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Zabil v šílenství celou svou rodinu l NAŠEHO MĚSTA
Z Woods telefonováno do DalZ HMERIKY — Ve čtvrtek odpúldne skonalalas Tex že tam byla zavražděna

COUTANT & SQUIRES
Nejlopíí tvrdé a měkká uhlí Též arkansaský antracit a pólo

antracit Sej lepší illlHoittské ořechové $000 Cherokee kuso-

vé pro pece f55J Cherokee ořechoré pro kamna se spodním
pMkliírtánťni $535 Blmouriiké ořechové $150 kunové $175

TELEF0X i30 lítADOVSAt 1405 Farnam

celá rodina jakýmsi Charlesem Ulilistará osadnice omažská pí Marie

Naglová kteráž s manželem aRowem Týž považován byl za
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉI dítkami svými přistěhovala 6e do

Omahy v roku 1883 Asi před
rokem zemřel stařičký choť její aI Třelilcd ze světa politického a kronika udatí
po jeho smrti bydlela vdova u své

dcery provdané nyní za p Getz WALTER MOISE předseda H V HAYWARD taj a pokl
schmanna majitele Festnerovy
tiskárny Tělesné pozůstatky ze

Z POLITICKÉHO SVĚTA

Zasedáni 57 kongresu '

Quay dosud pánem Dlím tď

ttupců mrhá stále jelit lasem

snulé paní dopraveny byly v 33

botu do Chicaga k pohřbení

— Krádeželoupeže a přepadání
pozdních chodců jscu v poslední

WILLOW SPRINGS

BREWING 00
OMAHA NEBRASKA

vyrábí výtečný ležák z českého chmele nejlepšího ječmene a pověstné

WILLOW 8PRINOS VODY

době v Omaze na denním pořádku
V senátu začala v pondělí opžt

ta stará komedie s ostátQovacf

předlohou a senát celé zasedáni

promarnil následkem Quiyovy

V sobotu v 1:30 hod ráno vnikli
dva lupiči "kráiký" a "dlouhý"
s červenými šátky na obličejích
a s velkými revolvery v rukou do
hostince Emil Galia na 9 aDou

glas ul kdež se nalézali mimo nivo
'
'ST ARS & STBIPBS" nemá SBůň renosklepníka ještě tři muži Těmto

působeni a to ovšem agenty trustu

pobouřilo a ti přišli v úterý do

Topeka a pokoušeli se aby legi-slatur- u

přiměli k zastavení vyše-

třování trustu Nepochodivše po
dobrém počali hroziti že neustan-

e-li sněm od toho že se všechny
společnosti na žací stroje vystě-

hují ze státu a stát že nedostane

ani jediného žacího stroje letos
Na tuto vyhrůžku odpověděl se-

nátor Allen: "To jest právě k Če-

mu vás chceme donutit abyste se

ze státu vyklidili když jste při
trustu Shledáme-- U Že jest vaše

společnost trustem a přestupuje
státní zákon vyhodíme ji ze státu
sami Vyšetřování nemůžete za-

mezili hloupými strašáky'1
Strašlivé neštěstí na dráze

Dne 27 ledna rozbil se vlak

dráhy Central Railway of New

Jersey v Graceland blíže West-fiel- d

Rychlík Royal Blue jedoucí
do Filadelfie vrazil celou svou

prudkostí do místního vlaku kte-

rý byl pln cestujících Při srážce

tři vozy nakupeny byly na sebe a

o několik minut později celá hro-

mada se vzňala a na východ je-

doucí vlak z Plainfield do New

Yorku prorazil troskami čímž

hrůza a zmatek ještě byly zvýšeny
V srážce té zahynulo 24 osob

Vlak do něhož rychlík vrazil vyjel
z New Yorku v 5:45 večer a jel

jako expresní až do Bound Brooks

Od té stanice jezdí jako místní

Vlak Royal Blue byl o 15 minut

zpožděn a dle pořádku má

vlak v Graceland Míst-

ní vlak následkem rozpálené ná-

pravy byl však zpožděn a tím se

srážka udála Parostroj rychlíku
vyskočil z kolejí a překlopil se

Parostroj a rozbité vozy nakupily
se na jednu hromadu v níž zahy-

nulo 24 lidí a veliká síla leželo

jich tam poraněno a z hromady té

lupiči poručili aby zvedli ruce a

odebrali se do místnosti kde se Nejlepší a nezkušenější znalci piva tvnlí že pivo vařené WILLOW
SPRINGS BREWING CO Jest nejzdravéjsím a nejlepšim výrobkem
toho druhu

nalézá kulečník a mezitím co jeden
lupič držel je v šachu namířeným
na ně revolverem vybral druh
jeho z registru asi $30 a sklepníku

Zkuste je a doznáte pak saral že jste lahodnějšího piva nepili 47m0 J

Johnu Bartigovi vzal $1 a zlaté

hodinky Odcházejíce pomalu z

chorého na mysli již po několik

měsíců ale poněvadž jinak byl

pokojným tu si toho nikdo mno-

ho nevšímal Pojednou muselo

však Šílenství vypuknouti v zuři-

vost a on v noci sekerou rozštěpil
svým třem dětem a své manželce

hlavy Na to uprchnul na pole
své farmy a tam si podříznul
břitvou krk a z této hrozné rány
krváceje utíkal do blízkého lesa

kde dokonal Ráno tam byl na-

lezen sousedy kteří po krvavých

stopách ho vypátrali Celá rodi-n- á

byla pohrbena za velikého

účastenství v neděli

Rozvzteklená žena

V sobotu se dostali spolu do

hádky manželé Reichardovi v

Hazletonu Pa a to konečně po-

pudilo Richardovou tak že ucho-

pila revolver a střelila po svém

muži Tento první výstřel minul
se však cíle a Reichard hledal

ochranu za dveřmi které rychle
za sebou zavřel Rozzuřená žena

však vypálila druhou ránu skrze

dveře a Reichard s bolestným vý-

křikem sklesl smrtelně raněn k

zemi Vzteklice byla zatčena

nežli ještě opustila dům a uvězně-

na Když jí bylo řečeno že

manžel její do rána nedožije tu s

pláčem prosila aby jí bylo dovo

leno ho ošetřovali leč žáJosti její

nebylo vyhověno Reichard ze-

mřel v nemocnici nenabyv více

vědomí

Krvavé dozvuky stávky nakladačů

V letě v Chicagu zahájena byla
velká stávka nakladačů v různých
skladištích drah a prohrána byla
tím že se dráhám podařilo sehna-

li dosti stávkokazů Mezi nimi

byl také jistý Charles Ballard

který pracoval ve skladišti dráhy
burlingtonské Ballard byl stlu-če- n

několika muži před nějakým
časem a od té doby nosil stále

revolver při sobě V pátek asi

po šesté hodině setkal se 8 'dělní-

kem mcNaroarou který pracoval

hostince hubovali že kořist jejich Tor ni ioi: Zwl

šaty které tam zanechal forman a

z rána se vykradl ven a ohlížel se

po nějakém žebříku aby se po-

mocí jeho mohl dostati přes zeď

Konečně jeden nalezl a umístiv
ho u jednoho rohu vysoké zdi
kde nejméně mohl býti zpozoro-
ván přelezl zeď a dostal se na
svobodu V tom samém okamži
ku ho zahlédl jistý dělník který
ihned učinil poplach Kane však
s neuvěřitelnou rychlostí pádil k

lesu a marné bylo po něm všechno

pátrání Bezpochyby že vyskočil
na nějaký vlak a tak se dostal do

bezpečí

Amerlíané zhynuli v boji s Yaklsy
V pátek došel do Phoenixu

Ariz telegram z Cananea v němž
se udávají podrobnosti krvavého

povstání Yakisú v němž také ně-

kolik Američanů přišlo o život

Jsou to McAUister Pendleton
Marshall Shultz a Curtill kteří

před tím bydleli v Arizoně Ně-

kolik set Yakisů podniklo útok na
městečko San Marcial v Mexiku
a bitva trvala dvě neb tři hodiny
a konečně byli Yakisové s velikou
ztrátou odraženi Leč i obránci

utrpěli veliké ztráty a mezi těmi
nalézalo se i oněch pět jmenova-

ných amerických občanů Tito

zorganisovali odpor proti Indi-

ánům a sami se vystavovali
nebezpečí vstříc a nebýti

jich rychlého zorganisování obra-

ny a jich veliké odvahy tu byli

by jistě Yakisové městečko opa-

novali a všechno obyvatelstvo v

něm zahubili San Marcial má

2000 obyvatelů a leží 50 mil na

jih od Cananea v Sonoře a všech-

no obyvatelstvo si nyní vděčně

vzpomíná těch pěti amerických
hrdinů

Ženitba ho prozradila
V St Louisů zavřen byl v pátek

Jerry Richtmeyer jeden z ban

nestojí skoro ani za řeč Téhož
dne vn hodin v noci vešli do
hostince Tom Kirklanda na 7 a
Leavenworth ul rovněž dva lupi
či kteříž vybravše ze zásuvky pe-

něžní $15 prohledali ještě kapsy

tvrdošíjnosti
V domé zástupca přijata byla

předloha týkajíc! se výloh na vo-

jenskou akademii přijata byla
týkající se záležitosti po-

štovní úřadovny v Indianole o

kteréž věci zmiňujeme se ve zvlášt-

ním Článku Uverstreet z Ind

předložil na to zprávu o proti-trustov-

předloze a bylo usneše-n- o

aby zpráva většiny o této

předloze vytištěna byla v 5000 vý-

tiscích
V úterý zmrhal senát Čas opět

ostátaovaci předlohou Dům při-

jal asi 20 razných menších povo
lení z nichž důležitější bylo usne-še- ní

že opojné nápoje importova-
né do států podléhají pravomoci
dotýčných států Druhá důleži-

tější předloha týkala se zvýšeni
plato spolkovým soudcům a zvýše-

no bylo služné hlavního soudce

nejvyššího soudu na $13000
služné přísedících soudců na£i2-00- 0

obvodních soudců na $7000
distriktních soudců na £6000 a

hlavního soudce nárokového soudu

y distriktu Columbia na $6000
Ostrá debata byla vyvolána v

senátu ve středu když Rawlins

předložil svou resoluci nařizující
sekretáři války aby podal senátu

výsledky různých' vojenských sou-

dů V průběhu své řeči poukázal
Rawlins na smrt pátera Augustina
o němž pravil že byl chladno-

krevně zavražděn To vzbudilo
rozhořčení Beveridgovo který sí

Walt Nelsona a když u něho nic

Aby usnadnila malé nkládánf tispor
City Savings Bank v Browu čtverci pro-

půjčuje vkusné pevné ocelové banky
jež si můžete vzfti domu Když přihlá-
síte se o bank v hhší úřadovně uložíte je-
den dollar a obdržíte bankovní knížku v
níž dollar připsán je vám k dobru Jakmi-
le se peníze v domácím banku nahromadí
přinese se tento čas od času do naší úřa-

dovny vyprázdní se peníze se spočítají
u vaši přítomnosti a dá se vám za ně pří-

slušný kredit ve vaši knfžce Tyto malé
obnosy nesou úrok vyrovnaný pfilletnS
Zavítal li by jeden z našich zástupců do
vašeho domu vezměte si od nčho jistě
bank

nenalezli surově jej týrali Asi ve

12:30 v noci poctili nepochybně
titíž dva lupiči hostinec Walter r J ~ i

Brandese na 10 a Mason ul

V hostinci přítomno bylo v době
té pět mužů Brandes na rozkaz

lupičů zvedl sice s ostatními ruce
avšak v témž okamžiku vyskočil
dveřmi Brzy se vrátil s revolve

zaznívaly děsné výkřiky volání o

Ulili! Ulili! Ulili!rem a vypálil dvakráte na lupiče
jejž nepochybně zranil Nicméněpomoc zvláště když trosky počaly

hořeti Oheň bránil zachraňováni

uhlí u I Levi-h-o U něho do-

stanete uhlí
lupičům se podařilo zmizeli s ko-

řistí asi $16 obnášející Také
Frank Schrupa majitel hostince

nešťastníků v troskách ležících a

někteří uhořeli před zraky mužů

aniž by jim tito mohli pomoci
V iednom vozu Uvěznění prosili

na 9 a Douglas ul oznámil poli
cii že hostinec jeho přepadli lupi

dobré a čisté spolehlivou váhu a tak lacino jako kdekoliv jinde
Obchodní solidnost Leviho jest nejlepší zárukou že budete s uhlím
u nčho koupeným plně spokojeni TEL 19jP

I LEVÍ 715 So 13th St Omaha
dělníky odklízející trosky o smrt

či a oloupili jej o $165 Policie
aby bylo hrozné jích trápení skon- -
v k Lí však považuje udání__Schrupovoceno jeanomu muži pnsurip-

-

za pouhou stnýšlenku
až do nedávná v tom samém skla-

dišti a oba muži počali spolu mlu- - nuta noha v troskách a osvobodi
— Včera brzy z večera zničena ďiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimmi
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byla požárem Beals Škola na 42
a Walnut ul i s kotlárnou Ha-

sičům podařilo se sice většinu

MetztTřízof Mát stále na čepu j
Výtečná vína jemné likéry

a vonné doutníky Ě

O přízeň krajanů žádá =

Tel L 2727 Anton Linnemann 1

1 zařízený Hostinec
= vlastní O

I Anton Li niieni ann
= roh 13té a Dorcas ni

kněh a nábytku zachránit! ale
dřevěná dvoupatrová budova lehla

úplně popelem Škoda odhaduje
TiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiimiiiif

teli nezbývalo nic jiného nežli mu

ji nad kotníkem useknouti Hasiči

byli přivoláni z Westfield ale při-

jeli příliš pozdě aby mohli mno-

ho životů zachráuiti Dělnici

pracovali celou noc na odklizová-

ní trosek a vytahování nešťastní-

ků v nich zahynuvších- - Strojve-

doucí Vf C Davis ktesý smrtelně

byl poraněn zemřel ve středu

Před svou smrtí se přizaal že on

je neštěstím vinen Viděl prý
červené světlo ale domýšlel se

že prý také brzo uzří bílé a tuto

lehkomyslnost zaplatil nejen svým

se na $4500

Tábor Sebranka č 4771 MW A

odbývá dnes ve středu 4 února

kovních lupičů kteří vyloupili
pokladnu banky ve Steelville Mo

Richtmeyer po zdařené té loupeži
se navrátil do St Louisů a tam
se oženil s paní Nellie Pellotovou
z Alton 111 která byla nedávno
od muže rozvedena Po svatbě
sebral počet svých kamarádů a jal
se s nimi oslavovati své manžel-

ské Štěstí a při tom prasklo přes
$200 na šampaňské a doutníky
Tím vzbudil podezření policie
která ho také v jeho bytu v Pine
ulici zatkla když se hotovil s

mladou svou ženuškou na cestu
do Chicaga Při prohlídce nale-

zeno bylo u něj $3000 v samých

velkých bankovkách z nichž ně

které byly výbuchem potrhány
Žena jeho prohlásila že neměla
tušení že její manžel jest lupi

pravidelnou schůzi svou v síni p : JOS DUFFY Yclko- - i maloobchodník
LIUOVINAMIHrocha jest žádoucno by každý

má na skladě
soused do schůze té se dostavil
neboť předléhá uvádění čekanců
a jiné důležité jednání

Vác Přibyl klerk

přál věděti kdo spáchal tuto
vraždu Na to se také Carmack
vmísil do debaty a obhajoval de-

mokratickou stranu že tato nena-

padá vojsko a Proctor konečně

obhajoval kapitána Browoella je-

hož demokraté obviSujíže zavinil
smrť pátera Augustina Ve 2

bod byla vzata opět ostátSovací

předloha na přetřes a sen Lodge
mluvil proti ní
Dům pokračoval v rokování o

indiánské předloze
Ve čtvrtek sen McLaurin na-

léhal aby byla Rawlinsova před-

loha přijata a aby důstojníci kteří
se na Filipínách zachovali brutál-

ně byli z armády vyloučeni Na

to čteno poselství presidentovo v

němž žádá od kongresu právo aby
mohl dle přání Mexika a Číny

pracovali na znovuzavedení pev-

ného poměru mezi zlatem a

stříbrem což bylo odkázáno f-

inančnímu výboru
Dům přijal indiánskou předlohu
V pátek senát odbýval smuteční

obřady za senátora McMillana 7

Mich a senátor Burrows podal re-

soluci v níž vyiičovai zásiuny
zesnulého kteráž byla přijata

životem ale způsobil i předčas výborná importovaná i kalifornská vína jakož i impor-

tované a kentucké kořalky a likéry

Ručí že zboží jest také jak o nřm tvrdí jinak se peníze vrátí

nou smrt a utrpení mnoha jiných

Poctivé slovo

Pan Václav Beránek z Dillon- -
Pozor krajané !

V čilém městečku hustě osaze-

ném Čechy vyprodá se obchod

vale O znám jest v celém okolí

svém jako muž poctivý a pravdo
TELEFON 38 2508 N Street SOUTH OMAHAčem byla však vzdor tomu také

grocerní střižni obuví atd Zbožimluvný proto ochotně otiskuje-

me dopis jeho zaslaný panu Jos

Trinerovi v Chicagu Zní takto:
má cenu od $5000 do $7000

Hojně zásobený Bolí záda?Velká obchodní budova 70x25
stopách s obydelnými místnostmi"Přijměte ode mne nejsrdečnější

idíky za zaslané mně nástěnné ka
Flastry a linimen-t- y

vám pomohou
pouzo na chvilku
ale MaroSovy

lendáře Již jsem jich měl něko-

lik než jsem obdržel Váš ale
vlabtoí

Bratři Hepsdalovébeze všeho pochlebování Trinerúv

kalendář zastíní všechny Krásný

viti McNamara položil Ballar-dov- i

ruku na rameno a tázal se ho

px příčině proč se nepřidá k unii

Tak mluvili spolu nějakou chvíli a

pojednou Ballard — dle své výpo-

vědi prý se obával že mu McNa-

mara chce ublížili — a proto vy-

táhnul revolver a McNamaru

střelil do žaludku Na to Ballard

odebral se se svým přítelem do

své noclehárny kde byli oba po

zději zatčeni Rána McNamarova

jest naprosto smrtelná Ballard

jest všeobecně znám jako stávko-ka- z

Staví národni hotel—ve vzduchu

Wm M Belden z Kallispell
Mont zaslal v těchto duech

komisařům ve Washing-

tonu plán ku postayení národního
hotelu v hlavním městě Hotel

ten má býti určen pro obecenstvo

a pro politiky aby se zde scházeli

ku společným rozhovorům v době

mimo zasedání Belden navrhuje

aby budova postavena byla na

celém Čtverci a aby strany budo-

vy představovaly americkou vlaj-

ku K tomu účelu muselo by se

užiti cihel červených bílých a mo-

drých a zdi prý by měly být tak

stavěny aby znázorňovaly záhyby
vlající vlajky V modrém poli

mají býti hvězdy poniklované
Belden si svůj plán dobře vymy-

slil ale stavby se nedočká

Na počest narozenin McKInleyho--

Canton O odbývána dne

27 ledna důstojoá slavnost na

počest narozenin posledního pre
sidenta mučenníka a ku připrave-

nému banketu dostavilo se z celé

země tolik vynikajících a předních
občanů této země jako nikdy v

Cantonu ještě nebylo Hlavním

řečníkem při banketu byl presi-

dent Roosevelt dále sudí Day

který byl tajemníkem zahranič-

ních záležitostí za McKinleyho
Mimo to několik presidentových

tajemníků generálů admirálů a

jiných vysokých důstojníků súčast-ni'- o

se banketu President ve

skvělé své řeči líčil dráhu kterou

kráčel president McKinley k ne-

smrtelné slávě a vyslovil mu

chválu že se nikdy neuchýlil od

povinností které mu kázaly dobro

zemi a jeho svědomí Na to

soudce Day vylíčil karakter Mc

rvinleyho jak jej poznal z vlastní

zkušenosti Dalšími řečníky byli

výjev jejž představuje jistě kaž-

dého upoutá Dále se musím

v druhém poschodí Vedle jest
obydelní dům v ceně íjooo
maštal pumpa větrník velká káď
na vodu vše v nejlepšim pořádku
Prodá 'se vše pohromadě aneb

pouze obchod samotný Budovy
se pronajmou za přiměřený mě-

síční nájem Dobrá příležitost
pro Čecha Bližší podrobnosti
podá na požádání

Louis Kudrna

23— Wahoo Neb
imifaa

ješti zmíniti o Vašem hořkém vině

1732 jižní 13 ul

VMy Čerstvé a Jen to DellppM maso v trhu
a výborné siirarnvuné a dokonale připrave-
né výrobky uzenářské lískaly cuvalnou Bt

novému obchodu tomu Na naších
hospodyňkách jest aby pro vlastni své do-
bro se přesvÉdflly £e lepšího sboží lepší
váhy a lepiiobsluhy renajdou nikde vmeate
25 V úcte BKATKI NEPODALOVÉ

vyléčí protožo
z třla jed

kterýž bolest onu

zavinuje

MAREŠOVY

REVMATICKÉ

TABLETKY

vylňří nejhorí pří-- p

a d revmatismu
takže vylúčoným

a Angelice Víno se začíná u mé

manželky znamenitě osvědčován

neboť dnes již se může ebopiti
každé domácí práce což před

KeMnet 13 jani M-r-fx ift ift tfi tfi ift A ifc A-A

užíváním již přes rok nebyla

schopna učiniti jak byla schudlá-C-

se týče Angeliky hořké mohu

potvrditi zase já každému že jest
Hnctinon i

j iiifiij IIUUIIIIUU }

Výhradní

český Jednatel

lékárník
vlastni

zostane
Dopište si pro knížečku kdež se

popisují je zdarma
Tabletky ae prodávají po 50 cen-

tech škatulka u vašeho lékárníka
nebo poštou

Zastaralý kašel se rychle vyléčí
užíváním Marešova Balsámu proti
kašli 25o u Vašeho lékárníka

(nikdy se ncpedluje)
Adresa:

MAREŠ MEDICÍNĚ CO

2876 Archer Ave CHICAGO ILU

j
BMEI JOHÁNKOVÉ

12(10 reh 14 a WIIIlAm nl

to nejlepší a nejlahodnější lék pro
žaludek jak jen možno dostati

Kdyby každému udělal takovou

službu pro žaludek jako mně

pak by žádný ničeho jiného ne-

užíval" Tak soudí každý kdo

zatčena a odvedena t se svým dít-

kem které má z prvního manžel-

ství do vězení

Chtěl zničit jich žtřstí

Frank Gleííner nájemce jedné
farmy v Rockford lil se před
několika roky užeuil a jednou div
kou která pro svou krásu měla

mnoho nápadníků Některý z

těchto zklamaných se snaží zničiti

štěstí mladých manželů a nedávno

hozena byla do jich obydlí bomba

která však nevybucbla V soboťi

tento neznámý 'zločinec vrhnul

zase krátce před půlnocí oknem

jinou bombu do kuchyně Gleíí-

ner jsa řinkotem skla probuzen
veběhnul do kuchyně když však

viděl hořící knot u bomby tu

rychle uskočil a v tom již bomba

vybuchla Gleííner byl výbuchem
sražen k zemi a pochován byl v

třískách rozbitého nábytku Jeho
manželka spala se svou dceruškou
v době výbuchu a matka chtíc
dítě své cbrániti byla zle potlu-
čena Gleffner se záhy vzpama-

toval a krváceje z několika ran

veběhnul do ložnice a odtud vy-

nesl napnutím všech svých sil

manželku a své děcko a sice

oknem neboť dvéře byly troska-

mi úplně zataraseny Byl již nej-vyš- ší

čas že se dostali z trosek

proto že tyto chytily od převrže-

ných kamen a záhy jasně plápola-

ly Gleffner obávaje se že snad

útočník čeká někde na blízku

hledal ochranu u jednoho ze svých
sousedů Johna Hetlera jehož
farma jest půl míle vzdálena od

Gleííoerovy a ubohá rodina bosa
a pouze v nočním oděvu musela v

třeskutém mrazu cestu tu vykona-t- i

Farmeři vůkolní ještě v nevú

počali po bídném útočníku pátra-t- i

ale nenalezli po něm ani nej-men- šl

stopy

16 a William

OMAHA SEB
"NeJlepéíDopisu sl pro knížečku:

lékař" Je adanua

Výborný Kniguv ležák itále na
řepu NejlepM likéry a nejjemnějsí
doutníky Chutný zákusek k do-sli- ní

po celý deo Obsluha vzorná
Zadáme ct naíe přítele a pří

znivce kteříž tak vydatně minulý
rok nás podporovali aby přizeB
tvou nám zachovali i na dále a my
přiřinime se abychom v pohodl- -

těchto léků zkusil: jiného není

třeba nežli porovnati je a jinými

léky aby jich přednosti vynikly

Dámy naleznou v Trinerově léči

- KRONIKA UDÁLOSTÍ

Ta americká mládež!

Naše "naděje vlasti" má sice
mnoho dobrých stránek ale má

také své necnosti z nichž jedna
jest nezřízená divokost Jedním
z takovýchto divocha je Louis

Hargett z Red Bank N J- - deví-

tiletý to kluk který smrtelně po-

střelil tvého strýce poněvadž ho
nechtěl pustit z domu Kluk
cbtčl jít ven skotačit a když mu

to strýc nechtěl dovoliti tu vy-

běhnul do drubého pokoje a ucho-

piv tam brokovnici svého otce
vrátil se zpátky a pozvednuv ji
zvolal na svého strýce: "Otevři

ty dvéře jestli to neučiníš tak tě
střelím" Strýc se vyhrůžce kluka
zasmál týž v tom okamžiku stisk-

nul spoušť rána vyšla a vnikla
nešťastnému muži do boku a pro-

razila mu plíce a způsobila mu
smrtelné zranění

Uprchl z vezeni za bílého dne

Daniel Kane uprchl ze státní-
ho vězení z Jeííersoa City Mo
za - bílého dne ačkoli padesát
strážníků tam střeží východy dnem
í nocí Kane v pátek se stavěl

nemocným a byl poslán z pracov-

ny do své cely Když nadešel

večer tu teprve bylo zpozorováno
že se Kane ve tvé cele nenalezl a

nastala po tm cháSka VčzeD

e mezitím bedlivě ukryl v dílně

a Um obléknul na sebe pracovní

Jistý prostředek proti zastaralémn
reumatismu nemocem kežním ledvin

jater atd Častějším užíváním schrání
e ílovík přede všemi nemocemi a pro-

dlouží život svfij jak vysvětlí zdarma

přiložený spis "Kiloaofie zdraví a krásy"

vém hořkém vině lék kterého tě-

lesná soustava jejich má zvláště
nyen místnostech nynějších dle fc

nejlepM možnosti své se jím od [
vdécili f
O hojnou přízeň krajana žádají b

rUlilllilltllUlHlizapotřebí Udrží je pravidelnými

krásnými a silnými Trinerova
Bratři Johánkové k Jakub SvačinaAneelika hořká převyšuje všechny - n" © v °& oaí

vlastniKrásné MiniyafeM
TO f 1 % _ NeodvUo- -

žaludeční bořké svou jemnou
chutí a svým okamžitým účinkem

Jos Triner 799 So Ashland ave ELEGANTNÍ A HOJNĚ t

PĚT OSOBNĚ
VEDENÝCH VÝLETŮ

Z OMAHY
KAŽDÉHO TÝDNE

S VÝBĚREM CESTY
PO

UNION PACIFIC-Tit- o

výletníci vyjíždí z Omahy kaž
dou středu čtvrtek pátek a sobotu v
4:25 odpoledne do Californie a každé
úterý v 11:80 v noci do Oregonu v ch

turistických spacích vozech
Vozy provázeny jsou po celé cestě

jii vyznají se ve službách vý-

letních společností Union Pacific Jest
jedini dráha i Omahy pořádající pít
výletu každý týdei
K těmto výletům možno se přldružitl

v každém místé bibsm cesty
estská úřadama UU Tmtm ulit

tUOHk US '

ZÁSOBENYChicago Ills Zašlete ioctů na

krásný nástěnný kalendář

Uwpwi ji'n pm iulu yu
lete a Plít přelete 11 il
daoinkéct inužaka hodin-- L

y a pošleme vfca po
expressu k prohlédnuti
hodinky elegantně ry-

tí ni dvnjltrm lovec'tjoi
tiláJti kem ro 'naMct se co

grocerní obchodí
generál Wright C E Smith a

— Potřebujete-l- i něco ze zboži

střížního aneb ze zboží výpravné
ho dostanete to vždy u pí K A

DAVIDOVÉ č 1408 William ul
tajemník války Root

Rozhodné slovo

Sněm v Kaniasu počal vyšetřo

tř 1209 již 6 alice

▼ obchod! tomto saletnet éplny
Tjbér vteho iboii vrocerD'ho Zboii
je čerstvé a prvé jakosti Míra dobra
nea u Bvaíloy Jest vs ivjrku aekoakatl
na aéjasr trn přivasek NaviUvtajej
Jednou a podrabé přijdete saaa

hl „_ im SO xlatya koalakén opa-
třené bes kuťku natabajicirn a hdiclra
vrsokoc nnjm v rubínech idoaoím sirotkem
kterfi Jes uriKta 2 5 roka B tó pal
"slatým" fetíxkeia k opernímu kukátku jro
dámy a letilkem do veetv pro Pn Pro-
hlédnuta si jeve váli ezpreaant ifmdoTDé a
khledéta-- te Jsou tak jak adino sa plaťte
ta 7a ejpreMiÍTýlobr a Jsoa ve
ELIABLE WATCH CO [wpt SOS Cklest

kteráž vám prodá zboží lepší a

vati trust na iací stroje utvořený levnější nei kdekolivěk ve městě

Přijďte a přesvědčte se! 33
s a

ve státu aby omezil zlovolné jeho


