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jrlnn vlatnl p Jn Knl Kinj'
vlak io chU(té ilravl in#

tanepr íilncul — ml tulil nakolik

fiřko Jtli Urem — mnoho tasu U

mmtu dvvenuje Vznosné tyto

farmy jsou kal JA v jinou uranu

oj Tohiaa pan Krutl aí Uriny

pronajímá nuct-- jwsi věnovali

větlmu tanu jich dohledu 1'roto

y kovárnu tád prodal tnrti ni
komu irooijal anrb spokojil ty
af kdyby i rriiřiiélio dMnika k

Hsenl avé kovárny mohl ((tikali
Druhou kovárnu vlatn( pan an

Macko jenž jsa dovedným říme
Inikcm jen těží může všechnu

práci assiati Krimi talfaený
hostinec vlastni pan Václav Ko

tory Jelikož mi vždy čerstvý
mok na čepu i Hcnéisl trufkw

jsou výtečné jakosti tfcfcf te velké

přísni idcjsích krajana Paa 1'inc

dávnoletý příznivec 'Tok Zápa-

du" vlastni hojni zásobený ob

Krční a plicn!

la ě vhodila jej do prostřed poto
ka a vrhla se pak ssma do vody
Dva dělnici prscuicl va vidále
nosii několika si l metrů na ielet
ničnl hrázi viděli coioulalá trna
s hochem tropí a rhvátali mu ku

pomoci ale plilli již pozdě orboť
matka se synáčkem byli již mrtvi
Hoch i po utonuti držel se pevně
oběma rukama křoví u břehu
kdežto matka ohejmutou měla
eho nohu rukama imiž tahala

jej do vody Ungrová zoufala si

Z bázně před trestem který ji
očekával pro krádež
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SmOtlui fiJ tt liře I lant
KuNítk HJ dMnik t Hianika

lr po ItMlku na Hříchu oul
nlho domu Nálio lau 111 sttilr
klonil a pt lom ishíl Mrtvola

byla ptcvrina do pstriJlrtRického
úuvti v 'r

Mimldř Sr4mtn1 i ffid l
dtm Antonia jolný
!!nr Pň-- h Ví fhirl ca !íkev
skon polic rnl strařniri a udat á

v lse u lli1 ( ho vic tabil svou Ženu

Annu Sedlmayrr byl Mtfrn ale

poidji st tjistilo Ie lena tho
liva tdráva 1'Mnlk několika
ranami holi i omráčil a když se

vrpamatovala odebrala se Jo vsi

kde poněkud okřála Když čet

nirtvo tyto oknlnotti rjisiilo byl

Sedlmayer odveden k okresnímu
soudu ns Ovocném trhu Poně

vadž bylo nutno při Učeni výslech
nouti poraněnou Sedlmayerovou a

adresa její nebyla známa byl muž

propuMén na svobodu aby ženu

vyhledal a k soudit ji přivedl

Sedlmayer vše na puntík vykonal
Od soudu lei rovnou do okolí

Běchovic a tam ženu svou už

oplakanou nalezl Objal ji a

když ji Ubal oči se mu zarosily
Potom fil i manželé do Prahy k

soudu Usmívali se jakoby byli

prvý dne po kopulaci Muž pro-

hlásil že nechtěl ženě ublížit a

ž' na opét tvrdila že neutrpěla
žádného poranění A oba man
želé byli úplně spokojeni Když
soudce Sedlmsyera z přestupku
ublíženi na těle své ženy úplně
osvobodil Sedlmayer prohlásil
že už nikdy více holí svou Ženu

jako kašel nastuzeni zánět

nminifnl vůl na nfl Subrulav

stý rtsloli-- a pUvnm do vle
ohrrn nnrrnirf Mrtvola
sslie Sobědavsaé byla pUvstrna
do riosvii pro soudní pitvu Po

Hptnl pioiokolu pol kane p
Chlumem byl lni ňUln tavřon a

taprčiifn Ziiěno dále te sou-

sedky Antonie Schwarzová a Marín

Němečková v pt k dne 13 m m

ti do 10 I10J Vfcrttil dlely 11

Sohělavsk)'(h a tiepoiorovaly
pranic nápadného neb ponezřelé
ho Nápadno jest Ie v tomtéž
domě bydlli I manželé Antonín a

l iintilik Schwarzovi v pondělí
dne aH listopadu ráno po prolni
zeni cítili prudké tolesti hlavy U

Schwarzové lékař rovněž zjistil
otravu svítiplynem a po lékař
ském přispěni byla ponechána v

domácím ošetřování Jest Evlkšt

ní ie ani v domě Soběslavských
ani v nejbližsím jeho okolí není
zaveden plyn Zdá sc že plyn
unikal bud1 stokou neb porušeným
vedením do přízemního bytu So-

běslavských a tam způsobil smrt

staré ženy Podobný případ otra-

vy stal se dne 7 listopadu 1901 v

domě č 647 v LibuSině ulici na

Smíchově kde uuikajícfm plynem
byla otrávena hokyoářka Antonie

VetuŠnlkova a její dcera Františka
O tomto posledoim neštěstí byl

vyrozuměn stavební úřad aby za-

hájil příslušné vyšetřování Sobě

slavský nebyl vyslýchán poněvadž
nemohl mluviti

Zabit na stavbf Ve Zhoři na

St
průdušek chřipku a záduch

proti kterýmžto chorobám
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t ? t Nt Prase Mlnn

xllfTá4 kaduu 4 BtfIMI v mMel
l'lil-i1- a Ant T HwdiD taj Ani K Vrtil
nf ofotlk Vrla ťoMi puklailnik Jakub
sotHl New 1'iuue Mlnn

KBienHký i VI v Hayward
Mlíinemilit

odbáav auk&ui lnwlíllT Ditalot ťfods
J Kunfar Dilatr(la Vojt Haoovilíý tajJo Ml ruka Olanvllla Mlnn ilíetnla
Kr Hrantner poklad Václav árwtl Oakland
Mlnn

není nic lepšího nei
Minpesotská a

Wisconsinská jezera
Milwaukee

Waukesha
Dakota Hot Spring

Deadwood
Providence R I

Portland Maine

Známá jest dvojice bolesti a sice

pomaČkaniny a vymkautiny z

nichž každá o sobě aneb společně
velmi snadno dajf se vyhojiti po-

užíváním výtečného léčiva St

Jakobs Oel

lr AnziiHt Iftetilff'

Hamburger
Brustthee

NORTH-WESTE- RN DRAHA
chod řeznický uzenářský Mimo

vlechny druhy výtečného vidy
čerstvého masa vyrábí též chutné

ROS(0OS(OStOttOSlOKO0!0tOStOS!0 1401-140-
3 Farnam St

Omaha
zboží uzenářské Pan Jan Uldrych

kupuje prodává dobytek jeho

Železniční pozemky na prodej

V severním Wiscousinu Chica-

go St Paul Minneapolis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách

platebních as 400000 akrů vybra-

ných pozemkt rolnických Ti

Itebonlbratr p Rudolf UMrych vlastni Karel Toliký í VII v Nov

Minnesota
sedm Čtvrti úrodných pozemko a Uložení peněz

v iižních pozemcíchmaje podii ve zdojsím obilním

Takoví uložení peněz není spekuln- -clevatoru tráví zde klidné dny
avého Života Pan Osvald jest Moravě sřitilo se při vykopáváni tlvnf Jih není novou zemí Ohebodnl

a riopravnl prostředky Jsou pHmři-en- í a

kdož koupí záhy mohou vybrali
si pozemky při krásných řekách s

jezerech v nichž jest hojnost ryb
základů pro stodolu klenutí staré

nrtlf4 it4 arhřnB kaídou 4 onitSl v mtM
I'hvlmd Jan Kialn Monts-n- sry lnn ml'
alophda Jan Klllpek líny la Min talnm
nik Vái! Kdl Ikiyla Mlnn fntnlk Jan 1'odo

Dojřln Mlnn poklad Jan Noka Dorla-lln- n

dovSrnlk Jan Klein provodil Jim
Uniata vnitřní atrií Ant Vellíek venkovní
tri Joa C Kllipek Síet víbor Jua Kdl
Yt HtaakaJan Iflllpek

í VIII Rnrnost Owatonna Mina
odbývá lr4 achliie kaMou t naúiU v tntllol V

Indnd hodinu dpolTalnl 6 1 P S ťledaada
Yt Iiiik mlatonrds Kr Hurf-- tainmnik

jediným zde mistrem obuvnickým
Pan J A Zeman má obchod ho

spodářskými stroji v nejproslulej
a jež poskytují nevyčerpatelný

nezbije

Boj s lupiíiS Bystřici pod Host

pokoufieli se v minulých dnech

ho sklepa na dva dělníky a zasy-

palo otce Četné rodiny Jana Neru-

du druhému podařilo se zachráni zdroj vody jak pro rodinu tak i
Sích továrnách vyrobených Má

dva muži o Aia hod večerní li v čas výskokem z ohroženého dobytek

Pozemky po většině jsou iles
též hojný výběr krásných kotárů
Seznámil jsem se též s dvěma in

3 éi i J'u i
vloupati se do uzavřeného obcho murea vm H meuj St (iíetnlk Kr

Pec hek pokladník Vic ííerdllíika it ort
nčny půda jest úrodnou a snadno

niiJIepSI l'olnnl Just mime s prlznlvc
Vzdor tímto s Jiným přednostům jižní
pozemky e prodávají za ceny daleko
pod Jich eenu skutečnou ft při nynřJHIch
ccnilch pfinříftejf velký zlak z uložených
penřz O řsdu t 6 1 až 10 vřet-n- í

jež oi držlte zdarma týkalících se

výhod pozemkh v KcBtiii ký Zdpadnlrn
TunnesHce Mianlniilppi a Ioulilunfi MÁ
ck-- na aneb lil Ho llllnoisCentral drrthy
pro hledající domovy a pro ty Již i:htřJÍ
vhodně liložiti peníze dopiSte sl nínv
pnaDíniu

W H BRILL
llí Farnam DM PaiwAKt
Uinuha Nuu llllnola UenUal K It

du p Aug Moffmanna ale přitelligcntnfmi rolníky a sice byli to

EXPOSITION

lipromačkáváni okenní tabule se

místa Neruda vytažen byl mrtev

Smrt 1 lehkomyslnosti Kočí J

Velimský z Trnávky u Příbora jel

dne 19 m m s naloženým povo
zem domů a dle zlozvyku četných

zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul Minneapolisprozradili Pan Hoffmanu s na

bitým revolverem vyběhl ven f Duluth Superior Ashland a četná

jiná prospfvajfcf města na drázechtěl jednoho z lupičů zadrželi V
koči usnul nad voil coz stalo se

C St V M & O a na dráháchzápaie který oásledkem toho po
vstal p Hoffmanu i se svým od jiných poskytují dobrých trh í pro

mu osudným Při jízdě po spád
né silnici leikoraysloý kočí spadl
S vozu a dostal se pod kolo které

mu rozdrtilo hrudník Velimský Vloi a pioilií zařízení

vorin )oin UuravC vnitrní tr Kalpar
Hleiák vHvvuítrálJoef II VavUp

Spolek IX T Plné City Minnesota
wIMví ava afitiíie kaMon druhou nmlíll y
Bieiici ťfeiWia Jan SUrhl raiatopleHaada
Tiimái liižll tajem Joa (I a rum 1' O Ho Wt

llurouo Mlnn ořetnlk Jan Hnjda Plne Olly
Mlnn poklailJan Sambarr Plna City Mlnn

C X (echosloran v Ollrla Mlnn

Pfedaada Ant Boíek mlaUipředaada Bed
Roíek talemnlk Karel Svlhovec ííetník
MPntl!ka pokladník Vánlar O Ployhard
Odbyvi avé aunáte druhou neděli v ni!all

íi hle { XI t No Omaha Neb

Odbývá vehone kaMf druhy ítvrtak v roeal--

o oarn hodin veíer v aínl Kr laltnera Pfed
edajan Kubát tajemník a SCetolk Adolf
ZeiiHákaKS Nortti '£il ul pokl J Voráas

ííslo XII Chrndím T Raclno Wls
Odleva svs ichde kaídou tfetnobotu m

V'Mn Vtnúmút Kut Cálavnir
" S ! miatopředa Joa Petrlllka!' eneva t' taj a úCet Joa Havli

ZWLn™ tul VkflJanota'

pňrcetn upadl k zemi ale hned

opět povstal Druhý lupič zasadil
mu vSak v téinže okamžiku ránu

sekerou do pravé ruky a těžce jej

zranil Když p Hoffman vypálil

plodiny farmerské

O bližší podrobnosti piSte oa

Geo W Jiell
pofmkrf kiimluaf lliidwm

o £ f McRatt
O P A St Pan' Mino

záhy pak zemřel

Otrávila se te íatu nad ztrátou a Mmá l
4 rány z revolveru lupiči prchli

vlastni
Zjištěno bylo že I byli to dělník

J W HROCHStorz Brewing Co

OMAHA NEB

Alois Kouřil a syn rolníka Stáni

slav Nesvadba oba z Kyclilova
Kouřil byl jíž zatčen dopraven k

soudu v Bystřici kdežto Nesvadba

leží těžce jsa raněn kulí vypále-
nou z revolveru p Hoffmaoem- -

Prodám levně neb pronajmu

40 akrů velmi dobré půdy ležící
v české osadě 3 mile západně a 2

míle poledně (v sekci 27) od čes-

kého městečka Haugen Wis Při-

hlášky dějte se pod adresou:

FRANK J KOČÍ

42x3 Clarkson Neb

vvritbi výtfiíný ležilk z pravého !o
skrihorhmele nellenSlho Icímenovi!- -

ÍMo XIII íeský Lev v Hearorth Hed
WOod Co Mlnn

125 Jižní 18 ul Omaha "

flízný Melzfiv ležák stiíle něcpu T

NeJlopSl vlna llkiíry a Jemné
doutníky

Tol iisa4

ho sladu a výborné vody z vlastní
rtcziiké studnice

Světovou pověst získalo
si lahvové pivo

pp Mat Jech od Western a Vác

Nejdi a pak p Jos Dezortern

Velice milým b lo mi zvláBtě po

zváni jehož se mi dostalo panem
Josefem Dvořáčkem Abych ne-

musel vyhledávali přístřeSÍ někde

na hotelu nabídl mi p Dvořáček

pohostinství ve svém domově

Zrovna za hranicemi vlastní pík
nou farmu na niž před krátkým
Časem postavil novoj úhlednou a

moderně zařízenou residenci jejíž
vnitřek již na prvý pohled prozra
toval ie zde na vse dohlíží a v

pořádku udržuje pečlivá ruka na

nejvýí vzorné hospodyně Po

vstoupeni do útulného tohoto pří-

bytku byl jsem srdečně přivdán
pí Dvořáčkovou V brzku nalé

zala se na stole chutná večeře Po

té jsme se bavili různým výpravo
váním při čemž taletá jejich dce

ruska zahrála zdařile několik ná

rcdolcb plsnl na 'organ Druhého

dne ráno prohlédl jsem sobě ho

apodářsivl paoa Dvořáčka Pan

Dvořáček kupuje dobytek Nynf

právě krmi velké stádo mladého

hovězího dobytka Pan Dvořáček
i clěaá jeho manželka nechť při

jmou vřelý můj dík za přátelské

pohoštěni Odpoledne spěchal

jsem na vlak abych v předvečer
amerického posvíceni Jostal se do

Milbgan následujíc! stanice na

odbočce li & M dráhy Jak se

mi Ubilo v Milligan zmíním se v

přiřítím čísle
(Pokrajováni)

milence Tragickou smrtí dokoná
la svůj život 1 7letá Anna Wildo
va dcera kováře v chemické to

várně v Ústí nad L Měla zná

most s dělníkem této továrny
který po úrazu jejž

utrpěl před 14 dny záhy zemřel
Po jeho smrti byla Wildova stále

zádumčiva a několikrát prohlásila
ie bez něho živa býti nemůže V

pondělí 23 m m k 8 hodině ve

Čer požila zoufalá dívka většího
množství kyseliny sírové a za

krátko skonala

Zmrzaltn nákladním vlakem Tkl
kým úrazem byl ve středu 25 m

m stížen 38letý vrchní posunovač
na rak uh dráze Antonín Toms

JdMvá aeha kaíldou druhou nedílll v nilíPredaeda Karel liouáek mlatupreda AnafSerbua tajemník Jaroalav Kovanda oíítol
Pr Jarol pokladník Jan tvao

Zaitřeltnf hoňte Na honě v

Židlochovicfch na panství arcivé-

vody Bedřicha postřelil jak jsme se "Blue EiMou1
zmínili hrabě E 11 gen Csaky honce Pozemek na prodej

160 akrů dobrého pozemku bez

IAAAAAAAAAA AA A

DOjInpll utolnt pivo

vyznamenané zlatou medailí na
ZamiBsissippské výstnvě

Číslo Xir Ladlmír KlaVl
T ííaogm Win

odlváaiifim kaídon druhou nedSII inSafdl
Předaeda Albert Kuí Joa Soukup mláto-před- a

tajemník Vá! ilamar-- Joa Havel
ůfetnik Jut Krubulwi pokladník

J Chmelika % Přisnotic který
tomuto zranění podlehl Jak se Jakub Svačinabudov čáitečoě vzdělaného klesděluje zaplatil hrabě Csaky
Chmelíkové za ztrátu muže 4000

v t tvlaatnlrýi asi před půl rokem koupen byl mnn i ni aw Hun klns Mlnn
Odbfvá av anhtui Irutní druhy etrtteza $3500 prodá se nyní za hotokorun a dvěma jejich dětem po

2000 K Také rodiče Chmelfko
noalcl v Anderaon Mali Předa Ji Ilroí
mlatopfnda Jan onka taj Iledrinh Hromad

ELEGANTNÍ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

vyen 12500 aneD vymenl se za
Týž na nádraží v Kralupech pře obchodní budovu v stejné ceně
cházcl koleje dráhy v tomokamži

vi obdrželi od nešťastného střelce

peněžitou náhradu Pozemek ten vzdálen jest od West

srocemí obchodPoint asi 100 mil v Holt okresu
ku když jely po nich posunované
vagony nákladního vlaku TomsDívka ve studni Před několika

5 mil od městečka Ewing a od
dny zmizela ve Skalici u Čes Lipy byl vagonem zachycen povalen jiného městečka pouze 2% míle
1 7 t á dcera Guentrových a vcSke obě nohy v pravém slova smyslu

Í2„ H"H!"Jf'-ulfl'"'- '' etnlkJanfior

Sťbraaka í XVI v Omaha Seb
odbývá tri kaCdá první ůutrf v mílol
valní pJ W HriHiha Předa J W IImeh
tajemník a OAetnlk Jakub Mareá ISIS So IS
Ml pokladník Karel Marná K cor Stb
aud Wllliains Ht

ÍíhIii XVIII Bratři NererD

v llrytrood Wls
ívollll al náledu)W ořadnlky i nředaeda Tom
KyanlkomlatouřMlaMlaJan Plller tajemníkJoef Knelia (l' Jan Kyiolkc pial Jill
mlpekt prfivodAt Pr Karel rultřnl atráJan
Nylirt venkovní atrá Petr Petrlik rJrhfine
aeodnyvnjl kaMou druhou neděli vmánlnl

Bližší podrobnosti sdělí ochotně
byly mu přeříznuty Nebožákovi

T i 1200 JIŽ 0 uHív

V nbohorlC tomtfl nalernete itiilní
víbf-- r vlebn í(kiI Krornrnílio 'AtuM

Jefertvé a prvá Jakoatl Míra dohrá
neh u Hvafllny jmi ve rvyku nekoukati
nanfJiiKj ten přlralek Naviti vto Jej
Jmi nou a podru na přijdete nae

ré pátrání po nl bylo bezvýsled
ným Dne 36 m rn zpozorova

Charles Krepela
11— West Point Neb

SEraB-ilIEC- ÍÍ LLOYD

Privldalná poltovnl
S paroplavoiinl doprava

z Baltimore do Břemen
pMmopo novýob d vouroiibnvoh
uollc vi Irh parn!':li:h od 7MKI do
llllKW tun IIIUlKnlll

Cbmsi-- I Ilrc-lii- ii Itholn Koi-l- Hun-nov- er

IVunkfurt llriiiiilcnbiirff
(licninllz Ncckar

II kajuta z Baltimore do Břemen

od 813 BO nahoru
Tyto piirnlky nmjl noům Jndnti tfldu kttjut-iiIJ-

oinniifiwia Jt Jako II kajuta
Vfhi jfnnnnvaná parniki Jwii výhrailni

noví vítrfnf ulindovuiié a íaMnna uniony a
pokojil knlulni na pahiM Kluk triek i oavfi
tlmil ve vSucl) pnwtorái:h
Dal II lurávy podávají snnnrálnl Jodmitelé

A MCIiriM At IIIOll Ac !

ANoiiiii (Jity Ht Ilnlllmure Md

II ciiAirMKivujM tvr linarliorn ft UltlcaKO Jll
neloJnlinb lUlfTl v eml

poskytl lékař první pomoci a pak

byl zmrzačený zřízenec dráhy vialo děvče vyčnívali v blízké studni
z vody lidské nohy a když vytaže kem odvezen do Prahy V papi ▼▼TTTTTTTTTfTTTTTTTTTTT?
na z ní byla mrtvola utopené po ta průvodčí zraněného vezl obě Mlýn na prorioj

Mlýn v dobře osazené českéuříznuté nohy Z nádraží bylznána v nl pohřešovaná Guentro-v- a

Zda do studně ve které Toms v ambulančním voze zá slovenské osadě jest za dobrýchobrácena byla hlavou ke dnu sko chrsnné stanice převezen do vše Ildlil liiléipodmínek na prodej Má dvě slo
žení na pšenici dvě na komu i

obecné pražské nemocnice
Josef Kavan

pozemkový - -

OH a pojišťující Jednatel

ÍW) jiŽ V) llllCOarN®- -

Krkavčí matka Ke krajskému dosti stálé vody Kybník zaujímá

čila sama nebo se itala oběti zlo-

činu zůstává záhadou

Čtyři osoby otráveny u ltiftyntm
PrazvláStnl případ dosud Ujem

soudu v Olomouci dodína byla rozlohu 50 akrů a jiného pozemku
dne 17 m m do vazby 25letá při mlýně jest též 50 akru Bližší

CLAKKSON Neb — Ct rcd I

Nikdy jsem si nepomyslil že v

Clarkson bude samý dědeček Já

již jsem také na cestě třebas že

jeSiě nevím nepfcběhne li mi zajíc

pře restu jak zni jedno staré

evropská pořekadlo Myslím že

e nestavím nikde až u p Cibulky
Co se týče Clarkson jest to město
dla mého náhledu vybrané Ustat
ně koupil jsem si tam obydlí za

17 set dollarů a myslím že mě

Člarkson laskavé přijme A když
ne budu u Cibulky a nějak to již

služebná Terezie Schwuboyanou rouškou zahalený stal se rooava imy v iniiace i v tn iioiare po

cestí řezníci
V í 1732 již li) ul blíe (Vntcr

Tel zrn:

OMAHA NEB

ť M Svačina
oznámí John Jelínek

P O Uox 314 braddock Palioštýna u Zábřehu obviněná leinky axrové a farmy y pobílil Omaby I vspondělí aí$ m m na Smíchově atátu á nojiliiní opatří vátn n lr-- nlltllh
hvraždy svého dítka Nelidská Uto Brem pf íieiiA neJnlSáieb 'Je sabváV domě č 351 v Mozartově ulici vvbolovováulin abatraklnmatka bodla dne 23 října své nona Smíchově bydlela majitelka

vorozene ulte několikráte srpen
Obraťte se i důvěrou n něho

bude vám spravedlivě posl úženo
tohoto domu 88 roků stará vdova

POZEMKY HA PKODtJ

Mám na prodej pozemky v okre
Mají v zásobě vždy ncjlepSÍdo hlavy zlomila mu pravou rukupo tesaři Kosalie Soběslavská do

vlantnl

VZORNĚ A HOJNĚ
ZÁSOBliNÝ

grocerní obchod
V fi IWi Jlznl i3 ul

OVhod tento Jeat ledním 1 nnjatarlinh
na Jlínl lil nl Zdn olxlrllui

t# nejieuií řnralvá coofti tKfl inofiiri

výbřr čerstvého masa vši ho druhua tloukla pak jeho hlavičkou o kaVelké u Příbrami přísluSoá Hojně zásobenýjakož i domácích výborných tíze
meoný práh až mu ji roztříštilamatkou bydlel 58letý syn Emanuel

sfch Butlcr ScwarJ Lautaster

Greeley tlowrrd a Boonecelkem
asi 10000 akrů Kupec může si

dopadne 5 veškerou úrtou
Anton Švehla

nářských výrobků Zkuste je anačež vhodila jeho mrtvolu doklerý churavou matku dle tvrzeni stanete se jistě jejich zákazníkyřeky 1 Kl trimuolilednall te telefonemsousedů velmi svědomitě oSetřo
vy řlaujl (právní vlaatnlpo přánf svém koupili farmu jen

o 80 akrech aneb třebas celou
(llijeilnávky aa

rychle a levněval Osudný den ráno sousedům Slulka v plamenech Ve stavu
velmi vážoém byla 20 m m do Bratři SomíriovéTTf VTVTTTTTf TTTTTTTTTTTTSoeuSlo ie z příbytku Soběslavské Elegantně' zařízi-a- a

Dlvná (ícpodlvná víc

Někteří učenci tvrdí že jest na
sekci za cenu od f 15 do f6i akr

všeobecné nemocnice přivezena Bližší podrobnosti sdělí vám Uniový IIoHtliKM vč William ul1321iiletá služka Josefa Dvořákova
nikdo nevychází ačkoliv Sobě

slavský z pravidla čísni vstával
Sousedům bylo to nápadné a pro

ochotní Frank MareS vlaní nl
tuženi nesmysl iviak sami —

divoi věru věci — lami se před Mají na víMrvídy hojnost ěrrslvííhozaměstnaná v domě č 20 v Huso
Julius Treitschke

ik

Iniportoranml
i dumáciml

It-- mt Dwight Neb masa vaeho druhu Je ih nenilřkFrank Semerádnim maji úzkostlivě na pozoru vi iřfdi na Starém městě praž vyrnttkriěAlsetiinnJlepái povřatl %

rHlďle a nřnavedae sol Obleilniívk
to po 8 bod dopol ťukali na

dvéře příbytku Soběslavské Kdyžjakmile te octnou i jen v slabém
ABSTRAKTY moíiio iilnít Uf telefoniím fialo AÍI7Žprůvanu volají hned: "Pojďi

na rohu 16 a William ul

Alzný MnUfiv loíík stale na copu

ském Služka odpoledne vyvařo-val- a

prádlo na plotně a když při
stoupila ke kamnům vzňaly se na
nl laty od rozpálených dvířek V

pak se jim nikdo neozýval vy
rozuměno o případu lom smlchov víny a lihovinami--VTUOTOVCJl -pryč tady to láhoel" Nastuz nl

hrálo mezi příčinami onemocněni Dr C Ilosowutorské policejní komissřstvl odkud Praví pleftké t prsvovareřného
s I'1no vťl-n- Korliclova vlna

Q MI Sadler řízným pírem a
Jeninml duntníky

okamžiku byla služka plameny ČESKÝ LÉKAft
vždycky velkou úlohu a pakli ae

ho lidé v dřívějtích lete:h vfce
vyslán byl do domu kancelisia p
Richter policejní assistencl

kořalky a ty ncJlepM doutníky Teplý
zákusek po cely den Vsorn ohsliiiiaobklopena Na pokřik nebohé 17 tli and Farnam Pattersoa Blk
TUL F2321 FltANK HKMEHADobávali nežli teď jest to jedině 501 503 a 523 jižní 13 ul

Úřadovna:přikvapili četní sousedé kteří pla
meny uhasili Fřivolsný lékař ze

Jakmile nahlédnutím oknem shle
dáno Že v postelích leží Sobi

222 'Bee Bolldlng"tím ie te následky jeho pomoci OMAHA NUItflZeptejte se nan o tobolo listu Tel 1828

NellcpSf to dtulck v nifalě Chutnázáchranné stanice těice popálenéslavská a její syn a nepohnuli se

sluice poskytl první pomoc a od atuilcne sákuiky atsle připraveny
4 JULIUS TllKITHCIÍKE

Cřadnl hodlnrt Odldos 1

(MSiSIldoSf o0"
V neděli od IS do U dopol

ani po opětovaném klepáníobeslán
byl zámečník jeni dvéře paklí MARSHALL OKRESKANSASvszl ji do nemocnice

io května

DŮLEŽITÁ ZMĚNA
NORTH-WESTE- RN DRAHA

Ranní Noríolk-Bonest- eel

osobní vlak zrušen

čem otevřel Po otevřeni dveří Tel v ri řadem 504-- Tel f brta 1117Opařen V cukrovaru v Trmi
Nabídnutí k sňatku! nydll— Clalo mi Jonea allr

7vláitnl nnaornoal vánu la aa LnLln no

ležící ve

velikém pásmu kukuřičném
byli příchozí ovanuli tak značným
množstvím svítiplynu ie v prvním mwem a ranhollfatvl

oa NÁDRAŽÍ NA WEBSTER ul

cích u Ustf n L uvolnil ve stře
du 18 m m mezi 7 a 8 hodi
nou večer dělník Schwarz ač mu

to nebylo nařízeno ani k tomu

nebyl oprávněn záklopku kotlů

V nedostatku známosti hledámplodí vlce kukuřice a prasat a ná

1SNÍEÍM
touto cestou družku života buď
vdovu kteráž by míla nijaký
malý majetek aneb svobodnou

sledovní 1 vělSf blahobyt nei
kterýkoliv jiný okrea

ta západě

beverova lialsáaiu pro Plíce jí

máze odvrátili ať už to jest
obyčejné ochraptění traplivý ká-

lel nebo zápal průdušek a plic
Severův Balsám pro Plíce hojí
zánět sliznice uvolňuje llcm a

přivádí celé dýchací ústroií zase
do pravidelného stavu Kdo sou
časně užívá Severových Tabletek

proti nastuzeninám zbaví te jak
jméno samo naznačuje oastuzeol
ba i chřipky za 14 hodin K do
stáni ve vlech lékárnách a přímo
rozesílá firma W F Severa Co

Ccdar Rapid la Cena 25 a 50
centů Při objednávkách které
obnáSf I100 a vlce předplácíme
viechny dopravní výlohy

okamžiku ani nemohli postoupili
do vniiř Teprve když nahroma

děný svítiplyn poněkud unikl po-

licejní komise vstoupila a nalezla
starou Soběslavskou oa loži mrt
vou Na druhé posteli polooble- -

vlastni

Josef Nojcpinský
dívku jež by míla zařízený nějaký
obchod Jsem sluSného zevněiSku

Dobré farmy od $35 do $60 akr

ze kterého vyrazila pak pára a

opařila mu od krku téměř celé
tělo Hlava všetečného dělníka

klerý zaměstnáa byl v cukrovaru

již několik let zachráněna byla
před opařením jen tím ie při

a přijíždí a odiíždí t
UNION NÁDRAŽÍ

VyjížJI denně v 7:15 ráno a

přijíždí v 10:34 dop íiní
úzké spojeni v Noríolku a

NOVÝM DENNÍM VLAKEM
do Long Piot

a míst před nim ležících
kromě neděle

Městské úřadovny io:-i40- 3

Farnam ulice

Máte-l- i zájem v zajištění si domo 1401 jižní 16 ulice

Velko- - I maloohrhoil řeratvťm ure--

37 roka stár 4 v rakouském vojsku
byl jsem korporálem jen oprav

čen ležel v bezvědomí Emanuel

Soběslavský Neprodleně posláno
pro policejního lékaře p dra Mu

va dopiSte oa
Bm I nakládaným maaem ýUst-nf-

iboílm nzenálakrm avfibee l(m mula
dové nabídky pfillmá z ochoty
adm "Pokroku Západu "OmahaA II Shumwaysila který stařeně ovsem nemohl Schwarzovi velikosti vyčnívala otioni toho pHnflíeřl

pomoci přispěli za to u jejího nad kotel Nešťastný dělník do Neb Naprostá mlčenlivost cti utoednftvky motno uf Inlll I telefoueu
lylo řédne rvrhle t vvHzmJÍ

1Elí¥VS 1316
syna zavedl umělé dýchání a omý MARYSVILLE KANSASpraven byl do nemocnice v Ustl zaručena 17x1


