů dobrých pozemků v

ceně od 30 do 60 dollarů akr při

dobrých podmínkách Kdo by si

přál koupiti dobrou farmu nechť

se obrátí na

Franka Mareše
I7m3) DVVIGHT NEB

měeiei v mtatnostl P Leltnera na né a Q ul
Barbora Kaček d6stojná poruřnfo Anna Uskf UM

OFPICI na mha ta -- i
Koa Kati Vocak tajšetřování "

okresní vinohradské nemocnice
BloekÍLa dveřím Tebjfoo l

'as7Kotr sti Marie VomáíKa pokladnic!
Anna Vlara privodlKatle VoáicaviSy-aá- j

Fraart lisrtv vntlní rtrai: A idi tf (ávByl velice rozčilen tak že potřePředplácejte na Pokrok Západu
sochaři hotovitelé modelů a ran-

hojiči by bez sádry nemohli ani

pracovali Také stavitelé v mno-- i
J9 í o1"" od 10 do IJ hodí rioodo 4 oJboImb a od t do S '--ka venkovní strár: Mwdaleaa Plvosaa Atboval delšího ošetřenípouze i 00 ročně liavlik Aaaa Soběslavský vfbor ntajetku leteron rmidenco 174

v fu-'- -


