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do vnitř Sukni I' jl !' ktAiké
pod nimi doplňovaly rl toiletu

kalhntvi kina končily ve vysokých

ri:ihii)Ii boliih

Ínn iirsnty patnácte mil a

jkiby loKk látky nadnlmilidřl

cřis uplynula jim tr-t- vlvch ne

hod l'o několika mcaldch octnuli

se u cíle své cesty Hrrty nejprve
pnstavil malý srub a klád sa něl

platil Ijou ta ksldvch liilc siloví

co a salva práce tato byla vykoná
na mladí manželé společně se

odebrali na tábor aby se t Je spo
Irčnft duli do práce

První pánev ttmě vynrsla jim

#55 ve tUtéin trní Zdálo se že

Klestěna inmyslne zasypává ml

don lenit přízni aby nahradila jl

utrpení 1 přestálé cesty
Tcnlo zUtý prach uložen do

zvláštního pytlíku a manželé ho

chovají jako upomínku na odváž-

nou a přece tak šťastnou cestu

svou

Ifcrry si záhy musel přijednati

pomoc do svého záboru a během

pěti měsíců po odraženi 31 tisíců

dollarů vyplacených dělníkům za

mzdu vytěžil čistých #130000
Vedle svého záboru zakoupil

Berry ještě pět jiných a zaměstná-

val na nich 30 zlatokopův kteři

pro něj pracovali
V loni se opět se svou Žiokou

navrátil z Klondyku do Kalifornie
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Deadwood
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NORTH-WESTE- RN DRÁHA

1401-140- Farnam St

Omaha

podlaze ležící mrtvolu hlídačovu s

ucpanými úsly Po jeho vrazích

zahájeno bylo pátrání

Oblthaná fara Jedna z lamích

pražských budov stala se v minu-

lých dnech cílem nepřehledné řady

zástupů jež k ni od rána do veče-

ra pořádaly v pravém slova smyslu

procesí Za kliku 11 dveří kostel-

níkova vystřídalo se sta osob aby

setu informovaly o podrobnostech
jež zatím po Praze roznesla pro-

slulá Fáma A jako se zástupy
zvědavců dychtivě sem valily tak

opět neuspokojeny vracely se uli-

cemi Nevěřily co se jim tam

řeklo považujíce vše čeho se tam

dozvěděly za pouhé odbyti za

Cena 25c a 50c
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Uložení peněz
v íižních pozemcích
Takové uloženi iívbH není ipukuln
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Nnl tni dinlMiO mule v sla

tonomé Allcr jvmul ly lávala
lltilťna lil himvi lo Cl

ttorl J tlrltyniu

dílalkii livlcfm (rslnlm ovo

c ilni (tili Kalifuloie Výnos

prii lio siiíil puti k ulinKnl
iówUivii wiii ti nim

roiprolliU tnuloiic

noiť tuicního protloukání an

tcl vyhlídky I

podali se nni nřkJy tijuitiii n
sniHI pohodlň)! rxiatencí

V té dotě noviny lyly dny

správ o lemi vřiného ledu o

Alicf 7 naleiech tlila jrl
Um tly uř inťny Iřtiii jit dovedli
vidoroviti lirfuám ňtripim Jel
v Aljike kynou kaíddmu kJoi
e odváži do jtjl vnitra
V Llerrym tyto ipravy kttrd

dennc po vykonané prlci proíltal
vibudily touhu aby ie Um po
dfval a ikuail pakli by mu tam

slestena vlce přála nržli v Kalí

loraii Koneční touha ta byla tak

silná te jl nemohl vlce odolali a

proto vyevédnuv ai f 50 vydfclané

mzdy rozhodnul ae že 1 tímto

nepatrným kapifajtlkem ae tam

vydá

berry mři dvě silné mozolovité

ruce postavu jako Herkules a od

vahu Iva Na lodi dostal přeplav
do juncau za výpomocnou práci 11

parních kotlů

Když po ntkolikanedčlní plavb£
vystoupil na podu Aljašky nalezl
v Juneau tlupu čtyřiceti mužů již

přivě chystali ae na cestu do

vnitra Aljašky k tamnejSlm loži'

lkám zlata

Každý z nich nesl tvé zásoby
potravin a celou výpravu wbou

Btrry byl t nich daleko nejchud
iím na zásoby ale ncjbohatšlm
na nadčje to dodávalo mu ail k

té nebezpečné cestě Bylo to

časní 1 jara sníh ležel všude vy-ok-
o

na každém kroku číhala té
měř smrť Indiáne za bohatou

odměnu dopravili zásoby hloučku

těchto zlatokopův až k průsmyku
Chilcootskému a zde je pak zůsta-

vili dalšímu jich oiudu Odtud

jest ta nejnebezpečněj&l část testy
do vnitra Aljašky

Kdyi mužové ti brodili se sně-

hem a slézali skluzké vrchy něko-

likráte rozlehl se zoufalý výkřik

Byl to poslední ston z úst někte

rého nešťastníka který se uřítil

do propásli a tam zapadnul do

hlubokého sněhu

Tak dorazili k jezeru Bennett

zbudovali vor z klád po něm

pluli dále k cíli své cesty Siřstl

jim však nepřálo nárazem na

skalisko se vor roztříštil většina

potravin zmizela v jeho hlubinách

Jedových a z celého hloučku pouze
tři měli tu odvahu jiti dále do

vnitra k cíli své cesty Ostatní

e vrátili aby se zaopatřili novými
zásobami potravin

Berry měl pouze veliký kus

ipeku a něco sucharů s touto

skrovnou zásobou vystačil sž k

Čtyřiceti mílovému potoku kde

le musel zasUviti neboť neměl

již ani sousto potravy a dokonce

a přivezl sebou těžký náklad zlaté

zbraň jíž se příslušné kruhy chtěly
zbavili těch kdož přišli Žádat o

právo a nárok zaručené jim úřadnl

listinou Věc byla tato: Ve
tlvnf Jih ncnl novou zemi Obehodní

osaJS
TRANS-- K EXPOSITION

a dopravní prostředky Jsou pflmřřenň a

nlripňl rodncld jest mírné a plíznivtí
Vzdor tíímto a Jínym pfodnoatom Jižní
pozemky o prodávají za ceny daleko

ho prachu a valounů Během dvou

let Berry stal se milionářem něko-

likanásobným a jest dnes nejbo-hitšf-

ze zlatokopův kteří Šli do

Aljašky hledat štěstí
Příštího jara vráti se tam opět

čtvrtek a v pátek dne 32 a 23

října roznesla se po Praze pověsť
že zemřel známý pražský kostel-

ník který mimo dva domy a hoto-

vost 100000 K zanechal prý psa

pod Jlcu runu nKiilof nou a při nyncjwcu
crniAcli pUniíňoJf velký zisk z uložených
penřz O hulu oliWnlkft ř 1 až 10 vCet- -

řinka jeho nebude ho však více
ustanoviv Že ten kdo se zaváže

nit iid obdržíte zdarma týkajfcfnh se

výhod pozemka v Kentin-k- Zitpadním
'I onneaaee Mississippi a Louiilanfi ležf
clcli na anitb bliže llllnoisCentriil drahý
pro bliidajlcl domovy a pro ty Již ebtoji
vlioilnn ulo7lt) peníze uoplste 11 mze

psanému
W II BRILL

MM Parnain Illst Paus Aut

psa vydržovati obdrží na to z po-

zůstalosti ročnť paušál šest set

zlatých Rozumí se že lidi

kteři se třeba přes noc stali vášni

vými přáteli štěkavých čtvernožců
a zvláště psa nebožtíka bylo hned

miste Ntil pnslyl milý činná-li- l

Kdo --

splttl #j)o výloh vo
li lmlrli pro novou radnici? Prvá

volba byl nrplatna a proio urči
li novou Není tu okrádání okrt i
ní pokladny U mne poškodila
voda centu žádal jim o jrjl
opravu kn-r- é

by byla stála asi

#10 a komisaři tlin odkládali

člyři měsíců v tom domnění že

dobře hospodaří Kdyi pik voda

vymlela propat1 tu chodila komi-

se 11 komisi až konečně výlohy

vystouply skoro na #300 Teď

jnbt to možné Jak vidím demo

popokraté jsou příznivci své stra-

ny tak že jest to až makavé Proč

dostane demoKiat neb pnpulÍHta
hned vše cn si přeje t Proto Že

mají většinu na avé straně jak
cesták tak assessor maji první
slovo Sám jsem viděl jak komi

sař dal cestákům navěsti aby dě-

lali větší účty než měli A to se

děje posud zvláště před volbou

by snáze vlezli do slepičnlku Jen

když dostanou hlas Celý měsíc

jsem měl fůru korný na cestě ne-

boť mně soused cestu zahradil

Musel jsem jít až k inženýrovi a

shledáno Že má soused cestu

Poradili mi abych
žaloval na náhradu ale komisaři

demokratičtí in umluvili a zajeli k

sousedovi který jim slíbil Že

bude pracovat pro jejich stranu a

byl propuštěn Mně pak komi-

saři slíbili že nahradí vše co on

zavinil abych jen počkal až po
volbě a pak abych ddlal co zákon

poroučí Nu tak vida zákon před
volbou neplatí A pošetilost ta

nepřestane pokud svět stát bude

Vidíš li milý Čtenáři chybu na

republikánu máš také právo ji

odhalit Kdo zloděje ukrývá jest

právě vinnlkem jako on a kdo

hřích tajf také hieši Ale marně

se o tom rozepisovat já to nena-

pravím
Dále vám sděluji že Petr Kastl

jeden z prvních osadníků rozloučil

se světem dne 31 října Kdybych
chtěl vypravovat jeho zkušenosti

bylo by toho plná kniha Již se

ztrácíme Teď přijde řada m
mě Sto mil jsme měli do města

Dnes někdo snad řekne proč až

sem zašel že snad tu byly o moc

lepši pozemky 1 on byl oklamán

jako každý přistěhovalec V té

době bylo jinaU než jest teď

Tehdy také každý hledal to hlavni

a to byly voda a les Uhlí stálo

#22 tuna a #10 sto liber mouky
Budiž mu země lehká! Věnujte
mu slzu lábky vy přátelé jeho V

úctě Jos Kastl

#
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Stbevraída vojína Letos odve-

dený vojín prostějovské posádky
Adolf Steidlcr ze Šternberku obě-

sil se v kasárnách z příčiny prý
— neznámé

Zabil při káceni tlromů — Dom-ká- ř

a muzikant Václav Sýkora z

Nové Vsi u Brloha na Česko-krumlovsk-

pomáhal v minulých
dnech v lese při kácenf stromů

při čemž zasažen byl padajícím

mohutným bukem jenž mu roztří-

štil lebku Ubožák byl ihned

mrtev Zanechal vdovu s pěti

nezaopatřenými dětmi

provázeli Berry tam pojede jen

proto aby své zábory zpeněž il a

pak ae navrátí z Aljašky nazpět

aby se usadil na ovocné farmě

kde dříve byl zaměstnán česáním

ovoce a již koupit za #15000
Tak rozmarné štěstí zasypá-

vá někoho svou přízni kdežto

milionům se obraci zády

Omiilia Noli Illlnoli Ueiitral H B

na tisíce A tak putoval k farol
( ♦

vuoiyuaiau v SMJ1BT grulJl( UAUlMIlUi
Mina

Karel Veliký i VII v Nor ltcbonl
Minnesota

odleví ítI srhň-- e kaMou 4 nPd6l r mMeb
Pledda Jan Klálo Montirnm-r- y nn ml"
topFmla Jnn Klllppk Dnylo Mm tajera"uik Vir Kdl Doyle Mína dfntiMk Jan Hodo

1 Dnyle Mlnn poklad Jun oka I„vie-llnn-„

dllvírnlk Jnn Klein p Svodíf Ji
Bulala vnitřní atriC Ant Velfínk venkovní
trá Jo- - Y Kllipek účet výbor Jo Kdl
Ifr Blanka Jan Hllpok

Č VIII Kornout Owatonna Mlnn
odbyv! iv tchSie katdou í nodf II v mGicl v
Jfdnu hodinu odpol v mni Ů B P B 1'fefleda
Fr l)uBk mliiopfpdn Fr Ilurnl tajemníkuMarBk SIS N Biem Hl dfetnlk Kr
Peelitk pokladník Ván Herdlltka at urt
vinlfl idim Moravee vnitřní atr KulparHleiík venkovní itrái Joieř H Vavřín

Spolek i IX v 1'lne CHr Minnesota
odliyvá vt achnie kadou druhou nedíll v
mfmlcl 1'řndneda Jan Stonbl mlali předseda
Tiimál nalil tujtm Jn Ilartiil (' O Hox itl
Heroun Mlnn úflelník Jan Hejda l ine Olty
Mlnn poklad Jan Sambavr Pine tly Mlnn
Č X ČechoHloTan v Ollvla Mlnn

Předseda Ant HoČck mlítopredacda Red
tloíek tajemník Karel Bvlbovec oíetnlk
MPetflfka pokladník Václav O Ployhard
Odbjvá tvé íubfmi druhou nudili v niíiícl

Čcelile ě XI v 80 Omaha Neb

Odbývá nehnie kad druhí ítvrwk v mel-o- l
o oam hodin veCer v ainl Kr laltnera Přel
edaJnn Kubát tajemník a Dletnlk Adolf
7iulák m Nortli HO ul pokl J Vocáaek
21 Ot % Bti

Číslo XII Chrudim v Raclnn WI

odbyvaivl achaia kaldou třoti mihotu v mé
lni v T hodin vetor Předaeda Kar tfáslavaký
iu:il N Orneva at mlatopřwla Jol )'tr#flka
iWiNNUennv at! laj a diet Jim Ilavllna
I7ia N (limeva t pokladník Váo Janota
ÍOIJI Albert Bt

ČíhIo XIII tmkf Ler v Heařorth RitU
wood Co Mlnn

odbývá aohtte IcaMou druhou nedíll v n1ePřndaeda Karel llouiek m!liteda AcojB
Borbua tajeumlk Jaroalar Kovanda Statni
Kr Jaro pokladník Jan Švec

ÍíhIo XIV Ladlmír Klácel
v Ilmi(reii rVIs

odbývá ch6e kaMou druhou nedíll v míalcl
1'ředaeda Albrt Kufa Joa Soukup mláto-před- a

tajemník Váo Hamaek Joa llaval
átutnlk Jna Krahuleo pokladník

Jan lilia X XV Ilnniilna Mlnn

f VKOSDG a fonoamo zařízeny
budově kdo jen zaslechl o věci za-

zvonit a každý projevoval ochotu

Že by kostelníkova psa rád vydržo
aV% hcim Aa4

vat Marným bylo ujišťováníí! l PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ :

:i-- :

Hostie a Eestanrant ::

ii vlastni

: J W HROCH -
12Í5JIŽUÍ 18 ul Omaha

řtlný Molzftv lužitk stiile na řepu
Nojlepňí vína llkiíry a Jemné

'

se strany zasvěcenců že na věci

není ani zbla pravdy a že celá pří-

hoda je pouhou smýšlenkou Mi

lovnici psů nevěřili a reptajíce
vraceli se s nepořízenou z celé

pouti t doutníky
řtludkfí vfna trulon od Iftn nahoru

t Kořalky jrnlon od llBO nahoru é
T Ceskí importovaní kořalky )ako X
1 roztop£inka mandlovka rosol k a T

GKIDLEV Kas t listopadu
— Ct red Dovoluji si vám na-

psat několik řádek Z našeho vý-

chodního Kansasu Začnu nej-

prve 1 úrodou Ta nebyla valná

pokud se týče drobného obilí ná-

sledkem mokrého jara a léta Pše-

nice sypala nejvíce 1 8 bušlů m oves

asi 15 bušlfi po akru Kukuřice

není též valná Kdo má moc

rovný pozemek tak sázel pořád
třebas sž třikrát Proto ale přece

Storz Brewing Co

OMAHA NEB

vyrábí výteiný Wiík z jirsvóho ěe
skVilio elunitlu nejlMpAllio jvfriifmov
ho ni udil a výborné vody z vlastni
artézské studnice

Květovou pověst zinkalo
I lulivovú pivo

"BIm RtMon"
n('JIpi utolnl pivo

vyznamenané zlatou medailí na

ZainlNglijpik6 výmtiYŮ

1 ony plínu swgai jei ihi f

Podzim jest práví doba roční

kdy si lze snadno ulovili reumati-ck- é

bolesti Kterákoliv doba
roční jest však dobrá k snadnému
a rychlému vyhojenf reuiuatických
bolestí pomocí St Jakoba Ol

Jakub Svadna
vlatnf

nějaká bude Viděl jsem kusy

pole osázené kukuřici jež vydají
až 60 bušlů po akru jenom Že ta-

kové jest málo Sena a pastvy

odbývá av anhllie bald druh ítvrtikNcjlrpll ptiltUlutt koupiti vzdě
lanou farmu á'i mile od města zi ] ELEGANTNÍ A HOJNĚ t

ZÁSOBENÝMElí LLOTD#45 akr Po třiceti dnech bude

vzata z prodeje—za tu cenu

„( nniraun iiau 1'reoa joa Mřoa
nilauipředa Jun ion ku taj HwIHrli llromád-k- o

Hox Ul lldublna Mlnn úíotnlk Jan Čer-
vený pokladnk K Křil

íieliraskaí XVI v Omaha Seli
odbývá aváaehftca kaldl první Iter v mlalol
valní pJ W Ilroeha Předa J W Hroch
fiilrnrt(kr m riJUtnlL lulk ai a min li ia

bylo dost to je to hlavni oč se

zdejšímu lidu jedná

Minulý týden uteklo šot "apa jocerni obchod100 akrů velmi dobře zařízená

tvkářů" z městského vězenf v
U HiJlí1'lťllík Kirel Marť M B- cor 6tb

Burlington Byli zavřeni pro

farma 41 mile od Howclls #48
skr Hlaste se hned u

Folda & Mundil

35x4 Clarkson Neb
žádných peněz k nakoupeni no-

vých zásob z obchodní stanice jež

v i 1201) JIŽ 0 ulice

V ohfhodě tomto nalrnt (lolní
výhfir vAidio cIhXI tslll
J lUfrstvá a prvá Jakosti Míra dolrá
nutí u Hvaalriy JiHt va svyku nxkoukail
na nljasy tn přlvalU-- NatlnJiij
JihIiiou a podruliá pHJdttUi tasa

prodáváni "ohnivé vody'' Před

Časem se u nich pár ožralů řádně
ČíhIoXVHI Ilrntřl Hcrero

v I)rnooil WIn
volili al následující (Iřadnlky: předaeda Tom
KyaelUiiniíatouřediHida Jan Plller tajetnnlleJoaef Puclia nful Jun 111

"natáhlo" 1 oni byli za to zavřeni
se u čtyřiceti mílového potoka na

lézá Berry nebyl však v rozpa

l'ra lnnlnt ijtnvnl
S I nHjaK'liil diiiirara

z Baltimora do Břemen
primo pn novíh 4vnulrniihnvnb

ml 7IXKJ du
l"W tun sninnimMi

('awM-- llrf-lu- n Itliitlfi Kocln Han-

nover llratiilitiiliurir
( licmiillz Nwkar

II kajuta z Baltimore flo Břemen

od 04!i-W- t nahoru
Tyto tiarnlkr majf poutn Jitdnu třídu kajut-nl- J

OiiiHfon Jut JaMu II kalutu
Vfl Jinnnovaii pitrriikf jon Tíliraítrit

novó v#MifnA xOulovHit a jsI!'iiA( vHluny a
knliilnl na paluliD iiklrli:k4 ov

řikiijve vmetl proNUirA:h
Halil iirr podávají iiniiHrálnl JndnatsKi

Taková jest ta "černá" prohibice Pozomck na prodoj tTTTTTTtTTTTTTTTTTTTTTTTT ftlipek! prnvodíl fr Mareá vnitřní atráá Janu náa
cích jak si pomoci dal se najmouti
ke káceni dříví za jioo měsíčně

stravu upotřebeny svalovité jeho
160 akrů dobrého pozemku bez

budov čántečni vzdělaného kte
Též vám musím sdělit jak zde

loni šikovné dostal republikán
demokrata Jako všude jinde rýž asi přd půl rokem koupen byl lidli! IIiíiiIii

ruce k této v Aljašce zvláště těžké

práci
Nesetrval zde ale dlouho jakmi

1 v našem precinktu byli dva
kati-didál-

pro úřad asseasora republi

za #3500 prodá se nyní za hoto-

vých #2500 aneb vymění se za

obchodní budovu v stejné ceněkán a demokrat Demokrat mělle doslal první výplatu opětně

vydal se na cestu s po několika

týdnech dorazil do Circle Cíly jel
zvolení jisté neboť byl u lidu ob

ae odbývají kaldou druhou nedáli vmtalcl

Josof Kavan
II

pozemkový - -
a pojišťující Jednatel

Í70Í)JŽ 19 uHce-v(g-

Prodává loty v Onm-- el v Ho Omasa po
emky aurová a řarmy v pobílil Omahy I ve
atálu ánoJlitAnl opatři vám u tich milleniích
flrernpri eená-- nnjiillii:h Tél laliývá a
vrhotovovánlin aUtrakia

Obraťte se a důvěrou n nřho a
bude vám spravedlivé posl úženo

Pozemek ten vzdálen jest od West II CléAUmtíNIVH C3C
VI lifwrliiini Hl ('liKo lil

nntio Jnjliib v mlPoint ssi 100 mil v Holt okresulíben s vůbec lepši člověk než
Sešlí řezníci

V h 17113 Již IH ii I blíži) Onter

OMAHA NEB

jeho protivník republikánský Ale 5 mil od městečka Kwíng a od

Choromyslni lina 11 dni v ttmlchytrá hlava nikdy nespi praví

h I l'l'}fM-H-lHH"l"l-H"- W

í —NEJVETŠÍ—jiného městečka pouze a 'A mile

Bližší podrobností sdělf ochotnějedno staré přísloví a o seosvěd

čilo i zde Kebublikán se kama

tehdy tylo Dejdůkžitějgfm tábo-

rem zlatokopů nežli byla odhale-

na ona neobyčeině bohatá ložiska

zlata v okrsku Klondyku

Berry byl jedním z prvních
kdož spěchali k Dawson City

jakmile zaslechli o objevených

{masný krámíCharles Krepela
l— West Point Neb

Mají v zánoťÉ vidy nejlepSÍ+ mi kralan nM

FR KUNOL]
I věiHle 1207 Jižní fl a rh rie ni 1

rádii demokratem a v sobotu

před volbou počastoval hu v městě

kořalkou tak že se milý demokrat

nemohl ani na nohou udržet a

pak na něj ukazoval jaký by to

byl asaessor Tak byl demokrat

výhřr Čerstvého masa vStho druhu

jakož i domácích výborných uze-

nářských výrobků Zkuste je a

stanete se jistě jejich zákazníky

tam rýžovištlch a zde na potoku
Eldorado zajistil ai svůj zábor S

Jediný český©
0 závod olovnlcký strojnlck]

a zámeínlcký v OmazeI Vílkízil-otiyniKi- ia vicho druhu 4

vlaatnl
T uztuiiik taliimn liinuk a vín eo ilo

I ohoru vurtcaJkD ifiha — Koupit
+ zde Invnlíil a maao lenM lak u ní- -

celou chutf nadějí energii počni
na něm pracovali práce jeho při

nesla mu ovoce Hlína písek

protkány byly zlatými zrny a va 7 koho inéhn 'IichId II il poc)mt T LEO BAROCHjl naii na oooryiwi jainrun i

i Jlřte jnn k Frankovi
t Zlioíl mohio ohjndnatl I telefo--
T nerac 8fua Vi

louny Byl to uejlepšl záhnr který
na tomto potoku byl zaujat O

čem Berry se nikdy neodvážil ani

503 4o 13th Mtreet
Telefon 1M7

7 d I ř n ( tA1% nlvnn Lnll4„H I H --I M M I I I I I t I I I I I I I I
7

—
pro-

vádí is lovně a dobře Uíitř
Hlálnl lUlnllull n tAt~t £ ji

niti proměnilo se mu ve Skuteč

nost Stal se boháčem Jak ve

i:icifiiiiliií zhMzi-- a

Ulllový IIoMtilICiíí
vlastni

Frank Semerád
na rohu 16ja William ul

fttný Metzfiv ležák ititle na řepu
Pravé plzefiaká % nravovareřnťho pi-

vovaru x I'lznč wýw nA Korbelová vlna

kořalkvaty nejlepSÍ doutníky Teplý
lakuiek po cely den Vzorná obsluha
TEL F2321 FItANK HKMEIiAl)

poražen dvakrát napřed kořalou
a pak při volbě Na takové věci

jsou zde totiž moc přísní Veřej-

né si ví přihnout 10 ne pekrad-m-

ale když to nikdo nevidí to

ano Stát Kansas nebyl by tak

zlý jenom kdyby ta prohibice ne-

byla místy tak hloupá To škodí

velice zdárnému jeho vývoji
Poslednfbo řijna a 1 listopadu

nám zde pořádní namoklo Selo
se zde něco žita pšenice dobře

to vyhlíží Váš Fr Fencl

VVESTON Neb a listopadu

3 1' CSviiTinii í an v v j'uuin tmr-Hi-

ne tierelandské pivní pnmp

iluJi—Z Vimperku na Šumavě se

sděluje Dne 6 m m náhle zmi-

zela choromyslná manželka brusi-

če skla Heřmana Fastnera Týž
dal ji hledati v lesích po celém

okolí ale marně Teprve po 11

dnech podařilo se náhodou ne-

šťastnici nalézti a sice v lesní

sluji ve itavu velice zbědovaném

Po celých jedenácte dnf živila se

jen irvni t mechem a jsouc jn
nedostatečně oděna trpěla mno-

ho O uzdravení nebohé se

Upil ie— Smutný případ udál

Sa v Úpicí o posvicenském veselí

46tiletý Jsn Lesnar do Libflatova

příalušný bytem v Úpici oslavo-

val v hostinci posvícení tak dlou-

ho sž hostinská mu řekla Ze mu

více nenaleje Rozezlen Šel k

řece Úpě ve které ae utopil
Ráno byla nalezena jeho mrtvola

Když se pověst o tom roznesla

přichvátal jeho syn který mrtvolu
otcovu prohledal a nalezouv u

něho obnos 44 h klidní vstrčil

peníze do kapsy a nestaraje se o

další odešel

Zt látky smrt Ve Veselí u

Uherského Brodu popíjeli V kořil- -

likým to nevěděl sám neboť kdo

mohl odhádnouti mnoho-l- i zlata vlaatnl Dr C liosowatore skrývá v jeho záboru

Byl již dva roky v Aljašce i té ČESKÝ LÉKAŘ
VZORNĚ A HOJNĚ

ZÁSOBENÝ

grocerní obchod
ve majiíni :sui

OVhod tanto Jot lortnlm nnjilr!nh
t na Jitnl 14 ul Žila olxMIta

to imllap! ffmivé ilMtí Zk#i Diriffnn

Úřadovna: 321 'Bee BDfldlnr

stetklo se mu po vyvolené jeho
srdce již zsnechal ve Fresnu a

jež mu slíbila vérnosť pokud se

nevrátí Sebrav dosuď vytížené

FAHMA NA PRODEJ

Farma ta jest o 160 akrech 80

akrů vzděláno 10 akrů dobré lou-

ky ostatní jest pastr Pastr jest
v dobrém pořádku oplotěný a

všude dost vody Stavení o 5

světnicích jest skoro nové dobrý

klenutý sklep stodola maštal pro
6 koní chlévy kurník a menší vý-

stavnosti 4 míle od Blue Rapids
Kas na jih a 4 míle od Irving
na západ Jen 1 % míle do Školy
Cena #35 za akr Bližší podrob-
nosti sdělí Vít Smerchek

11x5 Irving Marshall Co Kas

Farma na prodej
Farma o 640 akrech ve Virginii

okres King William prodá se z

volné ruky za výhodných podmí
nek Dobré hospodářské stavení
dobrá voda zdravé podoebf mír-

ni zima Žádné horko v letě vět

šina oplotěoa drátem krajina osa-

zená ovoce a vino daři se zname-

nití Potok protéká farmou tato

jest 1% míle vzdálena od přístavu

řeky a 6 mil od nádraží Milovník

honby má příležitost honiti divoké

kachny husy a lcsoí zvěř Ryb
hojnost Farma bodf te výborní
k chovu dobytka Bližší sdělí
10-- 103 JOHN JELÍNEK

1116 Pine St Braddock Pa

— Ct redl Dávno jsem vám již 0 " ío W topol
Cřadnlkodlnyi Odtdoí 1

Od:ldolf ""P
V neděli od II do 1 dopol

nepsal to následkem nemoci
nillávlw u Wvllaufl ttntivmA 4

zlato vrátil ae zpět do Kalifornie

v náruč své milenky a láska obou 3 rrubi a lavai tSlýchal jsem jako malý boch že

bývalo za starých dob zvykem v TeU T ařaeevně 60- 4- Tel t bta 1117yvTTTVTTTTTvvvT?TvvvvTfTa
BydrL-Cl- als HI7 Jonea nllc

7vláltnl MiwnnM riH I umasopustní dnech zvláště v pon
dělf v úterý před popelečnf stře nrocetn a raahojlratvt
dou kteréžto dny až dosud zovou

se dny bláznivé že mohl kdokoliv %8Z MASNÍ KRÍM7 II Nechte avé Aspory

10 kvřtna

DŮLEŽITÁ ZMĚNA

NORTH-WESTER- N DRÁHA

Ranní Norfolk-Bonest- eel

osobní vlak zrušen

na NÁDRAŽÍ NA WEBSTER ol
a přijíždí a odjíždí t
UNION NÁDRAŽÍ

Vyjíždí denně v 7:15 ráno a

přijíždí v 10:34 dop íině
úzké spojení v Noríolku a

NOVÝM DENNÍM VLAKEM

do LoDg Pine
a míst před nim ležících

kromě neděle

Městské úřadovny 1401-140- 3

Farnam ulice ~" tem

- i ~vyčisti svému protivníku to nej
horši ba i vraždu Zvyk ten pa vlaatalni nádennfk Požárek a čeledín ob-- '

Přiráží stí každfc& iesl nisfeů

zpečetěna aflatkem

Aviak Berry oeměl stání v Ka-

lifornii jakmile blížilo se k jaru

chystal se opět na cestu do Al-

jašky
"Můžeš jiti ale ne beze mne"

lekla jebo choť

Vyličoval ji nebezpečí tito ce-

sty ona ae však nedala odbýtí
"Po boku tvém ae nebojím ni-

čeho" odvětila mu "Jest to má

povinnost1 abych tě následovala

kamkoli ty jdeš'
A tak učinili cestu do Aljašky

svatební tvou cestou Berry mla

aoval zvUště ve Francii Aby

ale yli ozoáni brali na sebe
Josef Nojepinský

1401 jižní 16 ulice

Velko I RlMlfinhrhrwt ratn

cbodoíka Baera Míčka kteří háda
li se spolu jak dlouho tento u

Baera slouží Požárek tvrdil se

slouží pouze tři roky Míčka trval

různé škrabošky Ale praví vin

Vklady SIW a vfn t
Uicta ikUdai trmini aoity
Kovoví tpomelnlřkjř idamuk

SpWnf kapitál aiOOOOO 00
aratuyi Ipliioa Iiwíiku
I e knitka: Kav- -i and yoa V úl

níci jak ae povídá ukrývali ie - - - — ULC

př:d takovými lidmi ve dny ty a koow Ulmm to hllan amw--
-však oeústupni na tom že jest

v Bseroví službě již čtyři roky a
lboilm uznářkím a vůbec víím co do
oboro toho přinalefX

Objednávky mořno uciniti I telefonera
a tyto řádní a rvr hle ae vyřianjl

t&lOaaglMaU Oa-M-

třetí den nesměl mu již něco po
dobaého vyčíst nikdo Pro Ame prohlásil Že Požárek může mu

riku byla by to věru dobři medi dáti když to není pravda pohla- -


