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fZ RMERY lo druhé hodině a nivii( nrbrs
rf ( brumlu okolo ( hodiny a jn

dině ohromné odvare haif A te
ZPRÁVY TEUMAFIC lěkovuti le jstky byly rschránl

WILLOW SPRINGS

BREWING 00
OMAHA NíBRASKA

vyrtlI V)'teřn s (taMho ehmclp neJlepMho Jnímens a povřttné

witLow HfniKOH voiiy

Přehled o MTta politického a kroniku u(lutf
ny jak olun povstat ncnyio
lie špulili O tlvlt hodině vniknu

ly plameny do Části budovy kibř

se vyrábělo pamáslo a 1 00000 li-

ber ho shořelo V několika mi-

nutách uchvátily plameny také

4500 kusů poražených pratst

voda tak hluboká le koně mml

plavat Koinálí se pověst le

příspěvky hi Hly otiskovány
v mnoha aniiinkývlt ÍMiiidi
On náklí k nipřrďifMm flrnftu

kiiu Crik ačkoli jfl smiten

cmnf boť otC byl Ikulským
otu budníkem a oondiiíkom v 111

diáiinMin nxpfiil a jen matk jlio
byla plnokivvná r idntks 1 kmene

Crrrkn Poury se narodil dne 1J

srpna r tHj a vsdřUnlsvé lkl
na Baronové universitě v Musco

gee I Ts po dokončeni studil

byl jmenován superintendentem
sirotčí ákoly později superinten-
dentem vcři-jnéh- vyučováni pro
kmen Crrrků a posledně zaujímal

místo ředitele vyaoké ikoly v

Eufaula

Požehnaný Kansat

Minulý týden vydal tajemník
F D Cohuro objemnou zprávu o

stsvu plodin v Kansasu a z té vy

Plovlnky 1 tlnwool

Nu konrrně j po lom tlav

ném 'dliilai"l V nlm titwxd
se to Iťattluě skončilo až na něko
lik malých vftttnottl kleté se ts
dne přitreíily tni se dslo očekl

vat při tom velkém shromáždění
V obou síních odbývány byly ta

neční tábavy které započaly hned

odpoledne U Dočekala účinko-

vala chvslně známá smyčcová ka-

pela pod řízením pana Ludvíka

Černého a u Bartole dechová ka-

pela pod řízením pana E Veselé

ho Nevíme tdali Veselý měl

smůlu a Bsrtol msgnet anebo

zdali snad oba měli msgnet avlak

u Bartole bylo po celý čas jsko

když nabije a Čtyři sklepníci měli

dosii pilno by ííznivé obsloužili

Zábava potrvala až do čtyř hodin
v neděli ráno a Bsrtol by ae prý
nezlobil kdyby chtěl býti Čtvrtý
červenec každý měsíc

Pan Bezoulka ze So Omahy

iHoo kusů hověilho dobytka s
Ur

8000 kusů ovcí Zdi bidovy po

Čsly sa rospsdávati o 5 hodině

osobni vlsk Santa Fe dráhy tli

míla od města následkem vymleté
trati shoten byl do příkopu a jsou

obavy ža při tomto neštěstí mno-

ho lidí uhynulo Na ono místo

vyslln byl pomocoý vUk Na

tisíce li Jf hledalo ochrany na stře-

chách doma a dosud nelze zvěděli

Horko u požáru bylo tak děsné

Že lidé nemohli státi ani ve vzdá

lenosti 100 yardů Mraky černé

ho kouře a hořícího pamásla vy

Nejlrpí! 1 nuskufonějef znalci plvs tvrdí Žo pivo vafené WILLOW
81'HLNOH MIKW1NO CO jest neJsrirsvflJMra a tiRjlepMm výrobkem
toho druhu

Zkuste Je s doznáte psk ssinl ie Jato lahodnějifho pivs nepíli 47mfl

Schneider & Klein čepuji pivo z tohoto pivovaru

stupovsl k oblakům a dusivý dým

nsplřlovsl celé Okolí
mnoholi lidi v této živelní pohro-
mě zahynulo Město jest v úplné
tmě a ikods bude ohromná Ko svítá že Kansas bude požehnán rffi í j9t_f9l_)i 9t (1_jOv-j- O f ri _0 tQy Ov &y jQy r&v -234 obétl ptáče

V uhelném dolu v llannaWyolem městs ženou ae dva proudy a

každý z nich jest míli liroký Blí-

že Pettus mělo zahynout! tt lidi

až dosud tou nejvétál pšeničnou
sklizní a možná Že bude obnálcti

o 10 milionů bufilů více nežli ona

udál se dne 30 června výbuch

plynů který zavinil smrť 334 lidí
Podrobné zprávy následkem pře- - s manželkou strávil čtvrtý červenec

I solltlcké ariay
Ni den i červeoce odbývána

byla v Dei Moinea la republi-

kánská státní konvence v ofl no

minováni byli následující Hindi'

dáli: Za guvernéra A O Cum-min- i

ti mlstoguvernéra Joho
lisrriott ta oejvyšMho toudce C

A Dishop ta lelezoičnlho komi-

saře David Palmer ta státního

superintendenta F J Riggs
Konvence uhájena byla o ti ho-

dině dopoledni a byla jednou i
nrjvětsíchjei kdy v Iowě byly od

bývaný Platforma e přimlouvá
za to aby via zůstalo při Harém

aby na celním zákonu nebylo nic

měněno Guvernér Cummini v

přijímací své řeči klidí ale na to

doraz le ae svého staooviskspo
kud ae týče opravy cla neustoupil
ani na krok a že ta přičiní o to

aby jeho idea tak zvaná "Iowiká
idea'' byla přijata do národní

platformy republikániké strany
Z toho lze zouditi že ze guvernér
Cummioi přičiní o to aby k příští
národní konvenci získal většinu

delegáta Státní lístek republi

kánský mi oviem vítězství zajiltě-d-

demokratická strana bude

dělatí "íajt" jen lak na oko aby
sa neřeklo

Výbuch byl tak strallivý že jimroku igoi Dle toho by far- -

bylo roztřlitěno všechno trámoví v Linwood Psní Bezoulková

jest nevlastní dcerou p Emericha

ruleoého spojeni tclrgrsíního
nelze z neštěstím postiženého mě-

sta dostali- -

meři ksnsasltí sklidili přes too
milionů bnBIft Ozimkou bylo

oseto 5009495 akrů Letos po Veselého Jak se vyslovili libí

v hlavní i ve vedlejlích lachtách a

ti havíři kteří nebyli zabiti vý-

buchem ti pohrobeoi byli za živa se jim znamenitěkud se týče pleničnl sklizně Ksq- -
Pro prskavku vrahem

Hylo krátce po páté hodině na
troskách Výbuch slyláa byl

QílIIPUnTIMY zduchu (asthmo) kašel katarb
ÚUUUÍIU I lil I plic průdušek průdušnfee a hrtá-n- u

rozedmu plic prsní bolesti nastuzeniny a vůbec plicní

prsni a krční nemoce vyléčí v krátkém čase jediné——

"Simanovského Brezohorské Thó"
"2 Čech importované

Tento dflo nef 13 rokft oavídřený víhlsanýml evropukml léksfl
vyzkoutaný a Jimi odpnriiovsný proitředk p ř e d C 1 vetkeré dosa-
vadní Uky pnuMvsné proti výe Imonovsným cbnrobitm Tliíce podě-
kování zs vylíčení s uzníní e vlech zemi Jest dfikssem toho

ÍUWnk s niívodom 100 poitou $1 20 Ns prodej v lékárnách a u
obchodnfsft léky I'Hmo zssllil:

Vlečko zde už máme jenom

ještě zde chybí moderní česká

sas překoná Minnesotu a to hod

ně miliony Kornou jest osázeno

°374'335 krQi o 616400 akrů

do vzdálenosti několika mil a ve-

liké trámy a kuty železa vymrlťě- -
4 Července když Ital aaivstore S£l

Švadlena a dobrý český stavitelParona velel do jedné italské ho
méně nežli před rokem Dne Doufáme že oboum by te zdespody na Armour ave v Chicagu oy byly 1 ústí iachty do vzdále-

nosti dvou až tří set stop Havíři10 Června byl stav korný ve stá znamenitě dařiloa zapáť r doutnák u veliké prikav
kteří nebyli zaměstnáni pustili tetu 73 3 ale příznivá povětrnou! v

Bolestně dotekla te nás zpráky hodil Ji zrovoa do prostřed
místnosti kde vybuchla a ohrom posledních dnech jistě poměr ten

zvýlila Oves jest velice tlibný
va v minulém čísle "f £" o

ihned do zschrsflovacích prací a

asi okolo jedné hodiny odpolední

vytaženi byli t trosek Čtyři uhlo- -ným hřmotem Výbuch způsobil
vzrušeni mezi přítomnými hosty 1 průměrně 88 proceot a pastviny

úmrtí dcery rodičů Burelových
Milottenky stsré 18 a půl roku- -

054 ScotťSt
Mlhviuikee Wlskopové a později jeltě 43 Mncíluka nebyly nikdy lepu nežli

majitelka saloonu Teresa Prune-st-

počala činiti Paronovi výčitky
r nich byli bez vědomí někteří zjsou letos Jest tomu právě rok co tl Mílo

Henka navštívila i nali rodinu
Průtrži mrsíen zahubeno asi 80 1111

průvodu rodiny Úblovy z Prague
V Oakford parku letní to za

když zde na venkově dlela oávítě
pro jeho chováni ten vlak místo

omluvy udeřil ji do tváře načež

posluha Salvstioo ho uchopil za

límec a vyhodil ho ven Sotva

vlak zavřel dvéře tu Psrona se

nich byli poraněni ale ne těžce

Ze 334 nelťastníků zabitých 175

jich bylo Ženatých a větlí Část jich
zanechala velké rodiny Bída

mezi těmit) jest tak značná že

mayor městečka vydal veřejné

hradě u Greensburgtt Pa tahu vou- - Jelikož jsme ji znali když

byla jeltě malé děvčátko můžemebeno bylo asi 80 lidí v neděli dne

července odpoledne průtrží říci že jsme byli na její návltěvu
již zsse objevil na prahu l revolve mračen Blíže parku nalézá se hrdými Kdo by 11 to byl poprovolání o pomocumělé jezírko které záhy bylo ve myslil že do roka ji bude krýtí

Krajané kteří z venkova za obchodem ďo South Omahy zaví-

tají měli by ae ubytovat! v

Metropolitan Hotel roh 27 a L ul
ktorjS vlsittnl chritlni mám bouttnuk

kTJg:ULSt ZPapGŽ Hotel tento jest řízen

podle evropského zposobu Pokoje jsou velmi čisté a vůbec
celá obsluha jest ta nejlepší Nikde nebudete lépe a levořji
pohoštěni neb Papež maje roletou zkušenost vyhoví každému

chladná zemi Tenkrát veselálícím se deltěm s oblak přeplněno
a proudy vody hrnuly se přes jeho

Hrozněji! než válka

Na ostrovech filipínských jako plná Života a does není jí tu více

hráz do zahrady a konečně voda v každé válce více mužstva podlé Podobný osud očekává každého z

prorazila si cestu hrází a a dravou nás Nechť přijme rodina Bu-

relová naší nejsrdečněji! soustrasť
šotrab

prudkostí hnala se do ťidolí v němž

psrk leží a každý kdo neuprt hnul a pak jest téi výborný společník' Za vzornou obsluhu ručí
4rioTRr tri nn

SA lÁXlS TKL tm AUGUST PAPEŽčas nsleil smrť v drtvých

há posud 'Zrádné choleře a jiným
chorobám střev než nepřátelským
zbraním Tylo" shoroby jsou tedy
vskutku horlím! vlech válek

každý rok objeví sa i u nás záro-

veň horkým počasím Horko

vzbuzuje neobyčejnou Žízefl jež

vlnách Zmčna Hrmy
Také několik vokoloích města

Dovoluji ti svým přltelam a ctček bylo zatopeno nežli se voda

veřejnosti vflbeo oznámili Žerozlita po otevřeném kraji a ve

rem v ruce a počal stříleli po oso-

bách v salooně ae nalézajících

Nejdříve zasáhnul majitelku Pru-nesl-

do levého oka a la sklesla
v bezvědomí k zemi druhou ranou

poranil léžce Salvatina do břicha

takže tento zemřel za hodinu na

to v nemocnici Na to Parona se

dal na utěk jsa pronásledován
Jsmesem McKínneyein po němž

několikráte vystřelil ale na iičstl
ho nezasáhnul Poručík policie

Moore a detektiv Garrity vyběhli
z policejní stanice zaslechnuvše

ttřeibu a pustili se za prchajícím
Psronou který mezi tím revolver

svůj znovu nabil a nevzdal se po-

kud poslední ránu z nij nevystřelil
Když byl odváděn k policejní
budce tu houf krajana Psrono-výc- h

ho chtěl z rukou policista

vysvobodili leě ns zavolání porn
člka dostavil se rychle policejní
vůz odsazený policisty a Taliánům

sem p Jaroslava H- - ysriiekaWest lesnette utopilo se několik
zahánivá se ledovými nápoji ovo-

cem a zmrzlinou Střeva náhle

jsouce ochlazena vypovědí službu áObleky $2500tvého dlouholetého knihvedoucílidí Možná Že také v jiných

městečkách lidé zahynuli ale poně ho a graduovaného lékárníka ze

státní university v lowě přijal zsvadž spojení je t nimi přeruleno
následuje průjem i zánět střev

Letní období si tím vyžádá cs ti-

síce obětí mezí dospělými i dětmi společníka a Že obchod 1 červentu to nelze zjistit
ce t r Inkorporován byl podNežli voda opadnuli nsdelcl čase tom jest nutno zažívací
názvem:soumrsk a ztíženy zachraflovscí

Tyto obleky hotoveny Jsou v v rivorln v Omnre n rsméstuAvlim
pouze Jun nejloptl krotil Mebéřu prosté ZHklizky ns olilky s nnpo-ýlAr-

míru ns né do některých vyuliodnlck "potnlch dílen" sby tsm
byly zhotoveny

20 let t krpjéorskdm olicliodé v Oiiinzo
Zeptejte se kteréhokoliv z myrb rííkszn(kn
Jiik Jím obleky jích pudnou s sluM

F VODIČKA Npolclillvý zakázkový krcjéf
212 Jlznl 18 ul Oimilia Neb

KROHIKA UDÁLOSTI

Vi itiva obležení

Malá osada Norway S Cbyle
dna 4 červenca obležena aoo

ozbrojenými černochy kteří si

umínili fa se pomstí na bílém

obyvatelstvu za nedávno spá:hsué
lynčování Běloii tulegrsficky po-

žádali guvernéra Heywarda o vo-

jenskou pomoc a guvernér tím
také již vypravil aetninu milice

Černoši sa rozzuřili tím že lynčo-

ván byl v Norwsy Charles Evans

Ačkoli vina jeho nebyla úplni zji-těo- a

byl vyvlečen z vězení za-

střelen na ulici Kromě toho čtyři

jinlčcrnoli byli napadeni a potm
čeni tak ža dva z nich již ranám

svým podlehli Philips byl za

střelen když seděl u večeře a dvě

r jeho dítek byly poraněoy Čer-

noši vlak tvrdl že vrahem

nebyl Evans Jskrnile

zpráva o obležení Norwsye čer-

nochy doslala sa do Orangehurg

50 bělocha rychle vydalo se na

cestu k Norway aby obyvatelstvu
tamnímu pomohlo chránit jich li

voty a majetky před rozzuřenými

černochy a jestli líto mezi tím ne-

ustoupí lze očekávali krvavou

srážku každou chvíli

Americká vlijki zavlnila smrť čtyř
osob

Na rohu Forbes ulice Oakland

ave v Pittsburgu zabity byly
uiliodou 4 osoby Nad

jedním grocrnlm obchodem vlál

lam velký americký prapor na 4

července jenž smočen byl doklad-

ně deštěm Vítr ho ztoeal na

elektrický drát naplněný elektri-

ckou silou 3000 volta a drát pod
líhou praporu se přetrhnul a jeden

jeho konce spadnul do kalužioy
fodv h crocerie První obětí to

VV F HEVKHA CO
soustavu udržt-t- i v teple Trinero-vo- u

Angelika Hořkou jedinou to

hořkou pro žaludek která jest

práce tak že ten večer jen 4

mrtvoty byly nalezeny Několik
Děkuji za vlechnu přtzeR která

připravena z čistého vína Kalí- - mi byla po vlechna ta léla prokapouličních kár které vedou k par-

ku bylo proudem zachyceno 1 zována a proiím aby nám i nalek třikrále denně jest jistou
ochranou proti letním chorobám dále byla zachována Vyoasnaodplaveno se všemi lidmi v nich

e nalézajícími Také čekárna uzalla chuť k patce Parona bude NasUn-l- i průjem nebeřte tvého žíma ie abychom jí byli hodni a

vchodu k parku byla odnefirns budeme tpojeoými silami praco
jako kdyby to byla pouhá tříska vati k lomu abychom léky svoje
Delť počal padali okolo 3 hod udrželi na výíi dokonalosti jejich
odpol a čím Jále Um valily se

bezpochyby souzen pro dvojnásob-
nou vraždu neboť lékaři tvrdí že

i Teresa Prunesta bezpochyby

podlehne své ráně

Krvavá bitka

V bitcekterá se strhla ve Steel-víll- e

Mo na den 4 Červinci od

útoči&tě k lékům které náhle Ho-

liči zastaví a více vám ublíží

Obsshujlť v každém v případě

opium nebo moríín Trinerova

Angelika Hořká přivede zažívací

ústrojí do úplného pořádku za

staví průjem tím že upraví ttolici

1 tesllí vnitřnosti V lékárnách

ku prospěchu trpících
W F SEVERAvětlí spousty vody t oblak a jo

zírko psrku se lak rychle nspirio
vslo vodou že manager McOrsth

Vzhůru
do Orcgonu!

70000 akrů

s svými lidmi vyzýval všechny Krásný a velký
sklad pianImivty aby se spasili útěkem do Přímo talie vyrsbitel los Trinerpoleflne mezi ierifem Taliem z

Crswíord okresu doprovázeným
dvěma jihu přlrtičlmi a farrnerem

799 So Ashland Ave Chicagohor Avlak lid ta žádnou cenu

nechtěl vyjiti do zuřícího dufttě Weber Ludwig Story & Clark

když vlsk tlyltd hukot valíc! seRobertem blsrkaein a jeho synem

byl farmař Stark zabit lrif Tsíl

bvl střelen do žaludku a bezpo
vody t jexírks lu Datsla panika a

Schiller Harnpton Schoíf Bros
Farrand varhany

LÁCE

Sterling 165 Erbe 100

lidé počali prchali Pro mnohé

His Pilsen Station
i 1

i CVM V AMKRICK i:

:!:::::1 Čtrnáctiletý Bohumil Průla

bylo to vlsk pozdě a ti lo zsplstichyby že zemře syn Slarksův byl

smrtelně postřelen a 'eden přfručl lili svými životy Budovy v par
Chickoring 165 Lyan & Hesly tooku byly vodou strhány a odneleny

a také mnoho domků nalézajících syn hostinského p Ferdinsnda
leriíav byl lezce zrauen uo úst a

do nohy a stav jeho i?st kritický
Bitka se strhla proio že se mladý
Stsrks nechtěl dál zatknouti jsa

obviněn Benjaminem Otflesem z

se na cestě kudy se voda valilahoto přetrženého drátu stsl se

bylo odnnlino a lidé v nich zahyJosef Wira bezpochyoy Lecn

nebo Slovák který hledal ueroce- - milí Takým způsobem zahynula

úrodných pozemků v ťidolí splavné řeky Willamette dáno do

prodeje na splátky od 5 do 10 roků v ceně od řio do $2$
akr Pozemky tyto se nalézají v okresích La ne Deoton a
Lincoln podél dráhy Southern Pacific a v okolí mfista

Eugene a místeček Goshen Creswell Saginaw Walker
Station a Cottagegrove

Krajina tato je velice úrodnou obilí zde vypčstované

jest té nejlepM jakosti a ovoce vSeho druhu výborné se zde

daří'

Krajané! Proč živoříte na farmách najatých a proč ne
sháníte ae po pozemcích vlastních a to v krajině úrodné
kde není nikdy sucho ani mokro a žádná zima

Kdo by sobě přál podrobné zprávy o této krajině
nechť obrátí se na pozemkové a vystěhovalecké jednatele
drah Union Pacific Oregon Short Line Oregon li R &

Nav Co a Southern Pacific R R Co

nepořádného chování k jeho dce lislá paní bchraderová Ubohárie ochranu před deltěm ale sotva

Průii v č 469 Prtrie ulice v u

spadl při chytání ryb do

jezírka ve Forest City parku a

utonul dříve nežli te mu mohlo

přispěli ku pomoci Mrtvola uto-

nulého byla pak brzo vylovena 1

převzata pohrobníky Štědronským

žena la pohřížena byla v spánkuři Mladý Slarks varoval terna
abv se k němu nepřibližoval a otec když voda počala vnikali do jejího

Emerson 135 Steinway 335

Cecilian přistroj k pianu

Výhodné splátky

Hřejte zatím co platíte
Ladění piana $1 50 '

Výborná práce

Požadujte neb doplfite al o cennfky

Períield Piano Co

ťokoj 7 Re Ihilldlnif

přízemí v levo od elevatoru

Tel 701 (46) Omaha Neb

domku a ona hledsla ochranu na

druhém poschodí V tom domek

vstoupil do kaiuzmy vody v niz

drát vězeli sklesnul beze slova

smrt jeho oásledovala okamžitě

Krátca na to rodina Suttiho přije
la v kočáře k oněm místům V

Přilili ae nalézalo na kočáře 7 osob

jeho taslechnuv hádku již měl

jho syn slrifm v bankovní bu

ďově rychle spěchal domů a ozbro- -

a Noskem

vyzvednut byl ze základů a odne 1 V Chicagu zemřel následkem
iv ae dvěma revolvery navrátil se len byl proudem Nelťastoá psnl smrtelného zraněni 5 4 ltý krajan

Jakub Hrubý bydlící t rodinoudo baokovoí budovy podav je vyrazila pak oěkoilk lindelů zekočí byl výkřiky shromážděného
a _ a ' _ K

den tvému synu pravil k osmu: střechy a dírou tou chtěla ae do svou v C 644 zip 17 ui tiřuoy"Vezmi tento revolver nenecha stal na střechu leč nežli se jí to zaměstnán byl dřevařskou firmou
podařilo vlny domek rozbily Francie Beidler & Co na 33

li ti Taft nepokoji tak ví k se

mil bránit Šerif hleděl po

WM WESTfiRLUNI) & CO

99 Hcarborn St Chicago III5 P M Svačina iSchrsderová te sepjatýma rukama

zshynula zrovna přeď nádražím

lidu varován aoy sa Kaiuzme vy
hnul leč nežli lo mohl učinili lu

již jeden kůfi llápnuldo elektřinou

naplněné kalužioy a padnul

Vlechny osoby sedící v kočáře po-

čaly rychlá seskakovali čtyry

Jal seskočily na strsoě opáčoé
kde nabvl dráttv se Ifastně zachrá

dobrém provésti zslčení ale stsrll
a Loomit ul Minulou středu při
nakládáni těžkých prken byl jej
ním f nich zassžen do hlavy nad

levým okem isk těžce le mu byla

btarkt nebv prlJlupen ttdovm TlMtolpenosylvánské dráhy
Ředitelem českého oddělení jestdůvodům a když lerif chtěl vzíti

Čtyři členové rodiny polského VZORNĚ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝmladého farmera za rameno a

chtěl ho oátílím odvésti lu mladí
uhloťípe Niggy zahynuli tímtéž

tpůsobem Škoda rozzuřenými li 0'eieóVvV1 grocerní obchod tStarka ho střelil do žaludku a la vodami způsobená obnáleti bude
►v c Vinyzm idui

nily Iři vlsk v rozčilení skočily r
onu strsnu kde sa drát nalézal a

byly hned elektrickým proudem
usmrceny Kromě tohoto neMslí

nejméně f800000 a vlechny obětinf smrtelně raněn tklesl k zemi

Na lo ollručí šerifův Ivea počal této hrůzné průtrže mračen ne li Jlfnl la ul " ulxIrCfui
to Blltii f)nlr4 iIkiSI Klmfti nntnn
olijMlnlill lét telitfullimi TM KII04

OhJdnáliy m tjMiiiJI právn
rychl a lovní miř

stříleli na Slarkse a mladý muž bude možno zjistili l teprve vbyly jeltě Iři osoby usmrceny v

sk eenul do orvof rtné Utec několika dnech

proražena lebka Ubohý mu2 byl

ambulančnlm vozem dopraven do

tvého obydli Byv přivežeo před
dům v němž te tvojí rodinou

bydlí měl Hrubý jeltě tolik tily
že sám t vozu teskočil a pravil
utékané manželce: ''Ničeho ai z

toho milá Ženo nedělej To nic

neníl" Přel noc te vlak atav

jdio značně zhorlil a ve čtvrtek

po desáté hodině ubohý krajan

dotrpěi Jakub Hrubý pocházel
z Vlaatce na Písecku v Čechách

nehodě na pouliční káře 3 zemře

Iv slunečním úiehem 4 byly za VTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTf
jeho pslbu opětovsl a zasáhnul

Ivewe dvakrát sám byl ním vlakbitv oři oslavě 4 červeoce Tak
Obrovský požár v St Jostph Mo

V jatkách tamních vznikl dne

5 července oheň který způsobil
trefen do srdce a usmrcen Tsk SSL-- MASNÍ KRÁMpro Pittsburg letolní čtvrtý červe-

nec byl dnem dosti nešťastným

Živelní (ohroma v Texasu
as JIŽ stran meitt vlastní krajan!

malé příčiny mívají veliké ná

sledky

Prvý íťtinl časopis řízený taliánem

ikody více nežli za půl druhého

milionu a jeden Čas hrozil zkázou

ci lích jatek Požárem lehla celá

MWollstein&Oo
prodá vám gallon

dobrého claretu '""í6" za 65c

Přineste vlastní svfij plucar a bude vás státi pouze 6oc

WOLLSTEIN' & CO INK
522-52- 4 jižní 13 ul Omaha Neb

Drixtří KunclovéNsd městem Gaiaeeville iex
hlavní budova Hammondovy jatV Euíaule I T vyllo na denstrhla se dne 3 července mrična tttk 1244 jit 3--

odkud te před 33 lety vystěhoval
do Ameriky Byl otcem tří dítekkářské spo:eČnostilkoJa jest vlsk4 července prvé číslo denního čaa slav obyvstelstva se stal skutee

HaJvětM tisoby masa všeho druhu
a aice jedné dcery nyní už provdáz větlí části pojiStěna Dva lidésopisu jehož redaktorem jest
oé a dvou synů Náležel ku spolv požáru zahynuli a tří byli pora

ně zoufalým Voda co toto píše-

me rychle vstoupá tvrdí se že

veliké Dříval Žene se od St- - Joe

lodián Alex Posey jenž jest na

zíván také pěvcem Creekův Po

asenek stlámA Junek a v&bec všeho co

f obor tento spadá

Ceny levnější nei kdekoliv Jinde
ku "Svornost Katolická'' od Prvníněni x nichž jeden těžce jea
Ústřední Jednotyvelikým úsilím zachráněna bylatey jest talentovaným literátem a

Kolem nádraží a na hlavní ulici je
I

iv


