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II V HAYWAim lalatwklWAlTKlt MulHR iMmmU
Kvrojiy mi psími náramný re

sptkt pM anarchisty Pld tvým
vsednutím na loď jedl v jednom

eliO nláiky sdtlil I rtrjcdl jíl

po nakolik dni LUimtnl 10 orná

mil a rtlsdy dopravili llsll proti
Jrjltt Vůli J klitiluUiiirt-ai- e tlcZ H JEŘÍKY hotelu v llolioken kdyl v tom

jon Imlnkh nskUdsčů hor ob WILLOW SPEING?

BREWING 00
TELEGRAFICKÉ

tam la králku vypustil ducha

aml by lul svřřil nřaomu isjnii
ttvl tamotátikřho svého livola

klopilo Ilrshě vida tento dav

tlilrdnul a pnládsl sklrpnlka aby
ho tavedl na nějské skryté bet- -

lllrkťho a kroniku uiluKPřehled xn i
é místo neboť sn domníval

le ho anarchisté hlrdajl a le ho

Nrpottll lni Mav

V Msrsi-ille- s mslifké to osad

lil kovář (ii-orx- Wallrří lul
OMAHA rUBRASKA

10 či rvrnce svou I' nu 'ksdne l'(flk s iVtkiliii rlimclu in'Jli')Mlm JnAmcno a pověnliié Jvyriilil V)'tiíiijí
mi byli jako dobři dtlnki tu na
11 plihatovino rychle 1'ofáufnl
nabídka byla ti ]o dnni a ko

snad budou lynčovali Upokojil
se U'prve kdyl mu bylo vysvitla-n-

proč tnnto dav hotel obklopil
Vzniklo vKo a rvačky nakladačů

WtIOWnlMtlNIH VODY

iinmitirt a nmnTnnniiDecni AiikiikI Krinhart je zinkal

rou torpoitiv ji niavu a pu "p

chsné vraždí uprchnul &ril

Thiimbo a několika plíručlmi a

dvěma slídícími py vydal se po
německýrh a italských pří nli jea 1 3 it denně a trávu

noe na pallete tl sousedé táno

uslyle l jrjl úpění Vnikli do bytu

přemohli siirnvre a pftpě na

Iťsstné lení kil pomnrl MU

byl tatím a tavK-- a bude smurn
tomře-l- i ji hu trna col te asi tis
ne pro tabítí

Zajímavou cestu kolem světa

dt)konfnM právě kitianka nale

sh f na Anna Nedobyty učitelka

nalligh Schoul v St Paul Minu

ji I tylo dny přibyla a Fvrupy do

New Vor ku a jest hostem v rodině

p Ant Jurky tajemníka Nár

Hlav Rádu ČSPS Slčns Nedo-

byty zcela samotná vykonela smě

re in na západ celou cestu jti
trvala délo ncili rok: nrjudnaloť
se nslí ctstavstulce pouze o rychlé

prolétnutí různými zeměmi kolem

zeměkoule nýbrž přála ti blíže

seznati a studovali lid a jeho způ-

soby liyota v různých zemích a

proto daleká tato cesta trvala mno-

hem déle nežli obyčejní rychlá
cesta kolem světa vyžaduje Ne)

le pobyla tlečna v Japousku kde

ztrivila dva měsíce vyučujíc Ja-

ponce anglhkému jazyku aby při

tom zajímavý tamní lid a poměry

důkladněji poznala načež nastou

V Victorii v Kllit okreau jiný den uai )imci)0 rrmce poranil a

dal se na útěk po 3 ulici Aniutopí Waltzoví dosud vlak ho

500 německých lodních nakladačů

punlilo se za ním a stihaný Ital

černoch ae nechal vydražili a po-

něvadž le zavázal le atutohujn
vlrchno obilí které jeden latí
itroj denní může ponckití tu mu

nabídnuto bylo 1 6 denní

hodlaje se před "nimi zachránili

Ni'lM s ni'kiiniiěJM siislnl piva IvMf pivo vatnné WllldW
HI'KIN'18 IlItKWINU CO„ juni nuJilrvřJMm a nnJlujMm vyrolikom
toho ilrulni

Zkimlo Jo a iliixtiitto psk sninl ža Juto Islioilnějllhi) piv noilll 47m8

Schneider & Klein čepují pivo z tohoto pivovaru

nitpřistihnul VValiers přisl domů

ze saloonu opilý a sousedé slyieli
ak ae se svou nianžrlkou prudce
hádá Asi o it hod hilka
utichla Když Časní rlno matka

koválky přiSla jí navltívit tu na

lezla dceru tvou v kaluži krve le- -

vběhnul do postranního vchodu

hotelu na Hudson a 3 ulici v
U ilutchinon zastavilo dne 8

ižmž ae právě vyslanec Cassini
urpna 40 larmrrft a Kunti okresu fQt fa íí th & & Q iQ 1 & fa fa fa fa fa fa fa fa

nalézal a t několika známými jedlvlak Mituouri Pacifis dráhy je žeti mrtvou na podlaze Hlava Ital ae skryl v koutě elevatoru a

'irnriinriiriiTiiT[itiiijejí byla rozpoltčna sekerou Wal- -
doucí západním imírem pomocí

svítilny oa níž byl uvizia Serve- - B

tersovi byla asi 30 roků ttari a
ý látek Když htrojvedoucí za SOUCHOTINY

záduchu (asthmu) kašel katarh
plic průdušek prfldušnlce a hrtá- -

zvláštní policista Pohl ho vyvlék-
nul aby ho dovedl na nídražlcož

te mu také podařilo vzdor tomu

že dav hrozil Italovi lynčem
stavil vlak Urmcři vskocili do

I WMhlflftono

ttnt nHfllika m Ml Noví

titllmáfí fukiny itmtllttkik #

téru — ftUtnl fnimytl vnůtlA
— iMarth nechit kttunott do j
tka
Tajemník nimořnietve Moody

mi v úmyslu poilalí vilečnou ioT

Mancroft do Veneruely aby Um

vymohla propiiAtčnf piti ameri-

ckých parníků od revolučního
lodStva v San Pernndo a Holivar

zadržených W W Kusell ime-fick- ý

diplomatický zístupce v

Caracai sdélil zahraničnímu od-

boru že předseda paroplavebal

aplolcčnotti Oriooco amerického

podolku jej uvědomil Že dva par-

níky jeho společnosti byly zadrže-

ny od vlídolho vojtka veneztiel-akéh-

v Saa Fernando a tfi v Ho-liva- r

Uřlovice Dancroít mi bytí

poxlina do Holívar neboť jitou

obavy Že revolucionáři zajaté
lodi pnlkodl Myall le že lodi

ooy podrieny byly pro pomilováni
blokídy vlidou venezuelakou na-

řízené kterou blokídu vlak vlida

Spojených Slita nikdy neuznala

ni jí neužni

Velitel Bancroftit polvelitel
Culver požídi za vydiní zídrže-oýc- h

lodi nebude li mu vyhove-

no mi je vzlti mocfleč pochybuje

velmi příjemní žena tak že její
manžel na ni Žárlil a v návalu Žá-

rlivosti hroznou tu vraždu spáchal
vozri a každému cestujícímu jenž

yhllžcl jako dilnlknabízcli $ 1 50
až f 3 00 deoní aby pomohl při

Poklady zemí

Z Alatky te oznamuje Že požních Takovýmto způsobem zí pila dalSI cestu přes Síngapore do

Indie kde zase delll čat pobyla askali 8 mužů

Itst Jeden Černoch lynčován

Předminulé toboly zabil čer-

noch Cato Garrett Harry Stouta

blíže Vícksburg Mot a v úterý

byl za to obílen od lida blíže

dařilo te opět jednomu chudému

dílníku chicagskému dobyti veli

nu rozedmu plic prsní bolesti nastuzemny a vůbec plicni

prsní a krční nemoce vyléčí v krátkém čase Jediné —

"Simanovskfáho BrezohorsKé Thé"
z Čech importované

IVnto Afih nní 13 roků osvěděsný vřihlnsnýml evropskými lékaři
vyzkoiiHmiý a lml mlponifovnuý prostředek předěl vcAkiirá dosn-vsd- nl

híky pnuMviinií proti výdu ImiinovHtiým cljomhitm Tlslne podé-kovAn- f

rn vylení a unitní e víech ziimí Junt dflknzmn toho
IIm f s nitvodom tlOO pnutou 1120 Na produj v Iťikilrnilch a u

S4SC

mimo jiné podnikla též "výlet''Die státního agenta Gerowa

do pohoří Hímalayského Z Indiejest zapotřebí jelti nejméoí 5000
lidíaby mohla býti ohromná úrodi

kého množství zlata a Že pozemek

jeho mi ohromnou cenu Stří-

dal tam mnohá léta o hladu a
pak následovala cesta Suezskýmmísta svého zločinu Garrett od

průplavem a po prohlédnutívezen byl v aobotu do Natcheznesklízena Gerow nasadil vlechoy

piky aby získal tyto lidí z vý pyramid a jiných staroegyptskýchbor šerif te bál útoku na vězení bíd£ nežli te mu podařilo nalézti

po čem tak toužil Fin radosti

oznamoval to vSent tvým přítclům

oiiciioiitiixo s lilky nimo zssiiachodních atitů ale vlechna jeho památek v zemi Faraónů vykonáve Vícktbnrgu Pooivadž velkí

porota vznesla žalobu na černocha la slečna delií cestu po zemích A
S1 Hcott St

Mihvaukco WIs
práce byla marni Dílnfkůrr oa

bldauto bylo snížené jízdné na byl Iťasten Každý baží po Mí
tu tento měl být z Natchez dopra
ven zpít a příručí leriía Paul vydráhách nejvylií mzdy ale vzdor sti jen íe te rozcházíme poněkud

v náhledu co ílěstí jest jednomu

evropských pobyvši též dělil čat
v Čechách odkndž právě vrátila

te do tvé americké vlasti Slečna

Nedobyty tntd již dnes nastoupl

tomu příhláiky byly slabé Nej
4více lidí ke žním ae potřebuje v

dal ta a černochem ua cestu ale

v Stouta Crossing vlajkové to

stanici 6 mil od Vicksburgu na jih

'PM'jest zlato vlím druhému zdraví

Znime mnoho těch kteří dlouho

ttrídalí hledajíce marní léku

jímž by ztraceného zdraví nabyli

Larnek Kinsley Staííord Kínff

man SterlinfC Greal Dend Hu-
přes Filadelfií Baltimore a Wash

ington cestu k domovu t přízastaven byl vlak 50 lkraho£kami
seli Ellsworth Lacrosse Lincoln jezdem do St Paul ukončí tutoae že k tornu dojde Uolivar je

v rukou povstalců k jehož dobyti
zakrytými muži tilni ozbrojený

pozoruhodnou studijní cestumíl kteří ae černocha zmocnili a Jak Iťastnými pak byli když na-

lezli Trincrovo léčivé hořké vlno!
v Osboroe
Několik studentů z různých kopoUI president Castro armádu

kteréž později řadu přednáiekbez dlouhých přitáhli ho oběsili
Bylo jim větlím pokladem nežli

lejí z New York i odebralo ae do uspořádali hodlá Pokud týče se5000 mužů Pcvstslcft jest 3000
až 4000 mulit velitelem jich jet

Krajané kteří z venkova za obchodem do South Omahy zaví-

tají míli by se ubytovat! v

Metropolitan Hotel roh 27 a L ul

ktnrí vlmtiil chniliií mhuf h(lniik

I=apOŽ Hotel tento jest řízen

podle evropského způnobu Pokoje jaou velmi čistí a vůbec

celí obsluha jest ta nejleplí Nikde nebudete lépe a levoíji
pohostíni neb Papež maje toletou zkuienost vyhoví každému
a pak jest tr--ž výborný společník Z vzornou obsluhu ručí

Zdvořilí lupiči víechno zlato na svítí I onoKansasu na výdílck npůsobu cestování v různých ze

mích vyslovila se slč Nedobytygen Kolando — V malé osadí Koscndale Wít jest připraveno z pokladů matky
Bcstlilnf zloíln

přepaden byl ve čtvrtek íarmer že nejpohodlněji a nejpříjemněji
Hlavni lučebník v temídčlskérn

odboru Wiley bude vyšetřovali
zemi z čistého vína a t nejlep-líc- h

bylin a jest proto nedoslížMísto Iiloomín{ton lila bylo Geo Sole od několika masková
csstuje se v Rusku kdo zařízení

na dráhách i na lodích jest lepilúčinky Ubíku na lidskou sousta ných lupičů Tito pohrozili rnudne }o Července rozruíeno hroz

nou vraždou malého nevinného
ným ve tvém účinku- - Dl člově-

ku rychle velkeru sílu tělesnou ivil lr Wiley provede ty pokiiay smrtí bude li se bránit a zároveň nežli kdeknjív jinde nevyjímaje " AUGUST PAPRZIIOTKl Tlil
SAIOllN TKl HI7Udvouletého dívcátka jménem duievoí dl jeho žaludek do po- -nařídili jeho manželce aby přibedlivě a důkladní ale začne

nimi teprve až tkončl tvé zkou

mini falšovaných potravin
Mahel Jordán Dit bylo ukradeno řídku vyčíst! krva tím celounesla vlechny peaíze které mají
když spalo bylo na n£rn spácháno doma uschovány Ta nevidouc

ani nale Spojuné Stity
H V řece Iowa 11 Cbelsra la

utonul předminulé úlerý večer če

tký katolický kněz Jot Dostál
Nejspíše upotfcbl téže třídy náiílí a koneční bylo bestiálnlm pomo:í uposlechla a podala lupi

soustavu V lékárnách u vyra
bítele Jot Trínera 799 S Ashland

Ave Chicago lilakteri ui po oikolik týdnu krmena způsobem zavražděno Teličko čům ti2i a tí jí za tento obnos

jest potravou obsahující kyselinu cho bylo nalezeno v cívrícs k xdvařile poděkovali Na to poru
O 7 hodině vylli ti te tvým
bratrem k řece ani milí jižní od Obleky $2500borovou 1 na I říj na počne po ku čilí aby jim udělala něco dobrého

v kyselinou talicylovou Při večeři a když te pořádní najedli
míatečka aby se tam vykoupali
Ve vodí páter Dottil byl buď zaCKŠI V AMKHICKzkouikich 1 tabíkem užije Dr zapili to mlékem a čajem tu
chvácen křečemi nebo stržen

Wíley téhož syttemu jako při

večeru ódy jeho byly téměř oj
trupu odtrhíny a hlavička skoro

ukrouceoa Zohavení mrtvola

dívíítka byla skryl v keřích v

jedné pastvině aí milí vzdálené

od domova Jordánových Div
citko to bylo nejmladMm dílkem

zase zavorne ciexovau a praním
mocným spodním proudem a za

potravíních Vezme talik neUI

Tytoohli ky huťiveny Jsou v m(t zdvodu v Omnm sřBinřslniívilm
pouze Jen neliip(í krolet XeMřu proste xskilzky na oldeky s nnpo-sýlíu- i

mini na ní do některých výuluKlulrb "jiotníek dllun" eliy tam
hyly zhotoveny

20 let v krejčovánu obdiodA v Ohiiijw
Keptetta s kinrilhokollv z myVli ziíksiilkft
jiik Jlin obtisky Jlcli psilnou a sluií

dobré no:i zmizelí
Z Baltimore tdíluje ae o po- -

lovaný čistý ku kouřeni í ku íhynul než se mu mohlo dostati

pomoci Mrtvola byla vytaženalitovíníhodnérn ncílěstí jež stihloivvkinía přesvědčí e jaký mi Tlžké obviněni

Mladý právník Koache litr půl 9 hod tsi čtvrt mile jižnějiúčinek malé i velké jeho množ
od místa kde nešťastný kněz utonard v Keídtville Oa zatčen byl

v pátek dne 3 I m rodinu kraja

Jana Piinčocbíře na Curtía Bay
Zmíněného dna vyjelo ti několik

mladíků mezí nimi narhrd I

V VODIČKA Himumvf zakiízkový
m Jižní t nt tlmulia 3d

ství Na to vezme íalíovaný tabák

aneb voňavými exírakty naputtčný

nešťastných rodičů a ponecháno

bylo jimi v opatrování starším dí
tem Jsouc ospalé uloženo bylo
do kolébky a děti odelly ái brát k

nul Páter Dostál zastával Úřadtěchto doech na obvinění že

faráře v CheUea teprve od minuléotrávil cukrovinkami slečnu Iduurčí jaký mi účmek na sousta

vu lila — igletý Jindřich Punčochář na neděle Přilel tam ze SpillvílleWeeksovu dceru jedné Z nejpředlůjsedůrn Když se navrátily asi

za hodinu domů tu Mabel více okresu Wioneshiek co nástupceTažení některých evropských nějlíícb rodio v Georgu Mladý
ten párek byl zasnouben a minulé

voduby te vykoupali a projíŽdkou
ziroveřl osvěžili Výlet ten ttal

te vlak mladému Punčochíři osud
pátera Petra Klose který byl převlád neublížilo nim tak mnoho nenalezly Celou noc bylo díii

neděle naléhal Barnard na avou tažen do Mniiviiie vita umíak ae zprvu douiřilvíno Nedávno hledáno a také skoro celý násle

dující den až koneíní bylo nule tpravoval páter Dostíl farysnoubenku aby tAatek byl co nejzakizala anelicki vlida dovoz
Oxford Junction a v Prairitburgtidříve odbýván Js vlak z příčinvepřů a to po relé zemi vzbudilo zeno ve atavu jak jsme uvedli

ným SkoČiv a loďky do vody
více na povrchu te neobjevil Buď

byl ttížeo křečemi nebo nijakou
trdečol nemocí kteří ttihla ho

do hlubin neboť jinak byl dobrým

neznámých k tomu nechtěla tvoli Do Iowy přilel asi před pěti letyFo bestiílním vrahu není ani nej- -hlavo v kruzích bospodířsaých
a Hamard to velmi těžce nesl Nebrasky Byl 33 let ttár -

vzrutenl Chicagu jateční baro

Vzhůru
do Orcgonu!

70000 akrů

menlí atopy a posláno bylo pro
slídící psy aby umožnili stopu po Bratr pátera Dostála který bylKdyž se apolu rozcházeli lu mlani ovní vytvélluil ž tento zikaz

ním v posledních rkamžiclch jestdý muž dal dívce krabičku a cukromi ve skutečnosti malý účinek plavcem který koupali te mohl v

jakýchkoliv hlubinách Společníci

jeho oznámili co ta Halo a hned
učitelem a také po nějaký čas bylvinkami a Ida inědla několik v tí av a e a k aaoonivadž z Ameiíky nejitou do

lidské té bestii vypitrati V Oko

l( domu Jordánových nebyla po
zorovína žádni podezřeli osoba

! mm n is'- -

zaměstnán u chicagského "Nírokoutků podotknoiic it tak trpAniclie vepří zasílání V roce 1901
da'' co redaktorkých cukrovinek dosud nikdy ne'

policí se domnívi že zločin na to počalo te pátrat po mrtvole

nelťastného mladíka Ačkolivbylo jích tam poslíno pouze
16000 v ceně i 16a 097 v roce edla Za krátký čat na to dostalen spáchal nijak? tramp tmi 1 V New Yorku přilel minulý

pátráno hned v pálek a po celouta křeče a vzdor léksřsté pomocijsou toho náhledu že vražda talooa dokonce jen 458a kusů
sobotu byli mrtvola jeho naleze pilek rino o život krajan Jos

Šťastný z č 416 vých 73 ulzastižena byla imrtíCřoě 47I6 Ni vývoi! vepřů
namířen lest hlavni do Kanady

byU (páchána nijakým Klencem

krerý si libuje v bestíalních vraž-

dách dětí a který zabil bezpochy
zaměstnaný v tovární "United

na teprv v neděli kolem a bodl

ny odpoledne třemi rybáři JJak osud lidmi nrí
Mexik a Západní Indie Va Statea Cíuar Manitfacturing Co

Paní Louise OUonoví z Uock Puučocbářjehož předčasnou tmrt
by také malého roznáieče novin 11

Spadl totiž do iachty elevatoru
(ord III považována byla již aiEvropy posýlíme hojnost oaklí

děného a uzeného mm vepřové Kockfordu Zidný zločin který
želí neltěstím zdrcení rodiče byl

členem řádu Curtis Bay č 31
na místi ta zabil I ato neirastnaroků za mrtvou tu pojednou vlak

bvl v liloomio{{tonii spáchán ne událost vvvolala mezi dělníkyte objevila z nenadání v Kockfordho ale vepře nikoli —

Domicí oh:hod za posledních
ČSPS Fři pítrínl po mrtvole

způsobil takové vzrušení lakové tovární — vltilnou jsou to Čeli —

úrodných pozemků v rtdolí tplavné řeky WilUmette dáno do

prodeje na aplltky od 3 do 10 roků v cení od JI i o do řaj
akr Pozemky tyto te nalezad v okresích Lané Tienton a

Lincoln podél dríhy Southern Pacific a v okolí místa

ICti{ene a místeček Gothen CresWell Saf(inaw Walker

Station a CottaKfgrove

Krajina tato je velice úrodnou obili zde vypístované
jest tí nelep£f jakosti a ovoce vficlio druhu výborní se zde

daří

Krajaníl Proč živoříte na farmích najatých a proč

te po pozemcích vlastních a to v krajini úrodné

kde není nikdy tucho ani mokro a žídní zima

Kdo by tobí přll podrobní zprivy o líto krajini
nechť obrití te na pozemkoví a vystíhovaleckí jednatel
drah Union Pacific OreRon Short Line Oregon K II &

Nav Co a Southern Pacific K R Co

můžeme ai představili jak man ieho zvláítnlch zásluh ai získal
mísíců i vykazuje zdírným vzrn

nemalý rozruch a o příčinách nevzplanuti tioívu jako tento bestii!'
nl zločin na nevinném dítěti 1

žel její byl překvapen když dívno předseda téhož fídu p Marek
um který ae hlavní iev( v nalem itístl byly pronášeny různé úsud

oplakanou první ženu tvou spatřil 1 V Chicagu podlehla předmijatečním průmyalu Za minulých ky Dle udání firmy a některýchOd té doby co ta mu ztratila ožekdby is podařilo vraha chytit
bude a oím udělín krátký procea nulé úlerý ráno úženu slunečnímu

očitých tvídků byl prý Sťaotný5 miaíco tohoto roku končících

mijem 18581790 kua6 hovězího
ir 1oíi aa jeití dvakráte Paní Olso-no-

bvla před ai roky zraněna vU takové bestia byt by lyoč úplni když na 3 poschodí pracovalkrajanka Rosalia Mikoláikova t č
5H0 Throop ul Fanl Míkolílko

vi nebyla vůbec v nejlepiím zdra
dobytka bylo přtveženo do jatek přemožen vedrem a tpadl dov pořádku neltěftí na drize v Buííalo NV
Chicagu SoOinaze Kanaa City otevřené iachty elevatoru Ambu

Ztracný život

leden z nejpodivní jUch aamotiSt Faul Sl Joaeph kdežto rok lančnf lékař z Flower hospiuluví neboť atižena byla těžkou

srdeční chorobou Předminulou

a v nebezpečném stavu dopravena

byla do nemocnic Tam po delif
dobí aa pozdravila na lile ala které byl oa místo povolín zjistilpřed lim t$ tu tamou dotm prive

f ů dokončil v okresním chudobinci
Ceno bylo pouze 11joa506 kuao ža ai Šťastný při pádu zlimal vaz

myti jejl ad zasazené jí rány do
Bethany N V ztracený avůj

naděli byla na hřbitov! a lu dla

vlí pravděpodobnosti ai velice

ublížila V pondělí ptk ucítila
Z Kaoui City St Joeph že byl okamžití mrtev Šťastnýhlavy bvla porušena a nevidouc

WM WKSTfcRLUMí & CO

) DenTborn Ht Chicago III
život Byl 10 James C Htll který

polioo bylo k výkrmu a k paatvě bvl ii rok stár narodil teco f lni odebrala ta uo bvropy ' 7 - JL

oa venek za' tich 5 miaíco 306 kdysi graduoval na Harvard kula-i- i

ala po celých čtyřicet roků Leitínikraj čislavtký v Cecháchkda lila několik roků va Fraocíi velkou alabotl a musela ulehoouti

V úterý rino pak o 6 hod zemřeaiA kuá kdežto rok př4 tím America lil 17 roků a přináleželživila te tak lak mohla Zatím ředitelem českého od líleni jett
poelino bylo pouze 137 5H8 kuio řidu New York čít 64 CSFSznám byl jen jako poustevník

1

Alexandru Židný neměl ani tu télt nemocnici kde byla oletřo
la Koroner Czekala vyletřil že

to bylo následkem úžehu ZesnuDle léchto £ílíe lze neznali le Zůttivl po nim manželka a nezlevlas zemřela jíol iena a omylemlenf co ho vyhnalo do samoty la Rozalie Mikoláikovi narodilachov dobytka hovizfho lelo tilí dcerulkabyla na jméno Olsooové pochovi00 celých čtyřicet roků id oa avé
ta v Štěpánovi kraj Budějovickýivětluie —

vína Fo krátkém smutku teisrmlmající 160 akrů úplní osa
a v America dlela 21 roky Patři

Olton k vůlí dítem oženil kdyžmocen " Farma jeho aarostla křoKepublíkialtí politikové mají

plooo hlavu iarotlkoho podávili mu druhl ieho Iena zemřela tu ku tpolku av Anny v ossdi av

Víta a ku spoiku Marta Wathingvím a bodláčím stodoly a chlívy
oa drohé muto k Hooteveitoi

shnily vlechoy místnosti v obyt too ČASD Pohřeb odbýván byl Spořidaný muž v prostředních
letech maíitel msTého líce ale

oženil aa po třeli Olsooovi po
malu zsse počínala nabývali paTen by nejrdéi mel Hanou ala

Mark ai brounl zuby oa nominací ním staveni bvlv uzavřeny neboř va čtvrtek na čet polský kat
míť v cizini touha přivedla jiHall používal z nich pouze kochy hřbitovpreaideotakou v roca 1008
nfczpit do Kockford kde nalezlaní a dům ae také pomalu rotpa

mínlopreaideoUtvt nechce aaí aly 1 V Sioux City přilel předmirodinu tvou celou pohromadi dvídával V jedné místnosti nalézá
nulé úterý večer dělník Fr Kříž

dospílé dítky a muže a třetf lea koihovoa ae 400 avazky řilosoteti

KRONIKA UDÁLOSTÍ
domů ociIý počal týrati avouoou Spokojila aa a poměry jak

dobřa jdoucího a výnosného živo

du hledí apolečnici kteříž jest v

America rozena a tchopna visti

knihy a obchodní korrespoodeoci
v leči anglicki Jenom opravdo-

ví nabídky a přiložením podobiz-

ny zatlete oa adresu F L P O

liox 84 Loomit Wash Za přf

anou mlčenlivost lučí te cti- - (50

MWollstein&Co
prodi vim gellon

dobrého clareto za 65c

Přineste vlastní tvůj plucar buda via atiti pouze 6oc

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

fických díl které opředeny byly
pavučinami Na počátku března Ženu jež pak vzala v jeho přije otlezla nyní bude Žiti aa tvý

tomnosti jed ( chvílí ae tvíjclami dllkami muže oechi úplni navenkovský poltovnl posti nevidaVeliká 10011 o pracovní tily r
Kantáta po nikolik dni blila larmy lidné va emrteloých bolettech oa podia

za Surový muž nedovolil př
pokoji

Bil aa aaarcBlittbo života velel do vnitř nalezlV Ruiaelu nechali dva iernoii
tom ani dítem aby ae přiblížilyRuský vytltnec hrábl Caaainíllslla který byl již 75letým atarvřřeině vydražili avou prici
a klaním očekával amrt ubohé

který v tiebto dnecb odjel a brem Předplicejta na Pokrok Zlpadn

pouze I100 ročnítéto draŽbi doatavilo ae doati far cem podepřeného o tidli Byl

již jeo kijtt kůže a listonoli oa troitelkv Tato ležela lak celouakou lodi Krooprioc Wilbelra do
merft pooivadž oba cernoli zná


