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jemul proMMeny byly plf:e lil
asi hodinu a aa to též ynuMil
dm ha 'M tvou smitl V)fll te
vé tobolky clatý řetlzuk a pudl
ho a prosbou jednomu te svých
přátel sby bo odevzdal jako 11 po
minku slečně Coro-llo- vá Olu

mohla milí thotitme nltHlky se

nestala Nákladní parník ol-v-Přehled ro M('ti iollllokťh a kronika udu
se přrj dopravním parníkem

bude berpntliyhy přijala bet ve

Ikné JebaiyagiivMirseyopslřl ji
l (odkladně svým podpisem neb

vyádtil se o ní tímto tpOroliemi
" I ěSI mne la lald předloha byla

přijata neboť myslím Ie nám
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Zkuste Je a doznáte pak sami la Jte lahndnf JAíbo piva aeplll 47n

obou parníků a v lom již nastal
náraa Příď nákladního parníku Zemřelí soupeřové byli pochováni no dluhů jast ve Ipatném stsvu a
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telé jich hodlají mrtvoly vykop''' ťnlboků Plymouthu a proudy vody h nebude urovnán "ti k dokoHiiní panamikťht piA
e pochovali na hřbitověchtějíelf

se tam ihned nahrnuly Proražený
parník se vit rychlostí se navrátil Brazil

Mimořádné zasedaní senátu bylo do New London do přístavu
šťastně tam dorazilskončeno dříve nežli seoEekivalo Snadné vysvětleni

Niles O Srdečně Vás

a přeji Vám mnoho Itěstí v

onomu tákonu o velkonoelch a

hodlá obžalovali všechny varhaní

ky zpěváky výdělku ředitele
kůru Že xn?tvccu)( neděli pak
chce obžalovali novináře pro tisk
nutí novin Dopravní společno
tti prodávači novin holiči hasiči

policitéstráici spolkové mincov-nyktcř- l

byli dopadeni při nějakém
zaměstnání byli již obžalováni
Ficldem a jeho soudruhy Též
mnoho správců a řiditelů velikých
průmyslových závodů bylo již
předvoláno pro rušení lahetu a

povinři nazatýkače již vystavené
se dostavili k policejnímu aoudu a

žádali za odložení přelíčení Jak
tato komedie akoočí nelze jeStě

předvídali

Dle usnesení učiněného v zssedánf
dne to března ml výbor na území

Neštěstí v dole

ťod zemni vlak eestavaiicl ze
tomto roce Zároveň Vám děkuji
za radu Váli neboť od toho času

33 kár naložených uhlím se roz
tasedati i po odročení senátu aby
rokoval o vlech předlohách které

byly koaRretu podaný ohledně dvojil dna 19 března v Sunshino
o začal jsem užívali Trincrova

důle v Pa a letěl po skloněnéuspořádání vřel na Aljašce Na
to ve výkonném zasedání aeoát plose Stoly ohromnou rychlostí W naši ideoa: Zapit s

až konečně ae roztříštil a pohrobíl

léčivého hořkého vína docela jsem
se uzdravil takže dnes mohu 1

těžkou práci zsstati a dobře mně

chutná jíst Když si to dnes roz

jal ta hlasovali o kubánské reci

procitni smlouvo V vlechny do ve avých troskách 13 tihlokopú
in z těchto oesrastoiků jiz ze

myslím zdá se mně to skoro zá
mřeli smrt jednoho se očekává 1

datky které výbor připojil ku

předloze byly přijaty žádný vlak
z dodatků demokratických Po 9 ostatních jest více méně poraněKrajan Fiala na cesti k seversl točně

zrakem že jsem tak rychle svého
zdraví nabyl Choroba má zále-

žela v tom Že inero po celé noci
no Mrtvoly vSech oněch třech

AtiT tunndnlla malé ukládání rtprCltv Hsvlriits Hnnk v tírowu řtvorcl
vkusné pevné ocelová baikv

lni si inflMa vzítf domů Kdys flkáv
ift ebank v aM dfadovaéilnzlto js-d-

doUar a obdržlta haaknval kafžka v
ait dollar pfipiAn Je lim k dobra Jakmi-
le pealze v domácím banku nabroaiadí
phonia s tento las od čiin do aaM úřa-

dovny vyprádnl se penlie ta spočítají

krátké debata na to byla recipro
citot imlouva přijata 50 blaty nespsl s že jsem neměl pražádné

jsou hrozně zohaveny a někteří
těch již byli jako zázrakem za

V sobotu vyplula z New Yorku

výprava Zicglerova k severní toč-

ně vedená krajanem Antonínem
Fialou kterýž se milionáři Zíegle- -

proti 10

Byla vlak přijata tou pod
chráněni budou mrzáky do smrti

chuti k jídlu Údy pozbyly ve-

škeré síly takže jsem nemohl vů-

bec pracovali A does jsem zdráv
neštěstí toto se uuaio asi o 5mlnkou že bude muset býti jeátě ilutný kredit v vat) knf ?: Tyto maMhodině odpolední když uhloko- -

předložena dolní toěmovni kon ako kdy před tím Michal Ka

Hosté v hotelu Praha"

Během posledních několika dnů

ubytovali : v hotelu "Praha"
jejž vlastní chvatně známý hostin-

ský p Vine Dobrovský následu-

jící krsjané kteří do Omahy za

různými obchodními záležitostmi

zavítali: Jan Sic Házen Ark —

V J Zikmund Thurman F J

Herman Clinton Jan Kopřiva
PocahontoSj Iowa - Thomas J

Kula Laneland Cal— Fr Sabart

Yankton S D — Vác Kašpar

Prague Jos a Jan Pelan F
V lloskovec Jos Husák

a Frank Koza Bruno Jan Hoto-

vý a F V Krenk Dwight Frank

Rozmann Fr Červ B Jonáš A

M Kubík Eman Karel a Anton

Novotný Jos Suchý ml Clark-so- n

Fr Kovář a Jos A Fiala

Howells Jos Ondráček Anton

Turkan jakub Kolář Vincenc

Cihlář V A Pavelka Verdigris
James Hlaváč F D Novák Jos
Kostka a Jos Novotný Brainard

Frank Hanzl Anton Popelář a

A Čecha Dodge V J Kačer

Wilber Frank Pap Weston Jsn
Šindelář a ChasKřivan Fremont

Frank Ríchtek Wells V J Lo-ren- z

Julius Tomsn Plattsmouth

Jos V Novotný a Frank Brode-ck-

Heun Vác Kuchař V Brom

Jan Brom Jan Vobořil s manžel-

kou a synem 1 Madíson Nebr —

Hotel "Praha" těši se nejen
velké přízni omsžských hostí ale
i 1 venkova krajané do Omahy
zavítavší houíně vyhledávají to-

hoto útulného hotelu dobře vě

"minuj nraou uroa vyrovnaný pBNeiaa
Zavítal II by Jeden a natích zíttapet do
vafoho domu Vuzmita al od nhn tlil

gretu aby tato schválila změnu pusta' Není to zázrak Panpové počali opouStčti důl Vlak

naložený uhlím byl tažen řetězem
na povrch a když káry opouštěly

bankKapusta měl znečištěnou krev acelního zákona ve smlouvě té při
jatou což e atane nžkJy ai následkem toho celé tělo trpělostřed datu asi 15 mužů si na něprosinci a tím se uskutečněni Trinerovo léčivé hořké víno jestvlezlo Asi sto stop od ústí dolu

'
v

nejlepiím čistitelem krve a tedy

rovi nabídnul k )nomu vůdcovství

jsa přesvědčenže po zkušenostech
S výpravou Baldwinovou naby
tých bude moci dosáhnout! kýŽe
ného cíle a prorazit! až k severní
točně Fiala test rozen v Jersey
City a jest mu teprve 33 roků V

poslední Ipanělskoamerické válce

bojoval v řadách dobrovolníků
Zaměstnáním je malíř a sezná-

miv se s cestovatelem Baldwinem

připojil se k jho výpravě na se-

verní točnu Baldwin vzdává mu

nejvřtlí chválu pro jeho odvahu

-- Otflsmlouvy zdrží o rok
Tím bylo dílo senátu dokonče te káry pojednou rozlomily a ie

těly po iikmé ploše nazpět Celý00 načež bylo posláno presidentu
poselství oznamující mu skoníení

rychle vie uvedlo do pořádku S

čistotou krve přilla aíla svalů a

sila nervů přilla chuť k jídlu a

zdravý spáoek vrátilo se bývalé
zdraví Podobné znečištění krve

Té ne lepší tovMl
důl te zachvlval výstražním volá
ním Káry te ařítily s kolejíuriené prače I požírající hostinskyrozbily se úplně a pod třískamiSmlouvy s Francií Barbady
jich a pod hromadou uhlí pochoSt Croix a New Foundlandem
váno bylo 11 uhlokopů kteřínebyly senátem projednány a po
nemohli aeskočiti v čas s kárněvadž vyprií toto léto mini

p Vine J Dobrovský
majitel vzorně zařízeného hotelu
"PRAHA" měl tu vzácnou příle-
žitost Že byl

Okamžité přivolána byla pomoc a

může stihnouti každého zvláště

jarní dobou v té době měl by

každý užíval Trinerova léčivého
hořkého vlna V lékárnách Pří
mo raýlá vyrabitel Josef Triner

799 So Ashland Ave Chicago

vytrvalost a silu a že se dovede
inadoo vžiti v poměry nejvyislho
severu Fiala vede výpravu do

býti teprve v příslím zasedání ob

noveny nešťastnici byli po delSÍ době vy
taženi z trosekTromtee kde točnový koráb Ame

rika jest zakotven a opatřován Zlatá cihla zmizela III Pilseo Station PRVÝM
Plány na prokopání proplavu

přes převlaku panamskou te rychle
„ďohotovují neboť se považuje za

jisté že Colombie schválí smlou

vtlm potřebným na cestu k severní
Z Union nádraží v Detroitu

točně
ukradena byla dne 19 března zla Čechem který našeho slavného umělce—

krajana Jaroslava Kociana v Omaze uvítal

Zasedání legíslatury státu
Nebraski

vu a president bude jmenovali také Vlak v plamenech tá cihla v ceně 114000 a dosud

zloději nebyli vypátráni ač policie
několik nynějších Členů komise

douce že po celém městě vzorněji Afžije- l-Na washingtonském expresnímJedním c důležitých projektů ťftdleha o rolnUktch tuvalortch i řízeného hotelu nenajdouvlaku který přijíždí do Jerseybude prokopání vrchu 330 stop
City o deváté hodině večerní př

nasadila všechny
-

páky aby jim
přišla na stopu Zlatá cihls ta

vypravena byla ze Salt Lake City
a byla určena do New Yorku V

vysokého a půl míle dlouhého HLEDÁ bií dobrý krejčí na
hodilo se ve čtvrtek neštěstí které

Taková inžinýrtká práce dosud prácí zakázkovou nejvíce na ka

ndaňovacl předloha přijaty —

Zdaňovacípředloha drahám mnoho

neubllll

V minulém týdnu poněvadž se
báty Stálá práce a dobrý platcelku poslány byly odtamtud čty

nebyla ještě nikdy provedena ale

američtí inžinýfi douíají Ze ji

na Itěstí nemělo žádné hrozné

následky Expresní vlak vyrazil
z Washingtonu o 3:15 odpoledne ry cihly I nichž každá vážila Nabídky přijímá Jos Černík Ord

N'S 30x4provedou uspokojivě V Uahia okolo 80 liber Tyto zlaté cihlyponěvadž se trochu opozdil tu
zřízena bude hráz aao stop vyto — Zubní lékař Bailey zaměstpřiveženy byly foremanem Millekonduktér Mooney nařídil strojveká půl míle dlouhá Počet děl

návajícl českého assisteota ruč!rem kierý je dal dopravili do po

zasedání hgislatury schyluje ke
konci obs domy počaly pracovali
1 větší pílí a přijaly ndkolík d'
žitých předloh mezi nimiž nejdů-ležilějš- l

jest předloha Kamseyho o

rolnických elevatorech a předloha
zdaflovací

doucímu aby ztracený čas nahra
za velkerou práci jím zhotovenou

níků strojů a materiálu při těchto

velkých pracech potřebného nedá
kladny v úřadovně Když měl

vyjeti z nádraží východní vlak tu

Kdykoliv potřebujete kočár k po-

litím aneb k vyjfžďca bjednejl li
jej f nejvítíl pftjřovní koní a povoíě

Paláce Stablcs
(! HťKFIOMTOX maj

roh 17 a Iřaveiiport ul

Kořáry Jsou vyhřívány a proto
mofno v nich podnlknoutl I delM if-l- ot

Povozy rnoíno si objednstl též

lelefonleky TEL 267 28

r
Úřadovna jeho jest v 3 poschodí

díl Pojednou topičova kabina

chytila a len marně se namáhaje
oheR uhatiti přivolal si na pomoc Paxtoo bločku —8cihly byly vyňaty z pokladny

se ani odhadoouti
Po zaplacení náhrady 1 10 000

O předloze Kamseyho splno- - rul JMI slí úlvka kteráž se000 Colombii a 140000000 fran strojvedoucího nežli vlak ttrojve
doučí mobl uzavřití pákou páru moefiující farmery k postavení vyzná dobře ve všech domácíchcouzské panamtké společnosti

na vozíku dopraveny k expresní
káře Vlak se vlak zpozdil ale

zlaté cihly nebyly již více uloženy
do pokladny nýbrž ponechány
byly na vozíku v úřadovně Když

vlastních elevatorů jednáno bylo pracech Musí mluviti anglicky
tu ohefl vzplanut tak mocně že
oba muži te museli utéci na zadní

bude dle předběžného odhsdu vy
nižším domě v úterý a tato při býti dobrou počtářkou Dobrýžadovati dokončení průplavu jestí

135 milionů dollarů kterýžto
platformu leč i tam oheň je jata byla s dodatkem Kobbiose z

Oage že farmerské elevatoryjimž
konečně vlak byl připraven k odzasahoval tak že museli utéci až

plat a stálá práce Hlaste se u 11

A Davidové č 1410 William ul

Omaha Ne'j 33—
jezdu tu na vozíku nalezeny bylyoa platformu první káry Lyons
pouze jen tři cihly Čtvrtá zmizela

obrovský obnos sehnán bude vy
dáním dlužních úpisů

KfWIKA UDÁLOSTÍ PiLQniirhnlimr yvlíínínlnv— Krajané již jsou milovníci
vida že je vlak v nebezpečí pro
klestil si cestu plameny k lokomo

mají dráhy poskytnouti výhody
postranních tratí atd nemusí
stáli více nežli {2000 Původně v

předloze určeno bylo 13000

jako by ji do vody hodil Všichni
zřízenci t chvatem počali cihlutivě která letěla po trati a zde se výtečného moku Schlitzova a kta

říž ae chtějí výborně pobavili měhledali a vlak byt na nějaký časmu podařilo otevřití parní píSťaluTsícbí proti tábesnlckým zákonSsi Zdaňovací předloha byla nižším
li by navštívili moderně zařízenýzadržen konečně niloženy bylykterá stále pískala a tím postrašeni uomern přijata v patek a sice 70 yOchromu

liiillka

V Čechách na ftíiiytvyGli Horách jioiInFIIo i F J
filiimiiiivikMiim vynnl(ítl lek který zkrutl nspfé t
óniiÉ' liem im tob6 a vylččll tisíce jlnýcli

Některé státy mají jeltě v plat
nosti různé lábesoické zákony 1

hostinec 'u Habru' s 1 roh 15 1

William ul v němž vévodí znábyli cestující Jeden z nich Shear hlasy proti 21 a byla ihuud pošlá
na do senátu kdež byla čtena o

vlk jen ty tři cihly a vlak vypra
ven z nádraží Policie byla zpra
vena o léto krádeži ale nemá an

man Lewn mel tolik duchapřípuritansKycn aoo Ameriky a mezi mý a oblíbený hostinský Karel
prvé v nočním zaseťánf Poslednínimi je též Pennsylvanie Zákony

tomnosti že strhnul provaz který
uvedl vzduchové brzdy v Činnost oejmenlí stopy aby dU ní mohla čteni v nižším domě vyžádalo si

"6lmnovkdlio Itřezolioraké svřtovd tbA" vyliící soiictiotlny zádu-chi- i

kutní ktr a veíknríí nemoce praní a plfnn? Trpící nectif pijí
ono tliií ktnM d octil )fitkv(iiiilcíli výnledkft I tsm kde Jiná prostftid

ky nnpomálisly Toto tliií Jost r Itakoimku Idkafuky rkoutená a Ičknři

vřele odporuřovnnn proti jTienovafiytii nnmocem flnllek I návodmn

k iiftfviinf pottou l W

zavěstí pátrání po odvážném zlo
ty se vůbec neprovádí ale vzdor
tomu atrašf v zákonu a dělají

tím vlak byl zastaven Cestující ssi 2 hodiny a u to předloha byla
dějihrozně 'poděšeni počali se tlačili přijata ťroti ni hlasovalo iq íu

iven když viděli vlak že již ne siooistů a 1 republikáoé

Chleborád Kromě toho pošlou
ří vám laramantnf 'Čárli nejlrpší
ml doutníky likéry jakot i chut

oýrn zákuskem 30— tf

ZprAvy upolkovd

Uže Jan Hus l 6 Kof ť

K tajemné vraždě milionáře
Burdlckahrozí více žádné nebezpečí tu se Ke hlasování připojili někteří

RICHARD F SIMANOVSKYuklidnili Ke vlaku byl připojen členové Icgislatury vysvětlení ŽeV dále konaném vyletřování i
iný stroj a vlak dorazil o hodina hlasovali pro ni proto poněvadžpřišla policie na stopu že Pennel ftrl Hcott Kt - - MILWAUKEK VVIS
později do Jersey City jcito aspoň krok ve směru ku ko

vyhrožoval Burdickovi zabitím
odbývá schůzi svou zítra ve čtvrtekoečné spravedlivé oprsvě zdaňoDle toho ae Soudí že buď vražJuZápis v tunelu zCbřeznav 8 hod večer v Sokolov fvací Nelson z Douglas podal totoBurdicka spáchat sám aneb že k
ně Přítomnost všech Členů outnav tunelu dráhy ťennsylvania v

vysvětlení:tomu někoho najal Dle náhledůBaltimore Md svedl policista jelikož důležité jednáni a placeni"Tento zákon je velkým zlepleněkterých policistů mohl prýspáJohn vogeieia zoulalý zapas te příspěvků předléhá Hlavně pk Hojně zásobený fním oproti starému zákonu avšakchati onu vraždu jeden bývalý uváděni třoch nových čtkaueů uuvlechua tato zlepšení jsou narnl

VZORNĚ ZAftfZENÝ

pokařnk ýobchod
vlaalnl

člen buííaloské policie po něm
šílencem Johnem Siblonem ná-

mořním vojínem Spojených Států

který vezen byl do námořního blá
řena proti malým majitelům mi stupně prvního Z rozkszu Velící-

ho Kancléře t obchod obuvi ts nyní pilně pátrá Policista ten
jetku Předloha ta jest nedostse velmi dobře známý a od amrtizince s líne do Washingtonu Při tečná v tom směru Že nedovoluje Bd Sláma S A a P

Tábor í 4771 MWá
YlmlnlBurdickovy zmizet což jest velice

odrážeti t odbtdu nepojištěoé a
nápadno Detektivové ho hledali

tom byli by bývali oba málem

přejeti vlakem Šílenec připoután
byl ktt dvěma tirážím ale jsa

vífs l!K Oarřleld ave
úroky nenesoucí dluhy lest dále odbývá ve středu dne i dubns

pravidelnou schůzi tvou v síni p
ani rodina jeho o něm neví t Bedřich Corný t Krsltné uřlní dohře kdvl i:ItoViechno to jaou ovlem domněnky

nodostatečnou v tom ohledu že

nařizuje aby o některých korpo
obledualf 7AuMtilným mužem roztrhl pouta když aobé ii l'řiioalfaHrocha jost iádoucno by ksždý v č n6a již 16 ul

byl z jednoho vlaku převáděn na soused do schůze té se dostavil
které k rozřešení tajemné vraždy
nepřispěly ale spíše ji jeltě uva

raci učiněn byl odhad na základě

ostudu naií osvícené době Jeden
člen lcgíslttury pennsylvanské
Berkelback učinil v tomto zasedá-n- í

legitlatury návrh aby tyto
zákony byly odvolány

leč farizeové zasedající tn sně-

movně vyřítili te na něho a Ber-

kelback musel návrh vzíti zpět
Aby čtenářntvo f Z dovedlo si

učinili pojem o tom jak nesmysl
Dým je dotyčný iábeanický zákon

tu rď# uvádíme co viechno dle
něho podléhá trestu — V neděli

nesmí se vykonávati žádná práce
žádný obchod vůbec nesmí býti

nic provozováno Neděle dle toho

zákona začíná od slunce západu v

Sobotu Žádoé domácí zvíře ani

služebnictvo nesmí potahováno

býti k domácí službě žádný muž

etmí políbili svou ženu žádná

matka nesání políbit) své děcko

Nikdo nesmí podniknout! cestu

nesmí vařili polrtvinyholiti vouty
vůbec jakoukoli prací neděli

Nikdo nesmi v peděli
běželi neb procházeli se v zahrají
aneb jinde jediné cesta" do kostela
a t kostela jett dpvqlena-Dál- a jtnezákonito pro

" každého rubili

nedělní klid zastavováním te na

ulici někým a mluviti o všelikých

světských věcech Tento blbý zá

koni příčící se zdravému rozumu

stal ae trnem v oku jiatému C J
Fieldovi který vida že nelze ae

bo zbaviti cestou rozumnou chce

donutit úřady aby bo prováděly a

tím chce docfiiti všeobecné vzbou

bude se jednsti o velmi důležité

t vidy farstv a chutné Nejen
lltnýapíi-nlfri#chl- ale I Jiné pa
"Ivo Inko rohlíky holinky kubllhy a
rUíniTkolAí1 co ao til Jakosti nn(
k "bltovsnf" O pHn krajane zadá

ich movitého majetku kdežtolují ve větlí temno záležitostikonstituce Žádá aby korporace 4
Vác Přibyl klerk

byly zdaňovány na základě ceny

druhý trazil oba hlídače k zerri a
kondukteiovi málem ukoutnul pa-

lce načež vběhnul do tunelu kam
ho zmíněný policista stíhal V

tunelu sveden zápas který by byl

pro policistu Ipalně tkončilkdyby

:Mm8 ' KltANK 1'liKNOHIL
SoaboJ na břehu Mississippi
Dva mladí lidé James Kiog a jich majetku

Krs lané uřínf dolifa když na
vttlvf obchod tento neboť zde
koupí tboJI flobrrt a r enny velmi
mírná VýblSr obuvi Jt velký
Jak střevíci) mu7li:h tnk i luo-tky-

a dAtakych

stprévky konají se dobře a levni
O přízeň krajanft tád4
84m IledUcb ferny

"Tato předloha nečiní Žádné Sici školaJohn Gibbna ucházeli se o ruku

jedné dívky Cory Cornellnvé by-

dlící v Brazil Ind a toto aoupeř- -

opravy v místním zdaBováoí želez

ničního majetku v městech ob-

cích V Umaže vyjmuto jest ni ssi

ee mu bylo nedostalo pomoci jež
hd zachránila' Šílenec byl spou
táa a dopraven do blázince Dejte dceruškám svým přítelistvl se stslo původcem velkého

nepřátelství mezi nimi Oba mladí I Frank Langpaulza J15 000000 železničního ma-

jetku od zdanění k místním
tost aby ae naučily dobré síti

Všechny ženy ví že umíní totomuži zaměstnáni byli jako pomoc-
níci při zeměměřiči a v pátek V M Svačina

Sráhí ítou pirníkí
V Jilre která e rozhostila ná

jf i blíže New London Conn
jest užitečným s že jest pravým

doatali ao spolu do hádky která "Poněvadž jsem toho náhledu
Že tato zjBovaci 'předloha přine

požehnáním zejména pro dívku

jež jeat odkázána ssma na sebe

Vyučujeme lití střihu braní míry

konečně vedla k vyzváni k aouboji
které učinil Kiog Gibbooaovi use nová břemena pro průměrného

srazily ae dne ao března dva
veliké parníky a v hrozné arážce
té zabito bylo skoro 10 lidí a 500

cestujících a posádky parníků

Přípravy k aouboji byly odbyty poplatníka daní a že nedocílí se ní

1217 Jliní JSlaul :

vvknnáráaprtvn a larnl vrlapovtnl
pukojl roíkurí pra- - ttaUnttki
nvnltr iníl Jukni I aukllvinl
ekaa Intl tiaobaa M bohatni
Wrarn ntlnn4lio paplra najnorf jtlok
anajvkuautjlirb riorkl a má hoJn
stanbr ubuloWho akla a ptnňkii urto
lerníjl uet k'lokollv Jlnf v !

Zavnikaroa prtrt na arilcnna rud
O nojnoa pHaeS krajaol 1141

34 FK-- LANGPAUL

vtaatnl '

VZORNÉ A HOJNÉ
ZÁSOBENÝ

grocerní obchod
V 5 1212 JIJnl ISul

OVhnrt tnto )rmt Jwlnlm nJtrllrh
otx hortl na Jltnl U ul ZI nlMlrtlt
to nlli4i frlé ttfM ylKiii mntnn

žádná náprava pokud ae týče že

a vůbec všemu čeho třeba k doko

nalému uliti latu Přihlaste se

neb dopiite si o podrobnosti na

sdressu: pokoj 409 Brown Block

czničního majetku hlasuji "Neť'

bez dlouhých ceremonií soupe-
řové v průvodu několika svých
nejdůvěrnějlích přátel se odebrslí
na břeh feky Mississippi a tsm

čítající dohromady aoo mužů
octnuli se v nebezpečí utonutí Mezi těmi co blaaovali proti

zdaňovací předloze byl Dobrý 16 & Douglas Sir Omaba NebNákladní parník City of Taunton ilimU IM tlfonrn TKI KOMobl
hldniliv a vyflaullOlVlaaák nebyl přítomen MARIE NEJEPINSKÝření proti tomuto zákonu jež ko vrazil do dopravního parníku Ply souboj mezi nimi započal Dle

sjednáni mělo se střileti tak dlou rychlá a levni
V sobotu byla zdaňovací před- -nečoě povede k jebo zruieoL moutb a jeden bok jeho prorazil a fTTf TTTTTTTTTf llf ifftfFle33x4 tiditeiaa

r


