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vidf chvílemi černé body t pivu
tioy Tázal se ořnlch lékaltk o

radu všichni ale uíioili tutéž dia-

gnosu choroby nemoc postupo
vala tdlonhevé sice tvlak vrrťk

Itala neustále a míla zhoubné
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Rychlý bezpečný lék

proti

Bolestem a
Neohebnosti

Vymknutinám a

ubohý Jan IV provdával tvou

dietu Jeho majrutilu se pli tom
VtalU 4 ithftréUa 7 rybní ivilf4i# trt: a mlaklu t mNirlního pana starosty dlulno děko

vati le ohcR byl obmeaeo na hoku aa Ntikraalnem okres jinillicho
hradecký při silnici ležícím vyta

Jaří dollr lépe nežli ostatním

lont ticc nyní jíl ttár to je prav lící Jíl stodoly a nemohl plenénti
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pčí — Z Domažlic te plše: Vi
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čtvrtek dno 3 září po 3 hodiuě ně aitiirmii IVkutl lrli ae

mrtvola ženy jel ve svých kyllfch
měla zavázanou mrtvolu asi 5leté

holčičky Oči Ženy zavítány byly

černým Šátkem V nešťastnicích
rino vyrušeno bylo město naše
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následky Konečně uznali všichni

muli vědy operaci jako na irjvýl
nutnou avlak Schombergoá jest

hmtně Hlohu prnfe dnpiMc il nl?- -Johanna Krejčová a jcjl nemanželMJi Schombcrgová Opít všechna Pohmožděninám pnímu
někde vyšlehly plameny Hořelo
v továrně na hospodářské atroje
p J Kauby Celá strojovna této

tvá pouzdra jež uzavírá do skřifi ská dcera Poslední viděny byly
v neděli večer blíže rybníčka tohozbabělá Tato žena k voli níž W H BRILL
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ltt Purnnmky kde leží vedle tebe jako rakve
trpčlo tolik nešťastníků jcjli ner Cena 35c a 50cse procházeli a ud té doby pohřev rodinné hrobce jvy časem úplně tesláblé íe bouřily

továrny thořela slévárna a kance-

láře zůstaly však od ohni ušetřenyšcváoy Jak ttrašuý as duševní
Nikdy sáhne napolo osleplá až

boj odehrával se tou doboupři myšlénce že by mui te jí míl

dotknouti bojf se bolesti Ta pro
Byl hrůzokrásný pohled na hořící VJcnsnB a poboilloe iiWmíoa dno skřínky a vytáhne z téže "tun

mysli nešťastné ženy než k tak
niž mladý kníže z Koyamontu

tu budovu jako na ohnivý palác v

pohádce OheS řádil uvnitř jižděsnému Čínu odhodlala se při a Hesla
některé méně drahocenné nemo

děrní šperky jichž více nenosí 1

jež tam leží pomíseny mezi tebou
kročitil Na Štístí ještě zanechámladík asi dvacetiletý jejž krlsou

tvojí pobláznila zemřel neslavnou
dávno zpozorován byl však — vlutui

la několik zlatých ze svých úspor bohužel již pozdí! Majitel továrTyto se dosti nelesknou a 00a je J W HROCHtakže její otec mohl si 20 zl nasmrtí probodnut jsa dýkou jaké
hot rváče odmítla chirurgy a ne oy muž velice podnikavý je pojinemůže pozoati a vzpomenout)' ti
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Karel Veliký ř VII v Nov Iřfhonl
Minnesota
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t4iplda Jan Klllprk l)ol Mim tajem-
ník Vac Edl íoyl Mlnn 6'tnik Jan Hodo
III Iloyle Mlnn poklad Jan Noaka lioyUr-Wln-

d4vrnik jitu Kluln přivodil Joa
Hnlala vnlilní mrát Ani Velllnk vnnkovnl
trá Jim V Kllipok oíet vbor Joa Edl
Vt Sluka Jan Klllpek

Č VIII Rovnost Owatonna Mlnn
odbvá ivé KbtM každou S nd) v m(i!ci v

Jedna hodinu odpol ▼ aloi 0 t P í prndacda
řr l)ufk mliiopřpda Pr Hurd taJnmnlk
Uopolq Marok tia N Itlem Ht ííctnik Vt
Pwffk pokladník Vin HardlIC ka nl pr{
vodil Ihitn Moravn vnitřní atrii Kalpar
Hloiák venkovuí atrii Joaf II Vavlln

Hpolck l IX v flty Minnesota

ně vypůjčili a vypravit! jí slušnýod koho je obdrželachává volně nemoci dokonali tvé
štěn — V pálek 4 září po 3 ho-

dině ranní vypukl ohefl v mě'yBÍkřesťanský pohřeb jinak byly byManetta posadí te nyní vedlezhoubné dílo Dnes jest Shom
jak již tam bývá zvykem př Dobrovtci u Mladé Boleslavitvé velitelky neboť tato daruje jíbércová téměř úplně slepou chudých a nemajících sebevrazích
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iihnf MutzAv UHk ntiilc lis řepu
JícJliipJÍ vlnu likéry a jemné

doutníky
Hladká vlna fjulon od 75c nahoru

Kořalky galon od 150 nahoru
Čuké Importované kořalky Inko
roztopťinkn nmndlovka nmolku

bílý puni %1 V) gal Tel 111H24

Villa kurtyzáoy jest nejkrásnějš!
Ohefl zničil dva domky náležející

pánům Jínovi a BartoBovi kteří— bez soucitu kdesi u zdi hřbitovobyčejně něco z těchto starých
méně cenných věcí nějaký prstena má nejlepší polohu v onom raj oí zahrabánystaromodní medaillon aneb zlatý pojištěni byli oa menší částky jež

však ke hražení tkody nestačí —akém koutě světa který se nazývá
Monaco Kdo jde kolem a utidf Přlíernou smrti zahynula v miřetízek
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li
nulých dnech Žena v obci HazlověTak stalo Sf Že Manetta jednoza zábradlím popínavými rostli

nami zarostlým verandu t růžový
okresu ašském Choť truhlářho večera když te přebírala v od

Sděluje te z Hradešic u Horažďo-

vic: Ještě nevyzoěly pláč a nářek

ještě v trudném volání po záchra-

ně hlava k zemi tchýlena a již no-

vým neštěstím ttížen ustaraný lid

ského pomocníka Petráka chtělami záclonami pomyslí si zajisté
že zde musí bydleti Štěstí Avšak roznítili v peci oheS í polila i

láhve doutnající dříví petrolejem
odbfv4 ivi Mhtra kordon drnhna nodHII ?
mWrl PMxxInJan HU-- mlutoptrdiieda
TomU Bíll UJnm Joí Hartol V O Ho MShombergová jest tmutna k tmrti

Poznává květiny pouze podle je
V té chvíli vzňal se petrolej 1

Jakub Svačina
vltn(

ELEGANTNÍ A HOINĚ

dělených špercích zpozorovala t
velikým překvapením ttarý stří-

brný náprstek — tento tkromoý
klenot chudých který jett stvořen

jco pro poctivou práci — a který
te notní ttydčl ie dostal te do

tikové společnosti Manetta na-

strčí jej na tvůj ukazováček a pra
ví te tmíchem ku tvé paní:

iierouo ninn uceinik Jan llojda Plna Ultjp
Mino pokladJtn Bn)bvr Plna Oltr Mlnn

t X Čechoxloran v Ollrla Mlnn

Plídneda Ant IMnk mlaUipledac-J- a Hed

naší obce V pátek dne 4 t m

odpoledoe ve hod nevysvětli

telným způsobem vypukl v Hra

dešicích ve statku pana Lávičky

jich vůní a vzpomíná ti na zářivý
azur středozemního moře jen ještě

láhvi což provázel ohlušující vý

buch ZároveS rozlil se Petráko
vé petrolej po šatech takže pole
kaná žena počala hořeti Petráko

ZÁSOBENÝ
při rytmickém se tříštění jeho vln ttotrk ta)mnlk Karel Avlhovec aininlk

MPntfKka nukladnlk Vininv li m„tApožár a ve chvíli pohltil dvanáct
Odtiívi avi xililiui liru hiu otd(lí v níiuJo tkálu- - Když byla mnoho již

tvými všemi tmyily užila myslí
vá držíc oa ruce děcko vyběhla sroceíní OuCiiod Čechle é XI v Se Omaha Neb

Odbfvi cMmi kaldf druh ťlvnk v nal"Stříbrný náprstek! Ach milosti

selských usedlostí i faru se všemi

hospodářskými budovami i záso
bami Vše jest zničeno! Co

bylo kroupami uchvátil

jen na ten jeden ještě o který ji
na ulici a volala o pomoc Při

tom odvrhla od sebe nemluvněvá jak ten tem přišel?" v 1 1209 JIŽ 0 ulkeosud oloupil Obdrží li kytici
kteréž se tím na Živu zachrániloScbombergevá ho nemůže vidětvoní k oí chvilku a pak odhodí ji V olwhod touilo nnWmfla ňpln

rl?r hii íIhiíí nx:iiro'hfi iioíloheS Zeny i děti neštěstím zmáNešťastná žena jejíž tělo byloavšak vezme ho a otáčí ho zvolna
plna vzteku pry£ od tebe Posled J frtv prví JnKmlI Mim dnbré

mezí prstyního tvého milence který k nf příšerně zohaveno ve strašných
bolestech zemřela takže pomoc

n'i) u K'lnf Ji'l m irjrku nckoiikmí
n níjiir plirifc-- NhUviJiJ
Jwítiou a pxlrut4 pll]ilitt tunoRychle jako blesk vmyslí te v

mené pobíhají po vsí lomíce ru

karna muži obličejů ustaraných
marně snaží se zadrželi slzu která

mimoděk vkrádá se v oko zoufal

choval pomíjející lásku — onoho
kteráž jí sousedstvem byla poskyttomto oktmžiku opět do oné doby TřTTTTTTfl

Síorz Brewmg Co

OMAHA NEB

vy rábí vyWný t pravílio
chmele nejlepilljo JeřoienovA

ho ldii s výborné vody % vlattní
artlzflké iliidnice

polského pianistu který její tíž
kdy byla ještě poctivou a nazývalakomyslnost krásnými v okamžiku nuta přišla pozdí Manžel Petrá

kové zaměstnán jest po celý týden stvím zjiskřené a mlčky brání kruse Virginie Poirotová Doučila tevymyšlenými valčíky dovedl u
oa denní práci v Olšaokách a při tému řáděni zhoubného živlu leč

bezvýslední Není vody! Sepoutati — zahnala onoho dne právě o jisté kvítinářky v Rue St

Denis Jean Baptisté to byl po
NOVÍ ŘEZNICKÝ OBCHOD

otevřeli

cházl rodinu navštěvovat vždy
kdy hledíc mu zcela blízko do

všech stran ozývá se praskot hoříjednou za týden
modrých slovanských jeho očí

Bvřtovoo povřit zftkalo
si lubvuvé pivo

"Bluo Rtbboncích trámů padajících střech a v
domní obchodník který jí daroval

tento stříbrný náprstek jako novo-ročo- í

dárek Miloval ji a chtěl ji

Od rotiápánt kravou tachrdnlnazpozorovala že již nerozeznává
to mísí se nářek žen a dětí bídnéDne 3 t m bavili se Gotthard Rendla a Binderjeho pohledy Když ji divoký volaní po pomoci a povely hasič

pojmouti za ženu Odmítla ho a Mrázek c k berní a Josef Soud
nJlepll toliil pivo

vyznamenané zlatou medailí na
ZauiMiÍMippiiké vjítavéskýcb trubek Obraz to uchvacuGregoresco tyo to starého hotpo

dara jediný který te odváží ve

el o uam hodin retit v ainl I r Ialtnt r Pl t
Kuliít lH)cmník a síatnlk Adolřm North fl ul pukl i Vociwak

si a h ti
(íhU XII Chrudim v Raelne Wls

odtifvtava ach dis kaMoa tfatt tohota v
aírl v 7 hodin votor Pledamla Kur ialavfkf

N at) mlUphl Joa PrirHllka
ll N(inv tMJ t J Ilavlma
I7z3 N Ooimv at pokladník Vic Janota
Hlt Alserl Ht

ífula XIII Český Lev v Heaforth Ked

wond Co Mlnn
odlif ví achliwi katdon druhou nadl v noioPlwlarda Karxl Houk mlatoplnda Anua
Karlina tajmlk Jaroalav Kovanda dill
Pr Jarol pokladník Jan gvoe

ťUlo XIV Ladlmir Klacel
v llauirei WU

odhfváachlra kaCdon druhou ndll niialcl
PlMlaeda AIIxtI Knřa Jim Houkup miauj-pld- a

talamnik Vin Ilamark ln Havel
Mntmk in ttrahujoo pokladník

Jan Hus e XV Ilopklna Mlnn
odtijvá avé arhAu katd druh ítviu--

mll v Anderxm llall plda Ji II rol
nilfUipředa Jan onka laj HwlH l Ilronid
ko ho 01 Ilopklna Mlnn ííntnlk Jan Car-vn- f

pokladník F Kfl

Nebraxka l XVI- - v Omaha Seb
odhrvivíí-hfijkad- i první tutrf v miafoi
valní pJ W ilnxilia Přda J W llrKli
tajarnnlk a 'tnia Jakuli Marci IVU) So tt
Ht„ pkladnlk Káral Mari S E cor ttb
and Wllilania St

CMo XVIII Ilratřl Hereru
V Drrwood Wla

vo II al n i lad n lid dlad n Ik r : pf 1 aad a Tom
Kyaalko iníiou?tdada Jan 1'lller ta]mnlkJor Packa dřel Jan Kvaalkc poal JIH
Allpokl prvod Pr Marci vnltfnl atrii Jan
Nybrt vankovnl atrii l'tr Patrlik nVliUa
aaudbvajl kaidou druhou nudili v nitalcl

ský c k vrcbnf officiál oba z yl 1732 Již 18 nl blfie Centerza osm dni oa to dala te odvéiti
do Elyiee Montmartre a namluvi Holešova u obce Kašavy chytá jíci hrůzy Ze tři okresů sjely se

na místo požáru pomocné sbory
řejní podati jí rámě provádí po

la ti milence Ubohý Jean Dapti- -kasinř opouští totéž opět rozčile ním raků Pojednou zaslechli

úpěnlivé voláni o pomoc a když
hasičské se 14 stříksčkami aby stte! Za půl roku na to když vedla
úiilím nadlidským čelily krutému

na jsou zvukem zlata jehož lesk

nemůže vidět a nepotadi te ani na přichvátali po hlase zahlédli jak

OMAHA NEB

Mají v zlsotž vidy oejlepK
výběr čerttvého mata všeho druhu

jakož i domácích výborných uze-

nářských výrobků Zkuste je a

ttaoete te jisti jejich zákazníky

oepočestný život otrávil te uhel

oým plynem a zanechal na ttolici nepříteli jeož plamennými jazykyrozzuřená kráva rohy prudce za3 okamžik k hracímu stolku ona
ničí majetek tak těžce nastřádanýbořovala do i6leté pasačky nakterá tik často prí tente et qua
Popelem lehly dosud tyto usedlo

vedle lože tvého papír t těmito

tlovy: "Umírám ponívač Virgi-

nii nade vše miluji!

zemi povalené s níž veškeré šatraňte knížecí jmění buď ztratila
stí Livičkova Marešova Kottvo již byla strhala a jež celáaneb vyhrála)

Tvář Scbombergové zachmuří vandova obou Kneltlů Soukupo-

vi Suchého Uhlíková Kůsova
krvi jsouc zbroceoa ve mdlobu

upadla Pánové ozbrojili se na
Nyaí Schornbergová může ještě

jen rozeznávali předměty nápadně

Elegantní zařízen)1 a

Uniový IlOHtitlOOte ještf víc než obyčejní a ona po
Stuchlova Kutařova Vrabčíkovi

rychlo tyčemi a kamením a teprvelesklé přiblíží-l- i je až k tamýrn viMinl
loží stříbrný náprstek opět oa dno

skřínky

SEmO-iMEC- ÍÍ LLOÍD
Fravliixlni poitovala priJDltjril doprav

z Baltimore do 8remen
pHroo po nnrfnh íloulroaliofnh
uoiovnl!h parolrlub od 1MX) ú
rowwtuo kaoinoatli

(axw-- l Itre-la- n lilieln Koelu Han-nor- er

Frankfurt Ilrandcnbars
(liemnitz Neekar

II kajuta z Baltimore do Eremcn

od t)-!- SO nahoru
Tjrlo prntkf ninjf poinw )lnii tfidu kujiit-B- l

jft oid'o Jwt )ku 11 knjuu
Ví Jmnnmn4 purmkr Jikib vrhriulnl

no vUin (budováni Mtluní aalony
poaoj kklalni a plul4 Kloktrb-k- otrí
tlnl rt wUkU proaUra:k
Dalil (právy podávají (urálol jMlnaUK:

A MClf UM ACIIKIl A C7

SHonta 1T Ht Haltlifion Md

II CIATJKNirjH A CO„i linirborn -- t Clili aga 111

nebo Jnjlok rtfatipKl i uonl

budovy farní Farář dlí návšlě
očím a jediným potěšeoím jež ještě po důkladném bombardováni krá

vy podařilo se jim tuto odehnat! vou ve Vinařících Smuloý bude"Nuže milostivá '
opětuje ko

"l jeho návrat ve faru z níž pouze
má jest obdivovali te diamantům

a drahokamům jichž má celý
morná te zlomyslným úsměvem Poněvadž událost sběhla te oa

zbytky komínů trčí do výše Stímístě odlehlém a lidmi málo na"nesmím tedy zvědět co má zna
itím lze otzvati že dravému živlupoklad

Každý večer postaví její komor
menat? '

Frank Semerád
na rohu 16 a Wílliam ul

Aízu MeUřiv Jeřik atále na epa
Pravé plcíldké t pravovareínbo pi-

vovaru z 1'lzné ijWnl Korlu-lov- a vlna
kořalky ty nejlrpil doutníky Te: lý
ííkijick po celý den Vzorná obiluha
TEL Vm FRANK HKMEHAI)

vštěvovaoém jest jenom šťastné

náhodě děkovali že dívka od neSchombergová uzavře prudceni Manaetta která by te mohla
odvratné jinak smrti byla zachrá

urváay byly matriky i farní archiv

který 1 nasazením života přenesen
byl do odlehlé školní budovy Za

betlem "Bližnímu k ochraně" pří

pochlubit! že viděla v dobí paříž
víko tkřínky a odpoví tichým
hiátem: "To není nic To je

Josef Kavan
pozemkový -

CSHI i řojišrojící Jednatel

Již 19 uHceM3
Proliv lotr v Ornaia I Ro (hui

něna Šlechetný skutek záchrantké prvé výstavy v roce 1867

všechny korunované hlavy Evropy
má nevioná mladostí" cú byl po jich návratu do Kašavy

píchaly tbory dobrovolných ba
po zásluze oceněn a záchraocům

ABSTItAKTYuspořádány hlučné ovace iíčú z Blleoic Břežan Budétic

čepiclloražďovic Hor Stříbrných

v domácím úboru v malém budo

íru malý stolek granátoví červe

nou tametovoa přikrývkou po Zhoubní poliry Z 'Chrasti mmkjr aanivl a farmr v poiillCI Onatv va
tilu i políitini opatH virn a iť:t sullopilokaram pil Mulb nujninírh 11 lahvi aa
vvhoUjVdvinlin aUtrakti

Malého Boru Mířenic Nalžov

riáoice Velenova Zamlekova tkrytý položí pak naři mezi dva Chrudimi se píše Doe Ji srpna -- vrriorovDJi - i a

i ::Z ČESKÝCH VLASTÍ:: f
I
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Sibtiiralda V Kriíťanoví na

vícerameooé tvícny t dvaceti voo 1903 o 1Aj- hod odpolední vy Obraťte te i důvěrou n nřho a
bude vím spravedliví posl uieno

1čími svíčkami tčžksu stříbrem pukl v domku rolníka Muellera
I v

Q UL Sadlervykládanou tkřínku ve které jou

Václav Vokál
)línf ííwkf TVbí! Vldnl
f uf"tt machuolk v obora

íicích ttrojS střelných zfcnnl a

podlnlřstvl
rlaotnl ríkn uHitio(i dílna v Culit Rank
Jmi iratufut o"íllm lillirím vfnujo tu

n)vUI porn'at Z Jtnl mlairAin vtav4m
olior lvilujl ta otJMlnkvkjr nffjeri
od ra)o6 io cwlnh iool Hiáui(i aln i od
Jlnonarod vlft l rlik priiMil vt
nuj" lékaNkm mUtr Jtioi V kabliin pH
U olffat t" to a důví 'iu na a

ViCUVA VOKÁLi (ulit Kana

kde se právi mlátilo obilí požár

Zborova Sbory přijely a újiiu
vyzbrojenými ttříkačkami tbor
horažďovický í t hydroforem a

zdatní konaly povinnott uchrá
nivle přet nedostatek vody mnohá

veškeré skvosty její velitelky ulo jenž vítrem v níkolika minutách Jediný českýmtak se rozšířil že všechna stavení I7tb and Farnam ratteriwa Blk

CbvalŠiosku zastřelil te v sobotu

lesnický příručí Václav Fau z Tá

bora ranou do hlavy z bambitky
kterou nabyl vodou jež mu lebku

roztříštila Zoufal ti prý z obavy

žeoy Tato tedne ti k tomu do

hluboké leoošky otvírá šperky po

řadí ve tkřfnce obsažené a hledí
ulice této jakož i ulice chrašické q závod olovnlcký strojntek]

a řámeínlcký v Oraszc iztrávil Dostavilo se 9 hasičských ZptřJfft"nsftiltrhnrí-lil- i Tri !3?J

blzká stavení kterým již hrozil

požár zničením Vedle této ochran
oé pomoci poskytl pohořelým

dlouho a upřeni téměř tvým vy sborfi a! úilí jejich bylo marné
před treitetn který jej čekal pro

hatínajícím zrakem oa všechoy neboť postižené ulice jsou příliš

„vlaatnl

LEO BAROCHjakousi noční výtržnost étiaiiáAiiaaiaaA4aúzké takže k požáru cebylo volprtteny řetízky náušnice náram

ky tpony a diamanty Ohefl dia Vtudni ipiaUnt koni Přeštický ť M Svačina 3oého přístupu V celku lehlo 17

okamžité podpory peněžní hrabě

Taafe z Nalžova který při požá
ru daroval každému z pohořelých
po 100 korunách tlíbiv ješli po
moc další Škoda je tt ohromná a

zvěrolékař p S Bloch přijel eoa sto íath Mtrt
TKlefon 1M7

Necbta av4 Aapof7

pracovat
maotu lesk vzácné perly neb lesk

nějakého vzácného šperku jsou pondělí dne 31 srpna odpoledoe
ttavení nečítaje v to ttodoly a kol-

ny úploi popelem Přel 39 rodio

jest úplní ožebračeno a bez pří

IP Zavídf nl vody plyna a kanalliace provlakem do Nepomuku a vsedl do PfirIHti kiidfcl iestnhlcOjediní t to způsobilí v nich pr vidi aa levni a dobřt
pojištění netlačí k jejímu hrazení

střelí Vznik požáru vysvítluje

vlaatttl

VZORNÉ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

grocerní obchod
V I244jiznf gul

OVhod tonto Kt i nJlrl(rhol hod - na Jiínl l ul oMiilia)

chavý zátvit Její O světlo zápasící

traky rozšiřují te pak loužeboi a Obtížím trdecofm nejlépe bu

VHimv aiuua vm aa uriman
Hltiate skládal aroatrtd sotty

Kovoví iporltalallky tdarma

Splan kapitál IQOOOOOO
zarulu) nplooa hftjpitfoiwt 1'iiii
I e knllkas and rov WU1

povozu statkáře který jej očeká
val se svou dcerou Sotva že po
voz vyjel kooě jeho te splatili
Všichni tři ve voze tedící vyhoze

se tím že prý děti hrály si se sir
kami zatím co rodiče jejich zabý dete íeliti budete li uživili Seve

HUtnl jMlMatelatrl pre Jediai earMee
aé tievelandkke' plvol pampy

Dr C llosowatcr
ČESKÝ LÉKAŘ

ona pohlížejíc upření oa lesklé

tyto tkvotty vzpomíná oa ony van se mučením obili- - bkoda aoow uiim 10 oooara grvnv

aiuiuiia biuhní byli z vozu a pan Bloch narazil Unailtiai criva Cltfl AOnet isirflrinmuže iež ii ie kdyti dali Mluvíc uniMloatl tl falronitm IKti PIW4 MLataaalMal 0akelMa

rovi Silitele irdce a vystříhat! ie
viech výstřednosti Ceoa fioo
W F Severa Co Cedar Rapidt
Iowa

' a 1oa kámen tak prudce že te zabi Oi)anivkr aa vvlnull aprtvnavíce tama k sobě nežli ku komor
ryhla a lavoi

jest veliká a tím citelnější le do

tyčoé rodioy náležejí vesměs chu

dé třídí rolnického lidu dělného
— Z Kamenu v okresu pacov

Dcři utatkiřovl přeražena noha ané jel te zvadlými tahy majíc Úřadovna: Í23 'Bee Bollďlnc" vtaké statkář byl vážní zraněnloket opřený o hranu ttolu na

ilouchá t opovržlivým úimívem

galantním vzpomínkám jel Schom
Dobré ruHnia $1 platí Pao V íakém Po neštěstí jež naši obec

stíhlo krupobitím přišlo neštstí
nové kteréž se mohlo stáli onoho

Htc rolník v Ulouhe irebove u

bergová vždy vypravuje a vetolvá Úti o Orlicí dal si udělati u p

Od II dO II dopol
Cla4nlkodlori Ml do a I

Odl aidoti od"
V Badill od I do II rfoiMil

TeU ářUovaí 404-- Tel v kyte HIT
rllL-JSa- lo WT Joaaa allca

Zvliltnl poaornoat vlaoja (a laaika na
mocam a rann)latvl

St faul

Miooeipolit
Dulutb

Lenocha místního puikáře bro-

kovnici soustavy Lankastrovy s

kterou ti vyšel v neděli dne 30 Mionetottki a

trpaa na lov aby vyzkoušel její

hroznějším Vypukl totiž doe 3

t m ve a hod odpoledne ve sto-

dole č- - 37 oheS který větrem

rychle ae šířil takže i hospodář
ské budovy £ 3 4 41 a 53 ztrá

vil Nebýti dobrovolných hasičů

kterým všechnu Čest a oejsrdečcéj-š- l

dík duřoo vzdáti byla by po

dokonalost a se přesvědčil zda po K MÍŠNÍ ERÁH

te takto do tvé minulosti kdy
vedla život ptdlého děvčete

"Toto jest tde rubín velkovévo-dův- "

praví "Jak te musí ubo-

hý Leopold asi nyní ve tvém

vyboanttvf ve Skotsku nudit od té

doby co jeho vůz poházeli blátem I

Překrásoé rubíny barvy růžového

octa To jett vzácný drahokam

který te nalézá oa ottroví Ceylo

on — To zde perlový oákrčolk

10 kvřma

DŮLEŽITÁ ZMĚNA
NORTH-WESTER- N DRAlIA

Ranní Norfolk-Bonest- eel

osobni vlak triikeo
oa NÁDRAŽÍ NA WEBSTER ul

a přijíždí a odjíždí z

UNION NÁDRAŽÍ

VyiížJÍ denní v 7:15 ráno a

přijíždí v 10:34 dop iině
ůtki spojeni v Norfolku a

NOVÝM DENNÍM VLAKEM
do Loog Pine

a míst před nim ležících
kromě nedále

Místské úřadovny 1401-140- 3

Faroam ulice

Poloviční ceny
PO

VABASH DRÁZE

ST LOUIS trpět lir 50 Hat

ky oa prodej od 4 do 9 října

Vyjíždí z Omahy v 3:55 večer

přijíždí do St Loiiíío v 7:00 rioo
ďeooě Jedioí draba projíždějíc'
avítovou výstavou

Blill podrobnosti sdílí vám v

míttské úřadotoě 1601 Faroam
St- - aneb písemné dotazy zodpoví

HARRY E MOORES

GeoL Agt Pass Dept Omaha

žadovaný obnos za ni je přiměře-

ný Sotva přišel k lesu "na Ho- - vlaatnl

WiscODsioiká jezera
Milwaukee

Wauheiba
Dakota Hot Spriog

Peadwood
Provideoce R I

Portland Maioe

rách'% apatřil nad sebou ve výši

40 at 50 m prudce letéti velikého pelem lehla celá obec Byltí tak

prudký žár že i zámek Kámenptka Pao Hic po ním nové

učnice poprvé střelil a k jeho oo- -

Josof Nejepinský
1401 jižní 16 ulice

Velko- - I maloobchod m oa
aim i sak Udaným maacm vunym
abotim naeafikfm avnbec vila co do
obom lotoo pHnilřtl
Obledntvky mojno oílnltl tclefooeai

a tto řidni a rvchle a vyřimií
TE ilřth íilt

NORTH-WESTER- N DRAHA
začal hořeti a tolikéž jiná sousedof

stavení Sborů hasičských přije-

lo Ir ohni sedm a to a Vížné
Dobré Vody Obrataní Moravče

Lídmaoi a a měst Pacovaačer-- 1

boutn spadl —' orel skalní jenž
mát rozpjetí křídel 163 co šťast-

ný střelec p Lenochovi pušku ae

prodleni zaplatil

od tlustého vikomta Chudák je

nyní úplat oa mizině nemá ani

sout Nyol náušnice markýzovy

nebyl bohat můj galantní Leo ale

14011403 Ftroam St--

Ooiaba


