
vidy fMt4 ftlvla wlaé táaar--
Dru FEN NERAKarMavýcti ( fcoieUk a ♦

iWaých daatelkt Za 'Mrvm"

t+tS f IH ltě
hw # t+ Itli ? Olomouta
se ts)ntta Jsdinl šťastné nílio-d- l

datovali la ondyeo et
v byl v otnl Kováčovi nedaleko

biiIišm Hrubost Uift-Vé-

tosaaha) jcitl nikdy pltM
nt)la Včera depol pM rlnWrai
chotí v Dělnic ktm tloml sjíluao
I byle dtvět otoh tl# a dst

VSwkaf aetatl # Mama lleudtk ktif vás nifMw a 'a
mK'% I m- -
riatanliiiisfl i zltsch

n U kaalat ňabrt iwlia tJalUl aaaa JTX

AXIcinova Apox Ryc

—t ur

lhte mněno Ttkédvanll po
t+4

Inlaail v

vidy milMl1 a ochotni ebtlonll
Mile li llitn lastavie s n Auto
aa kde aelt-inM- vidy hojni sl
bavy

Podltálu děsný tlofm kletý ti
nolol radičové témě! jil po Iř lit litů bylo poraněno dv a nirh

I Ctity ro KfttMU

tta Tae Itibyí jídaYtal 'Ta lip'
trS ttali

IlollytooJ 10 atpna
UtpolaMav # tllrtitotti 101

louh s tta 1oou i milmt
pUltll vypravil ra v ttladu
táno aa aAdiall vt Wilaoo abyih
nastoupil daltl tvstu 1'ovotlaltt

tnfro íUiysimi bylo il pUtio do
Caldwell Kana kda takt )(vtlll osada ťtaká Vlsk ottlollo
k lomu Setkal jaem lolil p
I Kultkrm niorvfl inle-llign- l

lita píchali na vlastni devti Na I II v vlotenl nsmotnicl Ns
Cičralfciriého st neJivoo tútattťan Jos ltrt vlastni vtotaě

ttavtat aaa Sitvkfrl alaV
řasjtjkj 4 MMafHaJk

t"f' a MairailM Ja ka ftr att
aa enptlMi fmaatn!

Itrtall rolt tltiit ) rlaa takaafak
Hrat )ak kana) tato Vtavliat imraH

pondělí 14 t m projektován
viUjoi nroiMtol schůze na nllníla olnmotíťkl ps sádka okuli

plná IsTrarty Cpromluveno bud o posledních t vHranic byl oddíl pěšího pluku C

9} ubytován v obci Kováčovi adannanásilnost h brněnské policie Tli

tattteoau halirnn jtlikol svému

povoláal jak naltli rotuml mé

vidy plné tuct pilce 1'otřrbu

tete lí býii oholtoi aorb vlasy mlti

OMřltiány tajděte jr-- k p Ktrlovi
který k velké tpokoimoaii vá

ochotni obtloutl

Odděleni pro nemocné omlvtěno latčenl osoby dodány byly soudu i Um mMcB puttall tlln Imlrnl

''ťj tiU1 a mtitt aa ftic Ii1tn
él rhnumailtM Jiní tiky aklamalrZároJ llvotal tilynim krajanem ktr-t-t arhar Ur Ftnntťa Klilnoy and llarkar-b- t ur
tjlfVII mna dlnDokud jest lělo zdrávo mysl

má a ardca avěil ii-- tt člověkjsa II WATKltM Ilamlat V Y"
lid a Dočet let iel nřes hlavu

bylo ve avětnid jpdnoho rolníka

J'-- n 2 YCjíU yUI si elvftf

al ku sliji odkudl pordnou rs
sledil podivné aléninl Chvíli
naslouchal a kdy! aténinf se of a

kovalo zavolal druhé volky Tito

ládali majitel statku aa vysvětle-
ní jel vlak lento roaliodoě od
mítl a vyzval je aby t mláta ono
ho ae vzdálili Vojáci zavolali

m

I" Na prodaji f lak irni rMM Ho Omahaho pMrtlsnemá valoého vlivu

neli Uhvírli Jo OU nrb lahvích $12bU

ZASYLKA ZUOŽÍ VYPLACENA

KLEINOVA APliX RYK )ks nutností oa valí polic!
aneb v komnatě pro nemocno jrito jnat vfel odporucovina
vlrnii lékali it IdNvý proslřr-dr-

Tento druh whiskey nemoieta koupili oikda iada ta méně
oel f 5 oo Rtllon

Objfdnávky pro Dakoty Wyoming Montanu Colorado
Washington Arizonu Kanaa a Missouri musí býti 5 gallooů
má li býti aásilka vyplacena

na jeho radostí a jeho prací ran-je- j

však nislcdkem onoho iná

a A lUranka It a William ul Oiaaha
Joa Turka MU Jtlnl II ai Omaha
RMlla frnitka Itsi Jllnl IS al Omaká
H Itnhlnama I U4 Jllnl I ulloa

li

ti ltktralklaoo11 Poladajta o kuekafk- a-
mého pocitu únavy a všeobecné

pokleslosti sil svět přestává těšili
měl by bezoJkladnl započít! a

Ja idarma

1'ao Frank Cipra a Synové
vlastol bohstl sásobrný obchod

amlitný Obchodní místnosti os

chásejí ae vkiisné-kamenn- é budo-

vě Msí velký výběr módního

(bolí střižního tststva klobouků
košil střevíců a vůbec všeho v

obor ten apaJajlelho čerstvá

grocerie jde dobře na odbyt
Ciprové jsou výteční obchodníci a

přívětivým jednáním nabyli veké

pltrnč krajanů
Hojně vždy čerstvým masem

zásobený řeznický obchod vlastní

p Jos Doleček Chcete li si po
chutnati skutečně ua dobrém msse

flDPfl 1'" Vfié'1 Ilottntk
lllUU ll lild lir řennar rwdonlaNr

l

tJKLEIN

ílvanlm beverova životního
lalsámu o němí pí Karolina
ovová ze Staníord Coon praví:
'lest lo lék vskutku Dozoruhodotf

syÉ26aMíyial!a
velkoobchodník

lihovinami

důstojníka a nyní podrobeny atije
důkladné prohlídce při černí ae

naskytlo hrozné divadlo V kou

tě v prostranství dřevem oddě-

leném ležela na zemi dívka ve Sta

vu který těžko vylíčit Z místa

vycházel odporný zápach — Děv

Odtnru(tal:-Mtr-'han- l'a National Kank nmahal Packer' Nallnaal Haok Hnntb
Dinabal Ho Omaha Nat i Hank bo Ouiahal vlwibny eipreMnl a taleanltnl apESKÝCII SPOLKŮ# —

Pomohl mi úplni a mohu jej od- -

-)-♦-

)ruciti všem kteří trpí celkovou
sláblostí" Stverův Životníče se podobalo aplše kostře n žli

člověku byla jen kost a kůže
OMAHA

Rit 1'aUcký 1 ZCIIJsám Dodnornie vyměšování
barvy zelenožluté Ohromné nehty

r r - —

uče upravuje stolici tvoří nová Od )f vára pialdnln (o litru kaldou ítrrann
aadtll v mfaicl o t h odp tlnl p Iiobror- -
kho aa It a William ul Ptala Kar hiIkittělíitka krevní ailí nervy ie se
l) jol niniiTKr Miw do 4Nt tCntJan HíiiIki
4a liwi Wllllama ul pokl Ant Khoklravý spánek snese opět na víčka

pitelů hoií Žlučnatost zácpu lMHa lina t 6 Itrllřů ťvthta
odbfvl ar arhtiin druhf aftrrlf ftrtk
moaici t o nouin vacnr va snoikora miatnoati
V atlrnlVnA VIUI KaHflUt UA II

obtížné trávení dodává celému
tělu nové pružnosti a síly ba jest

dobrým pomocníkem při léčení
'la H Hn IS Hlr K H i Krad Mltiua
i No li tr„ Vaclay PHbyl M of v
Slil lllckorr Ht

téměř všech nemocí Cena 75c Tél Jed Nokol v Omaha

Rakovina a zastaralé boláky na nohou
JlmU! slarSÍ lidí volrnl řasto trpí byly aí doaiid povaJovilny aa nevyldíl-tnllii- i

vtok umf in poilaHlo po dlouhých stmlKob a rkonřkilch snatavlti spO-to- b

lířcinl Jím mohu vylfířlti knldj takov pflnad a ruř-lt-l as vyloíicní obou
nemocí pakli ninu nřltlS dalnko pokročile Itakovina povstává jako malá
neítftyka Joí o stiile SIM a ned se nlf Im íaliolitl Pakli máte nijaký takoyý
bolák neodkMilcjtfl s plito mi hned neb 1 poMtku se dá velmi lehce zahojitIcenl je berboletne ber oponce rychle a snadné MeoM případy mohu lo--

poctou Bíhem posledních rokft Jtem vyléfil mooho takových pHpadfl
kdo se chce mohu mu udatl sdreay vyléčených lidi a míře si Jim
dopnat sám Proto neodkládelte a poplité mi vá pMpad podrobní a Já vám
sdílím tak so má Icílt

Léřfm též s dobrým dsp£chnm revmstlam souchotfi psdoucnlcl Jíluřové
a močové kaménky zlatou tilu a žcniké a kožní nemoce Mám dokonalé
saHaenf s elektrickými a lázoBskýml stroji s X paprsky a pro pretpolní mám
veškeré xaHaent že tejlm dostane dobrého oSetfcnl Mite ml hned a popište
vsí případ podrobaé Adresujtei

DR KAREL II líREUElt Crete Ncbr
Úřadovna naproti poltfi telefon long distance A 15

Jiem tajlatt dutt mtm aieil krajany Se i mokou na mne s d&vtrou obrátit

li obchodol cestě v iámu HratM

Korbclft thvaloě foámé a týlecoé
poviji potltjlct firmy vloem a

iDimenitými likéry i'ao Kulák

častoval drive také pro noviny
Dlouholetým cestováním nabyl
velké ikuieuosti a ptívětivým

VJvím jednáním tiskal sobě mooho

přítel kiefí poktidé radostí jrj
v(ial Zvěděv ode moe ta ne

mfolm jeti na tilack Wolf aot do

llollyrood na ktcrélto mlio oe

bylo ipojeol pro moe přivě vhod

Dým ntnysl můj avrítil a ipolu a

ním oavtUlvil )iem Ulack Wolf a

druhý dco povoaem dostali jsme
ae do llollyrood Za přátelský

pokyn nechť p Kutik přijme

rdeioý můj dfk neboť jsem byl

výsledkem nad ofiekavinl apo-koje-

Tq samé dopoledne vsednuvše

na vlak dostali jame ae do Black

Wolf milé sice ale obchodné dob
fa prospívajíc! osady téměř úplni
Čechy obydlené Jest zde několik

obchodů jichž majitelům vesměs

dobře ae daří neboť okolí jest
hustě mohovitými krajany oša-

ceno

Elegantní zařízený hostinec

vlastni zde p Aloi Cipra který
vedle vždy výborného piva prodá-
vá výteční vína růrné likéry fir-

my Bratří Korbele Mimo ho

tince vlastní pohodlně zařízený
hotel kdež dostane ae cestujícím
té ntjlepSí obsluhy Za nálevnou

nalezoete p Vendelíoa Střelu

který vis vždy vzorně obslouží

Požívá u vlech kdo jej znají vý-

tečné pověsti Jest milým a vese-

lým společníkem
Rozsáhlý smíšený obebod vlast-

ní p Fred Doleček který též ku-

puje obili a dobytek Máte-l- i

hodni vajec zaneste je k p
Dole-íkovikd- e

dostanete dobrou cenu a

budete řádoě obslouženi

Pan J W Sháoélec mladý

rozšafný muž ffdf zde úspěšně
velký elevator firmy H Work &

C dostání v lékárnách nebo přímo
firmy W F Severa Co v Ce-a- r

Rapids Iowa

odhTt irtprav-ldflln- aohficn katdoo druhou
mHúa v mtalnl rnfmr j art mlatnoatl nj"o ISth St Pfřdanda Jmot Mik taJamnlk
Kud riblnirnr HIS william Mt aóetník Ant
Such pokladník Jaa KoMaf

Poilp Hokel Tyri é 1

zajděte jenom k Dolečkovi který
vás ochotně obslouží Poslouží
vám také výborným zbožím uze-

nářským
Moderně zařízenou dílnu stroj-

nickou a kovářskou vlastní p
Adolf Doleček a bratr jeho Jan
Adolf jest nanejvýš uvědomělý
krajan Jelikož jest výtečným
mechanikem jen stěží může

všem objednávkám Vy-

konává zručně všechny správky v

obor strojnictví spadající Pot-

řebuje-li jakýkoliv váš atroj něja
ké opravy buďte ujištěni Že nikdo

lépe ani levněji vám neposlouží
Pan Doleček má za sebou velkou
zkušenost a jak mi slíbil hodlá v

brzku svůj životopis v našem listě

uveřejnit! Rozhodnul ae též vži-

ti na ae jednatelství v zájmu naše-

ho listu Mezitím co Adolf zabý-
vá se strojoictvím vykonává Jan

všechny prřce kovářské
°okrtoTául

Hospodu u Šňupco
odbírá irt schSta drakrát mtaitnt katdou
1 nadill a I pondtli v nitalcl y alnl klotiott
Celornínlai-liĎieodlifváa- a 1 nndAll v fljnu
pailatnlachtia I DaaHli y dubnu a ítTitletnj

VLASTNI i ivihu m arpnu r rmimua j uno unieuiirau
mltUiprndaada KrSToltrk Nortk'

So Iflth Ht úílnik Joaef Katuar I7H4HO

Franci a Vávra

měla na prstech a vlasy na hlavě
měla rozježené Ležela na zemi

znečištěnou amrdutou slámou po-

kryté ve špíně a vlastním kalu

Očima vypoulenýma zírala na pří
chozí na celém těle ae třesouc

jakoby se lidí bála Po chvíli za

čala něco blábolit! o husách ku-

řatech atd Vojáci tázali se jí
kdo ji tam uvěznil leč na tuto

otázku divče neodpovědělo Vo-

jáci chtěli ji ze špíny a tmy vyné-st- i

na Čerstvý vzduch leč ona se

děsně bránila Později dala se

přece ven vynésti nemohla se ani

na nohy postavili Když byla vy
nesena ven byla očištěna Kolem

statku zvolna sbíhali se lidé z

vesnice neboť zpráva o hrozném

nálezu brzo se po vesnici rozvířila

Hněv všech obracel se na majitele
statku neboť uvězněná nešťast
nice je vlastní - jeho asi aoletá
dcers Nechybělo mooho a ne-

lidský otec býval by lynčován
Proč ji ve stáji po delší dobu —

praví se že asi 3 léta — věznil

prozatím nebylo ještě zjištěno O

případu učiněno trestní oznámení

a zavedené vyšetřování objasní

jiště pohnutku bestiálního tohoto
zločinu

utui„ pokladník vJ Kunci UUSISo IS Str
výbor Balatku na S roky Simon Kokuank'
na Judeo rok Ant lilltik praporefník Alola

40

Kalpar vp pr J Boudar naCalnik Simon
Bokuaak vjp niW Ant Vattk IMnatl lan

n roba 13 a William

OMAHA NEB

Pnuloiill ivtfm tnlímim a krtlinflm

vwr nua jnajvpiiiaaJlři ťiťl

Tábor Kolomba i 6 WOW

uofldl avnla oravldalnt arhtaa katdt I na
dtia v mtalol v alnl botalu Praha na Ul avidy tím tiejffznfllílm Hchlltrovým etA

kem a vseml druhy vonných doutníků
lahodnýml likéry a do cel dun chutným

william unoi vel konaul Jan Kraua ml
tokoinul Ifr Semln al klork M A Haránok

IS a Wllllatn Ul bMnkdr Vr J Mamin ml Cudahy'sluntom aakort J i Koltl viillfní lir ářca Jan Kolář
vankovnl atrá Joa Ort yf bor malatka fr
BvulxxJa Jan Namtatok a Káral Kunol

Vzorná obsluha Tel AB204

StandardTábor Hcbraska ě 4771 MffA

::Z ČESKÝCH VLASTÍ:: ndbrvi tvt pravldnlnt achtta katdou urvou aHolnš zásobenv tfatl itřadu v tntalol v oarn bodla vnnr— —t a

Rex iunky jsou mase za oejlepSÍ uznávané
nlnl p Jana Hrocha Vallol konaul Franl
Iloll návod M Patr Tlcht baaktf A rlriirla
klnrk Var PHbyltlO llínkory Ht provodil
Vto DolaJI vnitrní atrtt Ant Noticka

Jos Patlank
i íunky S výjimkou naSich Diamond

rlMlnl "C šunek jsou nevyrovoateloého
Hbar Hriada Ková Doby é 86 JČI)

Stbtvralda mladistvé dívky na ko-

lejích dráhy Z Brandýaa nad
Oilicí se sděluje: V noci s neděle

na pondělí 7 září vrhla se nezná

do zevočjiku chutí i uebovacícBratři Semínové udbfviivtaRhtaa katdou I nadtll y ntaiol v
S hod odp y Národní alnl Pfadaedkyot Kat
áonka lim SolSth Ntr ltnloa ainillaChla
iHirtd IMiWllllaniapokladnla Maria Vanjrnt

Proteilnl tchůu strany tocialnl-- vlastností

Prosty úplní oné drsné slanémo pod který vlak isletá svobod
v č 1321 William ul

Malí na výběr vidy holnost čerstvého chuti tak odporné osobím jithíiin vfiinama tajauinina vilo nartoa aviu
ťoplaum Ava

mata vieho druhu Jnlicli uzenářské
ná Anna S dcera domkáře v se-

bevražedném úmyslu Mrtvola Nbor Boleslara ř 60 JCI) žaludky nejsou tak silné jak
odbfvt ach Sta katdou druhou nadill v ňitalfl

výrobky (:kt se té nellepíl pověsti
Přijďte a pfflsvtdae tel Objednávky

možno učinil lít telefonem ělslo ASI 72
by být mohly

"

ejí strašlivě zohavená nalezena
y Mridiin tun o ku a noa uap yyaioucua
pfadaadka Anni KrolM plwlmlka Vinni (lr-mt-

tm#a U Htnaintalka Antonia Kionnt
byla nedaleko stanice brandýsské

demokratické proti prodlulovdnt
vojenské a krvavé takon

lení manifestace Z Brna 9 září

Za obrovaké účasti brněnského

děloictva jež před redutnfm sálem

na Zelném trhu v massách se

utábořilo zahájena byla v pondělí

po 7 hodině večer veřejná schůze

lidu které předsedal red Tuzar a

Jemné lahodné haídé

The Cuíahy řacklng-
- Cočasoě z rána dělníky ubírajícími lajamnlna Prantltka f'onkiai4 MarthaNt

tAntnlim Ant Mai-- l'AI Ho Ih Ht poklad-
nic Mnrl llďiin S a William ul doiorkynt
Joaufa Jnlan vjljor majatku Kulatina Honák

South Omaha Neb 'Julius Treitschke
obchodník Importovanými
I domácími

so za prací na trati Přivolaný
lékař ústecký dr Balcar mrtvolu

její ohledal a dal ji dopravili do

umrlčí komory Jako důvod ne

nan nuaecak naruora norman
mTábor Myrta lln 028 JI K A

Niesner a na níž proti poslední odbfvlacbAnl prvnt nadtll y mtalcl yaokoi Wufi
''i)'''

Co jejíž jest podílníkem U kra

janů jest vážen i neoí divu Že

- vždy má hojně práce Také pro-

dává uhlí
Bohatě zásobený amíšený ob-

chod vlastní p Jos Cipra který

ffvou bodrou povahou a upřímným
jednáním získal sobě mooho př-
átel' Kupuje obilf a živý dobytek

platf ty oejlepší ceny Máte-l- i

hojně drůbeže a čerstvých vajec

~
navštivte p Jos Cipru a a cenou

-

jakou obdržíte budete jak náleží

apokojeni Pas Cipra jest velice

vzdělaný muž a bylo mi milým po-- f

těšením v jeho apolečnoatí několik

í okamžiků ztráviti Mimo jméno-- '
váné obchodníky seznámil jsem ae

několika krajaoy kteff ze svých

blahého skutku uvádí se nešťast-
ná láska víny a lihovinami

ika aini rrmiaaoka aiary noiir miato
pradaadka Joaafa Hitmovt ta]m Katnrlna
ValMihovaki UIIH William Ht poklad Mana
llrtidvt kancllřka iMirola Tli-li- t marltl
ka Maria Přibylová vnll nl atr Harliora
ff ruby vankovnl atrát Maria Piiliotová vý-

bor majatku Anna Uránia Tarula llalatko-v-á

t Panny Hon kup apol Mkar Lnula Hvolwi
da Mary Houkal vyalankynt do alaadtiMarla

Stbtvralda Ittnickiho tivodťlho
řízným plvám a

Jeaioýml donlníky
Z Týna n Vit se píše: Dne 3

I m zastřelil se v blízké obci Bzl

tamější 31 roků starý četoický zá

mu nsřízení ministerstva vojenství

promluvili posl Hýbel adr Čech

Stěžovali si ie prostě absolutisti-

ckým způsobem ke škodě pracu-

jícího lidu přidrží ae v aktivní

službi tisíce na svobodu tišících
se mladých mužů kteří budou o

tři měsíce déle trpíti než jejich
soudruzi rokfi minulých Pracu-

jící lid bude svým způsobem sou

Hony imatovyaianKyaa jnaria oouaaiova
vjraloulllá prorokynf501 503 a 523 jižní 13 ul

Pado Hokalkr Trri i 1
vodčí Josel Crusa Co jej k činu OMAKÁ JfRIIIV

Nsllenáf to útulek v měmA Chutné
odbývá tri achtaa )dnou mtufnt a alos
katdou otvrUiu nadtll y alnl Mnuovt Přad
aadkynt Julia Votava It a Kradarlok at„

tomu dohnalo neoí známo K se
studené tákutky sUle připraveny !
49 JUUUS THKITBC1ÍKJC Riiatopraoannkfna rvoaia numii imi jir in ui

tajaiunlca Anna Hllak tm Jit II ul Mať
nlna AnnaHvaílna lina jit IS ul pokladnic
Maria Katuar M a Oharla Ht Omaha do- -dit tento vládol čin tak dlouho až
orkynt Maria Vantk v bor malntku Kran- -

bevraždě byl patrně již delší dobu

připraven jelikož zanechal po-

drobnou poslední vůli dle níž po-

zůstalost přes 8000 K na hotovo-

sti obnáší Před smrtí pozval si

telegraficky své přátele na pohřeb
a mimo to si v závěti vyžádal aby

tláka Hnnni Mary nua a joanrua riniaaai
Statni ví bor Tony Tfank a Maria Vítekas MASNÍ KRAM

na patřičných místech soud tento

uslyší Válečné útraty pánů Ma BOIJTIí OIkraZXA
Ilá I'lniré Dřcro í 7 Kruh ftřnrařckaa Jíl stran města vlattni krajanlďarů v šarvátce a rakouskou vlá-

dou lid platili nebude Vláda ra Odbtvt avá achtta katdt druhá nandtll
mtalní v mlatnoatl p Kotáry na SUláaU ulUriitří I£uik1ov5mu při pohřbu hrála hudba týo- - Harbora Kaunk dnatojná poriirnir-a-

i Anna
VlM-- nilaťiuřadaedkai Katla Vwitaak tal

kouská ssma uvolnila cestu so-

cialismu a politice do kasáren
ských voj vysloužilců cisto U44 jat '3' ttl' Největll sátoby masa všeho druha

W Hu 11 atl Maria Vooittka nokladnlnai
Klwnora Kbarl prtvodtti trancla Koubaka
druhá prftvfMtel Katí Vomtfka vtttkyntj

čemuž ae s takovou houževnatostí

1MO MORE BLUE-MONDAY- S

SWlrT PRIDE

SOAP

Good in hard

water and good
in soft water

Miule by SWI FT & COM PANY

Hwlítovo 1'rldo mýdlo jott noJlepSfm mýdlotn Jukííioí ka ku praní prddla dostati

SclHe Nvého prádla— nikoli? obalův

Tragický ikon rolníka Polito

pěkně zařízených farem za rOzoý-m- i

záležitostmi do městečka zaví

tali a sice: s pp Frank Zahradní-

kem Vác Morávkem Mike Vo-

trubou Aot Svatým a Henry
Procházkou
Použivte pak nákladního vlaku

vrátili jsme ae odpoledne zpět do

Wilson kdež zdržel '

jsem ae do

rána načež s panem Kutákem na-

stoupil jem povozem cestu do

Hollyrood Poíasl bylo z rána

sice krásné avšak později žhavé

paprsky sluneční cestu zvláště pro
koní činily dosti obtížnou Jeli

celkem romantickou krajinou

nfpřílii strmé vršky tvořily mlaty

Anna llltvka vntrm atrari joaia nrnnaa
vonkovul alráti Koala Mucha praportnli--
Anna Snhaalavaky Makdalana IMvoflka

nzanek salámů lunok a vftbeo vloho co

f obor tento tpadá

vždy vzpírala Potřebuje li Ra-

kousko ke svému zachování sáhat
k prodlužování vojenské služby

váníhodný případ udál se v obci

Sudislavi nedaleko Brandýsa n

Orl Všeobecni vážený a přičin-

livý rolník p Josef Samek praco

Ceny levnější než kdekoliv Jinde ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦1
potom jest veta po velmocen

ském postavení a po jeho síle

Úlohu jakou mili vojáci dříve Jos Vopálkadnes již nemají a evropská válka

za dnešní sociální nespokojenosti
ve všech státech jest oiprost) ne ŘEZNÍK A UZENÁft

Nervy
jsou vl&kno velmi citlivá a

ImmIIviiIioiIii
římiottvtech
rorvAtvaiii

omann Je-l- l aíiuatavs nor-vn-

v najiořádku clifiwlns

016 lilo

SEVřKJJV

val s koněm ve čtvrtek dne 3 září
na svém poli Kflfl nikdy nikomu

neublížil a byl pokojným takže

nenapadlo ani rolníku počínali ai

při vláčení a ním nějak zvláště

opatrně Kráčel těsně za koněm

drže rukou opratě Pojednou kůň

se vzepjal patrně štípnut ovádem

vyhodil a zasáhl zadoí nohou rol

možná Proč tedy drželi tisíce
foikosna uuon auay oraty se po-

tůčky jichž břehy byly porostlé na 5 a "William vilmladého lidu o Iři misíce déle na

vojně a poškozovat! tak hospodář
ské postaveni našeho lidu? Po mi "() rMf nnllntti vflitř ÍJiriTho

tri um itio druhu Jlcil rfiÍMi!h fmh-k- 6

uwnáhikfiih Kupu o nMin na ttoutku
a ujltťutorn rán ta podruh ptljdnuj tu SSvývodech obou řečníků jejichž

řeči odmčflováay potleskem při
níka do hlavy tak prudce že ne

nízkým stromovím Vzdálenost

mezi Wilsoo a llollyrood obsahuje
asi 33 mil Kooečně kolem jedaé
hod ve čtvrtek odp dorazili jsme
do llollyrood vzhledného to mě-

stečka asi 600 obyvatel Čítajícího
lest zde více obchodů které svým

Zbožím doráží a múJetfl tl J obted
nati telufonum Tel A NERV0T0N Išťastník beze alova mrtev klesl k

jata byla reaoluce kterou shro
máždění protestuje proti rakou
skému řidii volebnímu Co 'Aj ijf— rri Poilzimiií obfldd započalo 1 zifi

— ~ zdarma

zemí- - Tragický případ způsobil
v celé obci pochopitelné vzrušení
a rodina Samkova hluboce litová-

na Veliké účastenství na pohřbu
nešťastného muže v nedfili 6 t

než ae schůze zakončila shromážzařízením a hojnými násobtmi
dilo se na Zelném trhu tisíce lidí? zboží svědčí Že majitelé jich žijí

v blahobytu Sem sjíždí se inu o

bospotefi jMináliA '"ou-- Il

nervy rosirnlony Lahod

noho toho loku mAII by uží-

vali váíi-lii- ktoi-- í trjí
iiorvoaiit bolcatí

hlavy íAilmiicIvoatl a
slnboHti a ofljxiniňti-- 1

a n7Mi Hluliým a

bjratorlckým (onam Minií

útrapy p'l tanci v Vita

Cena 1100

Neerodovvcli UkárMAck

kteří za zpivu délnických písní ae

pak ubirslí brněnskými ulicemiho vůkolních farmerů aby bud
m v Brandýse bylo důkazem

upřímné soustrasti spoluobčanů RohrDoun Brcs
mírem k Dělnickému domu U liaafnja iVtunátarik

nakoupili různé potřeby pro
neb jinak se pobavili a Vojín taitfdtn na ůtlku Z če celnice blízko rimeckého divadla

zattoupila městská policie zástuských Budějovic se telegrafuje:a po případě občerstvili Ho majitelé 17 a Douglas ulice
Dnea ráno it září poslán byl prostince jsou zde veřejně otevřeny a

krádež uvězněný vojín 38 pěšíhove všech Čilý ruch zavládá Dosti
pu cestu a sekala do každého kdo
ae jí oamanul ať byl vinen nebo

ne a prolévala krev lidí náhodou
v zástupu se octnuvších a rozčile

htit těch kteří za atávajících par

KIIIIMV-Pravld- nln obchodní prtpravnf pravldalnf tlonřanf toplck strojepl
terkf kraaoulad-- kraaurtWnlck právnli-k- Mlocvltn

VÝHOliV-Koif- lnl kaiml kulejni rkntr Iluirtrnl apolek sprchová láant UkKvlk
barra tlaktrna a vrJné atbavy

1'OllZIMNl OHIMIIll-Zapo- Cne I láH Nová tHdy v vlmb odborack
HHAdK IK STKA V 0— Strava poakytauta aa tH hodinovou katdalannl práci
KATaiIO-BlaKan- tnl nov llluiirovaní katalna kaidimu tdarma- -

Adretai ItUHKKOlUH IIKOH OMAHA KEB

pluku Ant Plička v průvodu vojí-

na pro vodu o dvůr kasáren U

atudně hodil Plička konev pod

nohy svého průvodce a dal ae na

ných dno obtížnou práci roloickou

znaveni bledajf zde potřebného ný lid chlácholících U celnice

inseknut byl red Spera ve chvíli riipiijn miny "ni-o- -osvěženf Skoro všechny obcho

dy nacházejí se v rukou krajanů když napomínal lid k mírnosti a k

m
"í- - X anlt DublMnjakd "imi
ti ř V doba o do ruhlMtn f pl- -

el7ZL JV - íl iAmu ll m nihJIL alakteří avým vzděláním a solidním

útěk Vojenaká atráž na něj prý
několikráte zvolala by zůstal stá-

li ale Plička toho nedbal a vy
švihl ae na zeď V tomto okamži

rozchodu Několik kroků níže

seknut byl do hlavy Člověk který BANNER LKJUOU HOUSEjednáním požívají velké úcty a dů

pod ránou okamžití padl V témž
věry nejen u všech krajanů) ale i vlaatntÍrXzvLtf ItrKupuJMi rxmu Uo- -

S"tn ilKti vyplSnvan ho
dlnky kutré nikdy vritt-n)-l

podrtl urnu barvu po exit vale titl a
jdou laj-- l nJtl net ilaoont atlrma prav

u jinooárodovca CMII UAIJCCN najlho-vyťhrohu24aN- ulku vojín na stráži střelil a Plička

překotil se mrtev se zdi na dlažbu

okamžiku slyšeti bylo bolestný vý
křik člověka jemuž strážník pře-

ťal ruku Na Cejlu zlomili stráž
Tf pn W F Cipra vlastní rot Tel 3M2 SO OMAHALhlIL linilUUliulice Kule projela mu hlavou Zlaté vyplilutané Hodinky

lovanlct nthnlr( a rldtct a bai klďku
Zastřelený voják jemuž bylo as

sáhly vemooDcnoa mounou Krmi-

vem Jest mužem vyioce oada

ním a zkušeným obchodníkem

Vítcřné pivo stále na čepu Nejlcpsí vína a likéry a Jemné doutníky
Cbutnýzákutck vždy poruče Jest Jednatelem pro proylulé keiitucké
kofalky a východní tamožltné Za výbornou Jakmtyaebo ibožl ae rucl

níci člověku nohu a ženu porazili
na hromadu kamení nadávajíce a

kt(ln4 ryt pro p4nf dámjr n)lp-tlr- n
amfti-lck- f ni mr(}}kMm plnf druhukariiy

opatfnn fi'né a Uirvi-- CO II as9

St ťaul
'
Minneapoli

Dulutb

Mínneeotská a

Wiacoasioská jezera
Milwaukee

Waukesha
Dakota Hot Spring

Deadwood

Providence R I- -

Portland Maine

NORTH-WESTER- N DRÁHA

1401-140- Far oarn St

Omaha

let byl prý povahy nadmíru od

vážné a vzďorovité V únoru le kopajíce jidomovoíci a lidé stojícíByl jsem též hostem v jeho vzorné a exprwwint itMViku rrtihltdfca sdnrma pted
iaDla4wnira záruka na Shlet a r4kn# mut-

íí tnmirnosti a aezoal isem že test před domy a ve vratech násilímtošního roku uprchl do Prahy k nblláiDkr kirifn(l rntluik kuJdíml
hodinkami Iiud-l- l Mt iwlinn oblmlnár

Šťoucháni a hnáni byli dovnitřkde ho za 14 dni dopadli K po kou dámu tdarma ptknf prinn a inAtr-mf- lšťastným otcem a raaoželem

Necbť ctěná rodina p W F bojínky pouu rgi4troran ilarma— Jdnylidé kteří volným krokem brali
se ku pfeiu byli kopáni a na

RwntuHy Bfiupa ti anen prtHiaLi o eatary
Flíte choeia-l- l mutakt nb dámukt

slednímu pokusu o útěk dohnala

prý ho obava že bude dopraven
ďo vyšetřovací vazby na pevnost

rinrv ořiime můi vřelý dik za

Lee-Glass-Anire- escn Hardware Gomo
—prodávat va yelknin--

Ťiačtné vyrážené lakované plccbcyé náčiní — Cícraný plech
plece a aoyoyé shoV - wr drát hřebíky ttoťxM

aboži oicykly strelL srraně náboje asportovsae soon

th k Hamej alire Oman Scbr

zem povaleni V pozdních hodi
ATLAS JEWELKY CO 462 Mrtr tolltaa

Block Ckkifo Nu thI knuioa oibu)íci nu rUEiicb biidinek kltnoia naHUnnýrb
t přátelské pohoštění

nich sepsána byla stížnost v nížI Pan Aot Slavíček řídí krásně terezínskou Plička pochází ze nodln piiMkt rvoirira nottrakabo ttiHifi

fl _ -- 1 r - knrhnn Na pnu m i Žižkova svědky surovost městské policie
kurt-kth- ntrmi ncicn troju nicrma itn
jBileme poobdrtanl 4& v kolkách _ it


