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Dr Uka jiní přrdillý týden
uvedl se nám svnu přednáškou v

Sokolovně u osvětových snahách
českého národa sklirl I v jiných
čekýcli osadách NibraKky pravé

ZPRÁVY telegrafické

Krajan titRtácei vriJeisos misií

či ká o la v Clr vHamlil pře-kva-

na In la v sídmiu hioinou
r plivou V ředině Vi: Adltka

pracují) lho v továrně na

chcmikali" oilcliril straMivá

trnKlie i'jli původci- - AMítkj
na pnlitťjnl stanici očekává svůj
osud iie si vědom skutku kl

tý kpnohi Adási k ttpěl jit po
několik n" lčl bolestmi v hlavě a

Přehled zo Míta politického a kroulkimluMÍ Iřiiiiiiíy V sobolu letnil ve Wil-br- r

a v neděli v Creto Z obou
mM došly nas" nulšené zprávy
i na jiném míslě podáváme Na

místě tomto upozorňujime jen le 1v sobotu cílil se tak chiiravýni Že

musel zťuuii duma- - Bylo o lpo Dr lška vyhověl naléhavé Žádosti
lne arátce po 3 hodině k ly! účastníků prvé své idejší před

nášky a žu ještě jednou v Omszc

promluví Přednáška ta odbývá

Z Wnlilnitona

Stlý vitňit fftttřkotátf fia — iy- -

II It tal kimbinai freti ReoiVtlh
evi

PtiMěhavalecký plíliv Mále ještě
vzrůtá neboť dle posledního vý
katu ptistěhovaleckého ťíFaďt při-

bylo minulý měsíc co do počtu
kovaně vlce přistěhovalců nežli

toho samého mísíce iniruildlio

nánle straMivý táchvit holosti
zbavil nešťastníka smyslů a on

vyskočiv uchopil nůž a vrazil ho
své nic netušící manželco do

se dnes ve středu 7 října přesně
o n hodině večer na zajímavé

prsou až se zlomil u rukojetí Na théma: "Tajnosti zpovědnice''
Dle zájmu při první přednášce alo uchopil valeček a své malé

dvouleté dcerušce rozbil lebku din řečí jež na všech stranách
pak vrhnul so na starší svou dce

b Zkusto Je a doznáte psk smul Ze jste lahodnějšího piva nepili 47m8 A

íe_Ak_j91_&_ju j Jft_l9i-t9- — t~itoJ Al lOiAAAJl fP S''3
rušk') 8 letou Kamillu a cihličkou

ji děsně zranil na hlavě načež

roku

proti
rokii

Letos přistálo 64977 osob

45549 osobám loRského

Rozdělen ni jednotlivé

slyšíme bude ku této přednášce
veliký nával a tudíž odporučuje se

zvlášť dámám aby si pospíšily

by zajistily si sedadlo Dítky
vzhledem na choulostivý předmět

řeznickým nožem chtěl ukonČiti

svůj život ale učinil si jen nepa
trný řez Sousedé udělali poplach přednášky přístup nemají
nešťastná manželka s dětmi od V sobotu 10 r m přednáší Dr

iiklky aki ii nás panuju "svo-

boda "

ftáJínl vichřice

část Miiioiupty a srn-m- l ho

Wísninsinil byly postiženy strašli-

vou ichhd ktrá sr ro'prmUla v

sobotu odpoledni! a přinesla zá-

hubu 19 lidi-ri- i mimo to mnoho

jich bylo poraněno a také značné

Ikody na majetku byly spflsobeny
Tato zhoubná vichřice řádil ne)
húlii v St Charles a ht Cloud
Minn a v Atmond a Blaiuc Wis

Také ve Wiuoně Wis způsobeny
byly škody na štěstí vsak neozna-muj- í

se odtamtud Žádné ztráty
na lidských životech Dva lidé

byli vážně zraněni v Chatfield
Minn- a v Duluth vichřice způso
bila velké škody na mactku Na

St Charles cyklon se přivalil po
3 hodině odp a 14 obchodních

stavení Škola náJraží velký

mlýn katolický kostel a 40 obyt-
ních stavení bylo jím zničeno Dle

posledních zpráv zahynulo tam 9
lidí jsou vsak Obavy že ještě
někteří jsou pochováni pod troska-

mi rozbořených domů Jeden
člověk tam byl zabit na ulici plu-

hem který vichr vymrStil do výSe

zrovna proti onomu muži utíkají-
címu před vichrem Město bylo
v ten Čas naplněno íarmery a když
su cyklon rozpoutal tu každý
hledal ochranu kdo mohl Jak
mile zpráva o tomto neltěstí doSla

do Winona byla ihned odtamtud

vypravena pomoc a všichni lékaři

spěchali do St Charles aby po-

skytli pomoc zraněným Bouře v

Almond rozpoutala se náhle a

strhla přes ta domů v troskách

jednoho zahynuli 3 lidé V Blaine

usmrceno bylo také několik lidí a

jistý Ericksoo byl tak těžce zra-

něn že sotva životem vyvázne a

K Mankovi zlámán byl křiž

Cyklon rozpoutal se v Illinoisu

veženy byly do nemocnice kdež Iška v Prague v neděli 11 t m

když tři bratři Van Worrwrové se

aýin strýci--- llamy Procení ze

svého bydliště V Kimkrhonku si

vjcli do 14 mil vzdálené osady
(trcendale kdei bydlel jich strýc
Petr A Ilallenliptk jeli tam s

úmyslem lo ho zavraždi a nežli se

přiblížili k jeho příbytku zastřeli

si obliírjc látky a pak zaklepá
li na domovní dvířa a sotva že

jim ilallcnbeck otevřel začali

všichni na nčj střílet Nešťastník

sklesnul zaražen mnohými kulemi

ale měl tolik duchapřítomnosti že

vyzval svou ženu a stařičkou svnu

matku aby se zachránily útčkum

do hořejMch místností Obě ženy
tak učinily bez odkladu a af zlo

iinci za nimi vypálili kulí

přece na štěstí žádná z nich ne-

trefila prchající Těžce zraněný
Hallenbcck se dopližil do světnice

kde měl pušku a uchopiv ji chystal
se k výstřelu načež útočníci

iprclili- - llallenbeck na to skonal
v několik okamžicích Netrvalo

to dlouho a vrahové byli chyceni
a usvědčeni jednak stokami ve

sněhu a také vyznáním Marvey
Bruccho který vystoupil jako
státní svědek Bratři Van Wor-měrov- é

nenáviděli svého strýce

proto poněvadž jim vypověděl

morgič na jich majetku který pak
museli opustit Za zločin avůj
byli odsouzeni k surti a Bruče

vyváznul s 18 lety káznice V

průběhu přelíčeni vySlo na jevo

později malá Vlasta zemřela Man
odpoledne v Morse Bluíís v úterý Individuálníželku a Marši dcerušku doufají

lékaři zachovalí na živu
13 t m večer ve Schuyler a v

neděli 18 t m v Bruno

WILBER (původní dopis) VČeské dívce zavražděno

Z Guthrie Okla došla v so sobotu odpoledne přednášel zde požadavky
botu zpráva le v okresu Payne
objevena byla hrozná vražda spá-

chaná na 1 3 któ české dívce Marii

Dr Iška na théma: "Víra — po-

věra svobodomyslnosť — nábo-

ženství" Účast' z okolí byla
značná z města samého poměrné
slabá ježto mnozí ktifi by byli
rádi proslulého fečnlka poslechli

Prokešové Děvče nalezeno bylo

země jeví se postupně ptfbytek z

Rakouska Uherska Dánska Fin-

ska Německa Anglie Itálie
Ruska 1 Skotska Ze Švédska

přistěhovalců ubylo Celkem ne-

bylo dovoleno vystoupili 810 při-

stěhovalcům Z téci) bylo 545

bez jakýchkoliv peněžních pro-

středků 156 jich bylo nemocno
8 trestanců 7 mnohoženců 95
dělníka ua smlouvu a 1 blbec V

nnwyorsképi přístavu přibylo se

zhora uvedeného počtu přistěho-
valců 45000 osob —

Poněvadž se cli ytttaia demokra-

tická strana vykořistiti skandály
které se vyskytly v poštovním od-

boru tu v konferenci vůdců repu-
blikánské strany bylo usneseno

aby v příštím zasedáni kongresu
hned po jeho zahájeni podán byl

návrh na důkladné vyšetřováni
skandálů v poštovním odboru
kteréžto d lo má se vztahovali
hned od prvopočátků každé' shle-
dané nesprávnosti Spolková po-

rota která se vyšetřováním po

jvými pokrevenci v okolí farmy
poblíže polnf cesty napolo pol-

ním býlím ukryté krk nebohé

dívky byl od ucha k uchu ostrým

'f

Veliká různost střihů a veli-

kostí ve které! my mužské

obleky zhotovujeme umož-fiuj- c

nám abychom vyhověli

požadavku jednohokaždého

jednotlivce

ZavaHtý vysoký malý něho

lmbcný holiatý nebo climlý

V každém případě máme co se

hodí pro vás i pro vaši tobolku

nástrojem podříznul a jiné stopy
ještě dokazovaly le na nf bylo

před tím zvířecí násilí spácháno
Na podezřeni z hnusného činu

toho zatčen bl Izák Kugers 17

nemohli opustili své obchody Na

žádost' posluchačů první přednáš-

ky jikoi i na naléhání těch kteří
nemohli se dostavili bude Dr
Iška ještě jednou ve Wilber před
oášetí a sice mimo jiné i o posta-
veni žen v národě O průběhu

přednášky nebudu se íiřiti Znáte
Dr Išku přednášel také 11 Vás a

jistě jako u nás i u vás posluchač
stvo pilino elektrizoval Hrobové

ticho — každé slovo takřka od úst

jsme mu brali pak zase hlučný

srdečný smích kdyi hodně iron i

cky některé to učeni vyložil a opět

že se na zpáteční cestě každý z roků starý a týl po krátkém

zdráhání se přiznal le podniknul
na dívku útok a pomáhal ji

aby to otmohla na ně

tří bratři chlubil že on to byl

který smrtelnou ránu strýci zasa-

dil Z rozsudku smrti se odsou
štovního bůdlu zabývala vznesla zeni dvakráte odvolali a dosáhli vyzradili Jako tvé společníky

obvinil jistého Franka Quínnessedosud osm formálních žalob Obily $10 i Uía jednoho českého mladíka jmé
poblíže Princetonu v neděli večer

a usmrtil 3 lidi a zároved zničil

velké množství faimerského tria
Jedna z nich jeat namířena proti

není Malýho kterýVjvězočn je ve !
všeobecný souhlas jevený voláními

Žádný oblek nepadne Jako míS
jetku Pět osob tylo zabito vichři

cí blíže Sheridan Wis a 1 byla

vězení ve Stillwater Kogers
uvězněn jest v Perry Mezi če-

skými osadníky sousedícími s ro

Harrisonu J Barreltovi dřívéjfií-rn- u

generálnímu výpomocnému
návladnímu v poštovním odboru
Barreti má svou úřadovnu v Ciii

cagu Když před Ca sem opouštěl
diči zavražděné dívky silně se

po dvakráte odložení jeho prove
dení konečně vllak advokáti ne

mohli i více zadržeti ruku opra
vedlnosti a poprava byla vykoná
na VSichni tři Kli na smrť bez

bázně Nejprvé usedl na elektri-

ckou stolici nejmladsí z bratří
Francia za ním následoval Fre

Jcrick a po tom Burton VSecbny

tři popravy trvaly pouze 15 minut

Chov ovci v Montanž

Kdežto za zlatých demokrati

zabita v Ashland Jistý íarrrer
blíže Blaine nalezl na svém polt

íi ioo jež tam patrně vichřicí bylyv "r MlOWNINfl KING & COpoštovní odbor mel účast v roz hovoří o lynčování

Američané v Evropě
%#vx ličných zaváty z některé rozbořeué bupřípadech před jrnenova

ným spolkovým oddělením jako
Kdykoliv zavítají občané našidovy

Parník potopen vjezernl bouří

Straíilivá b)uř která hu roz

K S W1LC0X Mgr
do Evropy vzbuzují iivý zájem

právtilkohh4c takových obchod
nich doma jimž bylo kladenu za

vínu le užívali pošty k vykořifcťo
vání vlídni pokladny liarrli

f fObyčejně výborní#se representují
poutala v 'Zálivu Greeu poblíže

l potleskem když pádnými pře-

svědčivými slovy klam odsuzoval

a pravdu hájil Přednáška trvala

plné 3 hodiny a jen nerado roz

cházelo se obecenstvo po srdeč

ném rozloučeni s Drtm Iškou

jenž lak rychle získal si všeobecnou

přízeň Na shledanou!
Z CRKTK se nám píšu že před

náška Dra Ifiky odbývaná pře-

dešlou neděli měla veliký úspěch

Přijeli až na 30 mil vzdáleni kra-

jané sby vyslechli tohoto řečníka

jenž ze skutečno ti a přesvědčení

potírá bludy a utužuje svobodné

smýšlení Přednášel o nábožen-

ských humbucích Někdy jsme
al trnuli když Učil jak ohromnou

je lehkověrnosť která neprohléd-

ne ani ty nejvyloženějšl podvody
často hlasitý smích provázel
slova řečníkova ukazujícího na

a přijdoii-l- í do rodné vísky své

rychlo dokážou Že léta strávená v

Americe vysoko je rozhledem svě

tovým názory volnějšími a vzdě mí mm prague oklahoma
láním povznesla nad rodáky ve

Marinctta Wh potopen byl v

sobotu v noci dopravní parník
Eríe L Hackley a ve vlnách

jezera nalezlo smrt 12 cestujít:í:h
Devět oob z potopeného parníku
bylo zachráněno v naděli parní-
kem Sheboyan OHoby tyto za

chytily se trosek parníku a pluly

po několik hodin na nich nežli

byly zachráněny Trosečníci byli

vlasti Jest to tím le každému
zde dána příležitosti k práci k

vzděláni k vymknuli ze byl ve

škole života Naši presidentové
a vynálezci z velké části nabyli

Nové město ve staré zorni

dvacet pět rnil od každého konkurenčního města Nové dráhy
Velká česká osada Skvělá příležitost k výhodnému uložení peněz

O další podrobnosti dopište si pod adresou:

H JOSEY Vice-Prcside- nt First State Bank
x4 VUAUIK OKIAHOMA

vzdělání v télo škole naší rb
jíž tak vysíleni le kdyby byla chodnlci a průmyslníci domohli se

touto školou mtelligence i jmění

jest také obviflován le jtště před
nedávnem prostřednictvím pošty
rozesílal poštovní líutky a dopity
těm jit do kkan dálú bylí napletení
a sliboval jim za dobrý plat ťípl

nou beztrestnost se strany úřadu

jících spolkových úředníka

Minulého týdne spolková velká

porota vznesla obžaloby proti
Geo V Seaversovi bývalému
s jperintendentovi ve výplatním
oddělení poštovního odboru dáli

proti státnímu senátoru Geo A

Greenoví z New Yorku a poštov-ním- u

úředníku Scottu Towersovi

Ve společné žalobč proti Toweia

ovi a Greenoví je poslednější ob-

viněn le Ueaversovi nabídnul 10

procent provine podaří li se mu

}A posta přijala jisté samnčítael

iparáty dn své služby Towers

je pak obvinili že za to že dopo-Jfruč- il

přijetí jistého druhu psacích

rfměfioosť té neb oné církevníDnes dělník zdejší vysoko stojí

pomoc přilila jen o půl hodiny

později tu snad by bylo zahynulo
v rozpoutaných vlnách i těchto 9

osob Zachránění po delší dobu

nemohli ze sebe vypravit! aluva a

pravdy'' Přítomni byli i někteřínad culm výrobky americké nad
katolíci také ti mi!9di doznat žc

MODERNĚ ZAŘÍZENÝ HOSTINECvrop'ikymi vytortiyiii příkla-
dem toho jest Tfiuerovo léčivé Iška má pravdu odešli jistě s

předsevzetím posuzovali to coteprve po zotavení mohli vylíčili hořké víno Ačkoli každý kupe vlastníhroznou katattrofu Bouře tato
jako náboženství se jim podává se

cký mlá hrnec evropský nějaké
byla ta nejhoršl jež se rozpoutala zdravým rozumem Paní Stcidlo

vá vzorná pěstilelka květin 1

radostí poplenila krásnou svou

zahrádku aby okrášlen byl stůl

na jezeře v těch místech po dlouhá

léta Parník nalézal se 7 mil od

Grand lilami když s počal obje

JOS- - J KLijBZXJB-- A

v ITiiifin- - OUI 1'rr
Kmlsnfím poslouží vJiily řízným pivem vtuěnml kolalkaml Jnkož I vínem

a dohry mi doutníky Kilo se ehee pohavltl neclic zastaví ae u Josefa a nikdy
toho nulmilo lltovutl Ux4vovati nebezpečný mrak na obzoru

řečnický Jest všeobecné přání
a kapitán rychle spěchal ke bře

aby Dr Iška opět brzy mezi nás

připravoval přece žádný nepři-

pravil hořkého vína tak výborné-

ho jako jest Trinerovo to uzná

váno ji"t i v Evropě kam často

jest pnsýláno Jest vyrobeno z

vína a nejlepšlch by-li- u

Jest léčivým: vyléčí choro-

by žaludku ledvin a jiter nervos-nos- t

a všeobecnou ochablost vy-

čisti s obnoví krev V lékárnách

Přímo zašle vyrabitel Jos Triner

799 So Ashland av Chicago III

ti £f strojů od továrny tytéž yyrátě)lcl zavítal a svým olovem nás posilnil
hům ostrova aby bouři přečkal

Prvý náraz vichru byl tak prudký
lo srazil všechno paženi na pa

lubě Cestující hyli v kajutách
ale kdy! zaslechli praskáni dříví

' obdržel obnos ftSoo jakoodměnn
Towtra složil za sebe záruku

f 10000 —

Někteří přední demokratičtí

pslitikáří prohlašují Že demokra

tická strana v příští národní kon-

vencí postaví na svůj lístek jedno-

ho c vynikajících hrdinů ameri

nad sebou vyběhli na palubu
počali zoufale volatí o záchranné

SlriiaiiovKkíitio

čaJoTií bvlinini sničs
f imřiHf Av ri'i) "Ini ví-- h Inmfi--

liyilit fiiirljvnuý-i- i Tio
ruf-f- l tiy n"i''lit a'MHtl vXA(lrio
niAmmHti „you ihutl phflflí kťdrýknllr
fii) juni Mlravým oviciJiclm níf'-Jc:-

lihMnrti pfl ttrittA
fllilitl k JÍ1II11 IMirtilpíióirt (rAvtnl t

RimSnJo v iknre #nlu(Hnl obf14 ri(
rolnimt (hiI ni hliivy poaliuln íitlu-tír- k

a rlé tlo I'rn vru Itthmlnou
rhiir a l mř v vtiio-li-u- ě

oollliHiit a vílími rottiřmiá
Ilalllflk poUiu CKUb

ckých časů Clevelandových chov

ovcí upadal m:boť za vlnu (aniKři

doptávali tehdy pravý capán za

nynějších vysokých cen vlny se

chov ovcí neobyče jně rozmohl a

to zvláSti Montaně Tam nyní

proveditna byla stříž a státní úřed

nící odhadují že letos vydala

37500000 liber se 12500000
ovec a za tuto vlnu dostanou

ovčáři asi jS6oooooo Víechny
ovce v Montaně na pastvinách
chované mají cenu asi lioo 000

000 Ovce se v Montaně rozple
meřlují velice silně Nějvětfiím

nepřítelem jich jest zima- Při

poslední metelici minulé zirny

bylo jich zničeno za 4 dny 3 mi-

liony kusů

Kde to Jsme!

J-- v republice aub jíme v

kuňku aneb v Německu kde sol-

dateska jest mocně jřil nežli záko-

ny ř Tak mitnovolně tážeme se

sebt samých když čteme o tom

řádění niiličáků na Cripplc Creeku
v Colo Guvernér Peabody dle

posledních zpráv toto řádění rnili-čák-

polporuje neboť nařídil ge-

nerálům Bellovi ě Cnaseovi aby
se nepodrobovali žádným naříze-

ním občanských soudů I aepřijí-mal- i

od nich žádné listiny a roz-

kazy Dva unioví havíři kteří

byli zatleni miličáky 1 drženi na

strážnici po celých 15 dní sčkoli

se ničeho nedopustili podali v

těchto dnech žaloby na íaooooo

odškodného proti guvernéru Pea

hodymu a dalSI Žaloby na ftooo-00- 0

budou ještě následovali od

jiných havířů jimi odejmuta byla
svoboda bez příčiny Tisíc míli-čák- ů

již po celé čtyry týdny tábo

řl na Cripple Creeku sle vzdor

tomu havíři nechtl povoliti se své-

ho polsdavku osmihodinové pra-

covní doby vzdor tomu le za-

městnavatelé namluvili guvernéro-

vi le havíři se vrátí do práce

jakmile jim bude vojenská ochra-

na zaručena Guvernér Peabody

poslat milici na Cripple Creek na

ŽáJot sdruženi majitelů dolů a

vzdor tomu le mu podáoa byla

petice od 3000 občanů z Victor

aby ji odvolal tu zdráhá se tak

učiniti Minulého týdne generál
Bell dal rozkaz aby zatčeni byli

všichni Členové redakce aazeči a

tiskaři Victor Recordu poněvadž
v jednom z jeho čísel se nalézala

zprávička le dva míličáci jsou bý- -

pásy avšak nežli tyto byly nale

zeny druhý zuřivý náraz vichru

převrátil partíík a ten se potopil
téměř okamžitě Vichr tento měl

Loty na prodej

Milm vfco IntA r velmi výhodných
fnwliiliick

ns nniiloj Loty ty Wf Jeln
oil lilnvnl olinlioilnl uli

a nadchnul

NaíidnlTolfc
Dáma ve stáří 40 roků hledá

následkem nedostatku známosti

touto cestou ládného poctivého
manžela nejraději řemeslníka aneb

obchodníka ve věku od 45 do 50

roků Jest bezdětná dobrá ku-

chařka a hospodyní a ncjvřelejšíni

přáním jejím jest aby zařídili si

mohla spokojenou domácnost

Jenom opravdové nabídk pod ši-

frou F30 přijímá z ochoty a dm

"Pokroku Západu" OmahaNeb

V i

prudkost hurikánu Následkem

temna a prudkého deltě nebylo
ce Městu l'rKii Jel teprve ntum pfos

vidět ničeho ani na několik kroků
Sonehotinr kálala ani nejsilnějšl plavci nemohli

rok atnrft i"lu iikyťi krnjuiiriiii vy-

hoř nit pHIiftitott rnf U Jakýkoliv oltrlioil
Onen JU 1'ralm efM přes 1 200 obyvatelů
VAoeliny tuizemky vstoupá)! v ceně

rychle nshoru 1'roliližtl poilrob-no-t- l

iiíiil n: K K Wonilmls Pratrue
poskytnout! pomoci tonoucím

Vichr šlehal vlny s takovou prud

kitnmnuaanonn)
katarh pila prd-dnS-

průduáni-- c
av hrtanu ro-fl-

plic praná
boUatl nutnu- -

Lincoln Co Okla Torr 9x0
kostí že nebylo možno se na nich

KHANK MAňTĚNA majitel

Prodám svůj majetek který se

nalézá v Prague Okl Tcrr v

jednom z nejlépe zkvétajících měst

ua východ od Oklahoma City
Majeť-- ten pozůstává ze třech

letů ui uili 11 obchodních ulic Na

lotech těch nachází se hotel a pak
velká obchodní budova Hotel

jest 34x50 stopách o dvou po-

schodích Na hlavní podlaze umí-

stěna jest úřadovna postranná

jídelna s v zadu kuchyně Na

druhé podlaze jest 9 krásných

Čistých pokojů vesměs moderním

nábytkem opatřených Štor jest
18x30 stop s přístavkem hodícím

se dobře za skladiště velkosti

10x38 st V zadu za hotelem po
staven jest malý domek 14x30 st
a pak prádelna taktéž 14x30 st

Jest zde dobrá studně s výtečnou
vodou Majetek ten leží block

západně od banku na Main ulici

Jest to ta nejlepší příležitost pro

krajana neboť jest to jediný hotel

český Jedině chatrné zdrav! jest

příčinou prodeje tvk výnosné živ-

nosti Cena 13500 Bližší po-

drobnosti sděli adro t 1 aneb

majitel FRANK DÁRTA

9x4 Prague Okl Terr

ckých aby celila popularit již

požívá president Koosevelt mezí

mládeží americkou Dudo to prý
buď Miles Schley aneb sdmírál

Dewey Dumokraté v New Yorku

jsou přesvědčeni že se jménem
některého t těchto vynikajících

bojovníka s l oposicí jaká se jeví
u bursiánů jest možno demokra-

tům v New Yorku docílit! vítěz-

ství Tito demokratiítl politikáři
vsak zapomínají že nepřátelství
bursovních kruhů by Rooseveltovi

na celém západě mnohem více

prospělo nežli by mu uškodilo na

východě a žádná kombinacektcrou
demokraté postav! do oárodolho

boje příštího roku nebude tak

silná aby mohla poraziti

udržeti Když se parník bheboy

gaa přiblížil k místu neštěstí na Nabídnuti k sňatku
lezl po krátkém hledáni 9 osob

namooa plionl
praní a krenl TyUei v krátkém

Cue fadinl
Farma na prodej
Farma o 640 akrech ve Virgínii

které zachránil Jeden ze zachrá

iněných Učí katastrofu takto:

okres King William prodá se z"Bylo to srdcelomné naslouchali

nářku len když parník ae počal volné ruky za výhodných pod ml 1 íBIBÍÍ-- íiiQP nek Dobré hospodářské stavenípotápěli Sepjatýma rukama pro
sili muže aby je zachránili a zá

1
dobrá voda zdravé podnebí mír
ná zima ládné horko v letě vět

Šina oplotěna drátem krajina osa

zená ovoce a víno daří se známe

roveB své prosby doprovázely
modlitbami Mužstvo parníku
konalo svou povinnost a sni jedi

Vdovec 47 roků starý se dvě-

ma dítkami (dva chlapci 5 a 7

roků staří) který má dobře zaříze-

ný obchod v jednom městě vs

Wisconsinu kde nejsou Žádni

Češi přeje si touto cestou najit

družku starší pannu ve stáří od

30 alo 40 roků kteráž by si přála
míti dobrou domácnost a jež by m

vzala na starost řádoé vychování
dítek jimi byla by dobrou mat-

kou Dobré upřímné srdce a ně-

jaké vzdělání aby někdy mohla

též v obchodě vypomoci žádon

coy Jenom opravdové nabídky
ať zaslány jsou na "Pokrok

Omaha Neb yhj

nitě Potok protéká farmou tatoný lodník neopustil loď pokuj
jest 2 'i míle vzdálena od přístavu

řeky a 6 míl od nádraží Milovník

Tanto díla 18 rok4 oavtdeaný
TibUanýml aTropakými Mkarl

vytkonSaný a Jimi odporndora
nf protrdsk pradci vtaeky de
aridui Kky pontlvané proti
rýi nvadeným chorobim o
tmt védči tlale podAkovinl a

nmiui iTylínl a vSech aaini
Baliček a návodem St pottoa $120

Ií prodři ▼ lťkAm4-- l

IfkT VHmo u(lá i
f

R F ŠIMANOVSKY

honby má příležitost honili divoké

kachny husy a lesní zvěř Hyb

hojnoít Farma hodí ae výborně

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Tři Životy za Jelen

V Clintooské věznici v Eanne-mora'- N

Y zaplatili dne 1 října

životem svým v elektrické stolici

tři mladí mužové zločin který

spáchali na vlastním svém strýci-Byl- o

to o váaocích roku tyoi

ženy nebyly vysazeny na trosky

Kapitán zůstal v aormidelr1 budce

al do posledního okamžiku a tam

také zahynul" Mezi utopenými
nalézáme také jméno Truchly

který zastával místo kuchřře na

parníku a jest možno le jeat to

Čech

— Zubní lékař Bailey zaměst-

návající Českého assislenta ručí
za veškerou práci jím zhotovenou

Úřadovna jeho jest v 3 poschodí
Paxtoa bločku —8

1
k chovu dobytka Bližší sdělí
io-- m3 JOHN JELÍNEK 654ScottSt MllwaukeeWls

í 1116 Pine St Braddock Pa


