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! čř Atll te k vfilt tllvee do Mdky
slohu trus lest mil jilnl od Sltrl

lUYWAKIMjar-ok- l 2II Vt Wodrrow tulí nůl a vthl se t
ním na tvého tnuprře Tn stJon Viav tl na pomoc okolní

larmery Obklíčil luplřt t li se bránil Itklét nolnm t oba t ho'(r- -

tlil taný tebe

Místo abychom kupovali od

naších poctivých obchodníků ta
ilu dáme ta oklamali tdánlivou
lácl a koupíme vlc jrl nestojí 11

nic špatná věc jrn drahou ts
ksldý pmíi Šidíme v skutku

samy srbe nevydáváme-!- ! penět

ny vyrašili na tím i aby Upt
mehlí sípsstii a v kruté teio 1 j®r"ti

ZPRÁVY telegrafické

Přehled co nuMnuolHIoWlio n krcmlU hIhiÍ
půtce byl Iowe smrtelní raněn r

t dopraven ía byl 11 tvé matky
kde umírá Wodirow po chvátání ipůsohnm rotválným moudrým a
utrpěných ran odveden byl do vě

opatrným Dobře uvažujme nežli
Z Washlnrtott hájili Willitms navrhnul dodatek

koupíme Malý příklad Pro!
telil

Lidská lakota

vídali Oba bylí lělce orlirojeni
á naletěno u nit h 1 1400 oněch

I330" jrl t banky byly uloupe-

ny Kam tmitrli drutí tli lu-

piči není dosud tnlmo a tttfrnl
jirli toudriml nechtějí prozradili
jich jmént Tu ssmou noc dobyli
se laké netnsml lupiči do poštovní
úřadovny v Paulina a 1 pokladny
uloupili ta 1 150 poštovních tná-me-

a několik dollarů hotových
penět

Hrdina který tyl bit

Karolina liuchholzova a č 8to
lierndon ul v Chicagu je žena

tiin iditmntk vnitra —
pijeme žaludeční hořkou? Aby

ko spolková tlila v aly hylo kon

gresii povoleno vyliírsti riafl i dfl

choda tiby tmo dsfl nebyla po
frttlt tikH kubik) ffiJfpiAn— chotn povzbudili žaludek k práciUl i na vánoční stromky učiněn
Foumkati tbáfj p trnatrk té' a tnychom jej tesllili Obyčejnábyl trust a to ve 1'iladclíii Mi

kládánt ta dafl přímou Díle laciná hořká neobsahuje žádnýchnulý týden ptivcteno bylo tam
80000 ttromků tle proto Že dle

otvrhoul tákon tapovldajíd (tpo
leCnoatem obchodním promyslo

Taiemnlk vnitra letos vydal iřCivých látek a jest výrobkem i

nečistého lihu Trinerova Ancevýpočtu obchodníků jen asi 50ivláltě obšírnou zprávu a níl vy
výni vydávání vlce dluhopisů Dolit lika Hořká jest vlak a Čistého000 HtromkQ se (srn o Vánocíchjímáme tato nejdůležitěji! (akta:
jest tkutečná cena závodu jich a

spotřebuje dohodli se tito obv uplynulém úředním roce bylo
vína a bylin a jest jedinou hořkou
která hned povzbudí žaludek a

díle rozvodftováof kapiti lu pomoci dvacátého století Sama chodi oa chodníci že je skoupí a asi 40000zabráno 33814399 akrů veřej
výdělek a muž jejl opatřuje do jich zavezli za město a tam je spáoých pozemků z toho 3 miliony

akcif
Ve středu přijalo v tenátu po

která jej udrží v síle Víno má

léčivý vliv oa zažívání kdežto Ilh
zažívací soustavu ničl To jest

ta hotové a skoro 30 milionů co lili- - Nyní za zbylé stromky které Zkuste Je a doznáte pak sami že Jste lahodnějšího piva nepili 47m8voleni ftSoooo na zakoupeni

mácnost stará se o děli V

úterý se vrátila z práce a zavolala
svého muže z kuchyně kde při-

pravoval večeři aby jí složil účet

looo akrů pňdy nedaleko Colum- -

dokázaná věc Pijete-l- i tedy hoř

sotva ttačl ke kryti obyčejné
spotřeby počítají přímo nestydaté
ceny Tak ku př za stromky

domoviny a podobně Vyměřených
veřejných pozemků jest dosud

384136355 akrů uevymSřených

jut 579135680 akrů Vácho

kou jen abyste pili vezměte ti
hus O aby tam utvořena byla
vojenská stsoice ze tvého hospodářství za minulé jakoukoli ale užíváte li jí protomající cenu 75c počítali v pátk s"s'Myi Bwjwi' -- a aV nižílm domfi přijat byl celý dva týdny' "Vydal liem víech jíž I300 a za větSí až pět dollarůiodiánaKcho obyvatulstva čítá

lecn 1750 utere jsi mi daia za li rabi ví tito obchodníci očekáva
aby vám prospěla zvolte jen

Angeliku a nedejte te pře-
mluvit! abyste vzali jinou Na ¬

370000 duší z čehol 90000 při
ropoíct na výnlužně obnášející
1 138150100 naíež rozvinula se

rozprava o clu o ťanamě a volné
těch čtrnáct dni" pravil Duchholz jí že na Štědrý večer dostanou ižpadá na pět vzdělaných kmenů
svému "bossovi ' v sukních "Cože I800 za kut jettli lidé budou laOstatní rozděleni jsou po 156 re

dodávce posty Laccy z Iowv 750 jsi vydal za dva týdny?''servacleh 0 55 milionech akrech koví blázni tby jim t dali Jak
podal návrh oa ochranu zvěře ve

půdy Ve státu New York žije je vidět z tohoto případu lidská

budete hned výborné chuti k jídlu
osvěžení těla i mysli příjemné
teploty v útrobách pocitu pohodlí
a tpokojenosti V ktŽdém řád
oém hostinci Přímo zašle Jot
Tríner 799 So Athland Ave

vládních reservacích
vzkřikla Karolínka sprásknuvši
ruce a vrhla te jako dračice na
svého manžela svázala mu ruce a

5333 Indiánů na osmi malých re
Dna 18 prosince byla tenátem

lakota nezná mezí

Vrahové přivezeni z Evropy
tervaclch které měří asi 88000
akrů půdy Viech indiánských když mu jich několik strčila vy

chválena smlouva i Čínou Ně

kteří senátoři mluvili sice proti Do New Yorku přiveŽeni byliběhla aby telefonovala pro policii Chicago Hltikol jest 357 asi 30000 láky dne 17 prosince na parníku TeuKdyž vů a několika policajty za
vysiouzuco lest 900540 ac v

tooic zpět z Anlíe ChorvatéharaHil před domem a modroka- -

tmlouvě 2a není dostatečná a

dosti výhodná pro Spoj Státy ale
svalovali vinu toho na Rusko
které prý tmlouvě nal( neořeíe

uplynulém roce zemřelo jich 40 Petrovič Lepanac a Milovtr Keobátnícf vstoupili do domu nalezli
Duchholze svázaného ležeti oa

907 0401 z různých příčin ze

seznamu bylo vymazáno Pensí
bar kteří jsou obviněni Že zt

ZDARMA
Kalendář pro rok 1904 !

Vystřihněte tuto ohlášku a přineste ji do

úřadovny nebo do uhelné ohrady a my vám

dáme překrásný kalendář pro příStí rok

Nase uhelná ohrada jest na jižní 3 o ulici severní od
plynárny a český klerk JOE ŠRÁMEK dá vám kalendář
když jej navltfvíte

Naše úřadovna jest v přísklepl jihovýchodní roh 16 a
DougUt ul a máme tam též něco těchto krátných kalendářů

Neposýlejte dítek Dáváme kalendáře pouze dotpí-lý- m

kteříž TUTO OHLÁŠKU VYSTŘIHLI

SUNOERLAfiD BROTHERS G0„
OBCHODNÍCI UHLÍM

ÍO fa OoiifirlriM ul Omalia IVob

Zdarma !Na to senát přijal řadu mimořád vraždili minulého září blíže Newzemi žena jeho tedcla na něm aberoucích vysloužilců zemřelo 39
ných povoleni výslunného Middletownu Fa Samuela Perdávala mu oeberné kdežto on jen133 z menz 37943 sloužilo ve

V nižtím domě bylo přijato gusona a oloupili ho Na tétoprosil aby ho už nechala "Zalkniválce občanské Zevoluiuí vál
zpáteční cettě byli vrthové podte toho muže pro nepořádné choUBnetení žádající od vrchního poSt-mist- ra

listiny o dosavadním yy- -
ky béřou jeStí výslužné dvě vdovy LÁHEV VÝBORNÉHO VÍNAdozorem tuperintendenta pittsvání' zvolala dračiče "Oa vydátři dcery z války t roku 1813

íelíováoí poStovoího odboru btirgtké policie McQuaida a deI750 za dva týdny I' Policie přejeden vysloužilec 1115 vdov
Kongres odročen na svátky od lektíva Richarda Kellyho Ten

od 7 prosince
každé nákoupi

do 7 lednt při
v obnotu $2 50

rezaia snůru a niž byl avázán aV celku mámo 53 lesních reser
19 prosince do 4 ledu a tarný den byli odvelení do Pittsodvezla ho na policejní stanici

m vícevtcí rozměru 63354965 akrů V

obecných Ikolách jo okrouhlým
burgu kde budou postaveni předDruhý den Žena jeho vystoupila Mimo lo při l(Jé nákoupi vKRONIKA UDÁLOSTÍ soud Oba zapírají ale důkazyproti rtím'1 jako žalofckyně před£(im 16 milionů láků
proti nim jsou prý usvědčujícípoiicejoi1 soudcem Mthoneyem aPresident Kooievelt nemelkal

obnosu I3 00 a více elegantní
souvenir Pivo a líh jsou z nabíd-

ky té vyjmuy
chtěla ho nejdříve obžalovali zeVyzvás na souboj pro herečku

Německé kruhy v Milwaukee
l podepsáním zákona přijatého řovistný bankovní lupič na ivobodí

"Žímy" Dunlsp který požívá
senátem a pojišťujícího Kubě reci zpronevěření pak tvou žalobu

změnila v "nepořádné chování'1
procitu podepsal ho ve čtvrtek mají o čem mluvili V úterý tam

byl vyzván jeden z nejpřednéjifch pověi11 jako bankovní lupič v sta
rém { novém světě 1 'obyčejně po

dne 17 prosince Očekává se í "To je dost" přeruSil littoie rázné

Karolínky loudca "Muž který
redaktorů Voo Schlcenitzna tou

jtkmilu zákon vstoupl v platnost I clí nazýván jen lupič "gen tleboj od jistého Alberta líoíímana
že zvýši to obchod tabákem 1 může vydržovali domácnotť po

dva lýdoy za I750 je hrdina a
min' byl tajně parolován ze státStalo te lo následkem krititovánícukrem a že dovoz z Kuby bu ní trestnice v Jolíet III Omilostpřední herečky tamního německé měl by dostali zlatý medál'' Ka

ORESOENT UHLÍ
prodává jen

South Omaha Ico & Coal

doncf rok bude mnohem vySSÍ ho divadla jež byla povolána
- ře rolinka te zastyděla a usmířeni

flovací rada ho propustila vzdor

jeho nebezpečnému rekordu a

KLEINOVA

APEX RYE

9 rokfi wlará

4 plné krarty

$315

nežli kdykoliv dříve Nynínastá Llíliditelstvem z Utrlíns aby hrála manželé vedouce te pod pažívá otázka jaký bude mlti účinek
listiny omilostfiovael byly vyhoto

slevení cla na kubský cukr na do první milovnice Jméno její jest
Margareta Kuehmkoííová a krátce vcoy na Williama A Pinkertonavysil z policejní ttanice

Boj proti komářímvoz cukru z jiných zemí do Spoj
po lom když vystoupila npo

ředitele přední detektivní agentury
v Americe kde te Dunlap měl oStátů Anglická vláda už poslala CompanyaEEUJV New Yorku svolána byla mi

odboru pro zahraniční věci ozoá nulý týden schůze čelných odbor ně přihlátíti Mezi řadou zločinů
bodla se a ředitelstvem a konečně
se vzdala tvého postavení Tyto
spory Její 1 ředitelstvem zavdaly

menf že očekává že jakožto zvlá- m South 13tli 8treetnlků přírodních v níž přijato m- -i Telefon 37íkteré Dunlap spáchal byl nej i-- -3 gallony v soudku neb lahvic
usneseni aby te válka proti ko pověstnější vyloupeni banky v

iiě spřízněná země bude tmět do-víi-

do Spoj Států cukr 11 tvých
německým časopisům příčinu k

márňm v zemi započala budoucím Northampton před dvacíti roky $850různým historkám a časopis Ger-

mania zaujal stanovisko proti he
rokem ve víech ttátech nijednou kdy bylo ukořistěno $ 3000000

osad v Západní Indu za stejných
podmínek jako přivážen bude z Jedná te především o to tby Dunlap poslán byl posledně dorečce Iloíímanjíkodůvěrný přítelKuby Nejspíše Německo Ha

všechny kaluže a bažiny v nichž r tgallonu v soudku nob lahvíchkáznice soudcem Milichemn ve

Wttseka a sice na dvacet rotů za
herečky byl do afíčry této vtažen
a jméno jeho častěji uvedeno v te komáři líhnou byly zanefieny

NejlepSím místem k nakupování

Vánočních dárků
jest zlatnický a hodinářský obchod

koutko a Francie kteréž cukr k

nám vyvážejí budou žá hl stejné zemí Několik pojndnánl o tom vyloupení Ptteovy btnky ve Wel
bylo přtdnt dftno a ukázáno bylo lington Ills kde lupiči ukořistilivýhody jako povoleny byly Kubě

John A Ilcnson bohatý pozem
0

linku V pondělí nalézala te v

Gitrmaníi štiplavá poznámka v

niž sice nebyla uvedeni jména ale
$1250
Vštchny výlohy zapraveny

jak zhoubné následky má komáří £2300 v noci 18 března 1900
kový obchodník ze San ťranciskt plemeno na zdrtví lidské P PlDunlap jett 64 roky stár a kdyby 1 jil 13 Dl„každý z ní mohl vyčisti kdo jest

v poznámce té míněn Následkem si byl vysloužil celou lhůtu byl
Dyi zatčen v Washingtonu pro
úplttnott Má být odkázán velké

Claílin z Morristown N J vy
kládal že nedaleko rněita po stav by vySel z káznice jako osmdesátitoho lloííman poslal proatřed

m
m

tm

m
m

porotě neboť jest zapleten do Objednávky pro IJakoty
Wyoming Montanu

bě dráhy bylo naházeno hodně letý stařec Toto přejčasné pro

Zda naleznete volký výWr Spftrkft zlatýeb I stKtirných triko nrsfnvnáliSiilne folíiiky diamMiituvé (dlilíos mún K'lo kmi)l zn ta anetí
vlee oídrřl obálku elslem lile kfiního srJit Smrk vvhr
Jo Vborlná tli nabídka pouze d '(irlaimasu

! '
nictvfm Dra Alexandra reportéra
u Germania von Schleenitzovi puštění po tak krátké době vzburozsáhlých podvodů pozemko

vých Toto jest první krok la Colorajo Washington
země oa hromady a mezí hroma-

dami utvořily te močály a kaluže dílo všeobecné podivení a nikdo sivyzvání na souboj tle redaktor re Arizonu Kansas a Mis ilz nichž ta ruiliooy komárů rojilo nedovede vysvětlili jaký lo byl
jemníkt Ilítcticocka v tažení proti
pozemkovým podvodníkům v

mu vysmál načež lloííman odvé
Netrvaloto dlouho t komáři vttě

souri musí zníti na 5

gallonů má-l- i býtí dovliv jenž u omiloatfiovicl komissetil "že ti talítíakci zjedná i kdyněmž je zapleteno několik zamění povalí tvými žíhadly bahenní státu Illinois byl tak mocným žeby měl redaktorovi urazili hlavu" voz hrtžeo ♦--4
zimnici do obyvatelstva tak že docíleno oím propuštění jednoho zrjaaců v odboru vnitra a ti budou

buď zatčeni a obžalováni aneb
Německé kruhy v Milwaukee nyní Vlsotlisj VfilSOtlSÍ cl rt rify Ibrzo plná čtvrtina obyvatelstva nejnebezpečnějšícb zločinců Ameočekávají dychtivostf jak afíéra

J KLEINJofcHla malarickou zimnici I po ríkytato tkončí
Jícny ZttvdíČf se zalislé nejvtrr tnirřftm „vm kdví Jím kmitrí

tiednifku víbwich dmitníkfl zhotoveních ve chvalrié známé doutiií
kářské lil n Acaiy te louže a močily zaváleli a

Prohrál $20000 na koníčkách Zpronevěřeni klerka příčinou
velikého úpadku

Vclkwilichod lllmtlnaml íaeo JliU 13 ullea"Vfiílvfa
které zbyly pokropeny byly kara
zínem aby te z nich komáří ne TisAtltlfstW A McKowan sekretář stát N K Cor 26th and N HisV New Yorku tttrá firmaní university v Caliíornii byl te mohli líhnout a za nedlouho bylo

VjOl jijí-l- i Aoli )imntch rlittnlU naimneM r rhflholK Vm krínf vlMr

wriy !)( jm„ lrnl mírné 7win-l- l v „„„ V4u UuHétki uAtmi Z l

Laighton & Foulke která speku Kouth Onuiliít }lzhsazen te tvého úřadu a zatčen po vsí zimnici v oné krajině Ve
lovala v bavlně na lamnl burse

pro zpronevěření f 30000 které

propuíitíní ze služby Iienson

jest ohvínín ž" oíidíl vládu oej
méně o 100000 akrů pozemků o l

té doby co přimut zákon o les-

ních reservacích v r 1897 Ben-to-

te vždy předem půdy pro vy
blednuté reservace zmocnil a pak
jí vládě za vskutku úrodné po-

zemky vyměnil Psdvody lakové

spáchány ve Washingtonu Ore

gonu Kaliíorníi Montaně Idahu
Nevadě Utahu Wyomingu Colo
radu Severní a Jižní Dakolě
Ncbrasce Kanastu Minnesotě

schůzí bylo pře jídáno osm lako-

vých pojednání a usneseno aby se přivedena byla k úpadku zproneprohrál v posledních pěti Mech v
věřením klerka jenž po dlouhousázkách na kořlské dostihy Mc učinily fcroRy by ve všech itátch dobu zastával zodpovědné místo u AÁAAAÁiAÁAlAAÁÁAÁAAMAAAA i AAAAAAAAAAAAAAJMAAAAAAAAKowan byl tak chytrý ve tvých wproti komářímu plemenu prohlále

oa byla vyhlazovací válka
této firmy Firma odhaduje že

Jeden z nejvřtíícli výproilcft v Oniazo Imanipulacích Ze nikdo ueměl tu
lení že jest něco v nepořádku Chtljf zkotletl platnosť zákona

zřízenec její zpronevěřil mezi
1 110000 a I jooooo Skoda

přesná kterou utrpěli nebude
IrtlliVtiale prozradil te lim že zaplatil v tyto dní v módním obchodí Oilntrtifnitíi ttfťUtt „ili„Michigansky honební zákondluh tvůj u jednoho přiifmitele který nařizuje stíhání honce jenž

"y noji rsriinrj trvnl a koínf eborobr bystři mylcliilArizoně a New Mexiku moci býtí zjištěna al teprve po Aloisie Zolenó v i 1314 Willlam ul

Omaha Neb
tázek čekem který obdržel od

ptní Phoebe Hearilové Tento prohlédnutí kníti jtž te nalézajíjiného při lovu zastřelí jako vra
ba přijde před soud aby dokázá

President Roosevelt formálně
nabídnul úřad komisaře občanské Čerta l'S centůve velikém nepořádku Klerkček vystavený oa In 60 byl dán

příjímatelí táztk Divišovi jemuž
oa byla jeho ústavnosť Vdova bezpochyby tpekulovtl na vlastnítlužby gen Johnu C Blackovi 1

Chicaga a volba lato přátele ob

Velký vWr liznsne krásnech
ícnkch Mttkýzh kabáta la
ftvrtlnovou cenu nežil jeat

Jich hiKlriota

lyepU výlitr víelikích dřtských
hraíf-- nniá žádny jiný oUAvxX

ve mfniK které ae prodávají ta
poloviční cenu

po Danu Pichettovi jenž byl za tvůj účet v bavlně a tchodek v
byl McKowtn dlužen lit 30 feaehetíny knlsl

nezdařených tvých spekulacíchčanské služby nepřekvapila neboť (thmn(iidnohntDavis ho deponoval na tvé bance
střelen Fredem Murraycm mlt
dým obchodníkem 1 nímž tpoleč
ně honil vymohla stíhání Murray

kryl penězi tvých zaměstnavatelůjest známo že president v zásady a to vzbudilo podezření proti
Jak někteří jiní spekulanti praví

Při nakuixivání vánočních dárků nemMÍ bysle opomenout navítívlt
otjchod paní elené která výhodní vykoupila celí otichod a mfiíe

Vk tirulíívntl UAnlí Inlin
McKowaoovi a vedlo konečně kopravy občanské tlužby věří Gen

lilick jett vrchním velitelem Vel

kaUrh pile prú-dni- k

prídulnt-s- e

a hrtane roae
4m pilo praní
bolesti autna
Miaravabaejlné

ovo Zákon určuje na zabití toho zřízenec prodal na účet tvůjodhalení velkého zpronevěření Vlídní vá obslouží Alnlsle Zelendruhu desetiletý žalář a pokutu v 13000 bálů bavlny a když latone Armaay KepuDiuy a ve
obnosu 1 1000 Mysli se vlak že STTVTTTTTVV1 re t eTTTsTTfmrmvttoupla o 3 centy na libře ztráta

obnášejícího í a o 000

Banka oloupena
Bemooe plienL

Ochr mámlia

praní a krínljeho dostoupila 1 180000 Po ▼yiaoi t kritktmoenl ústavní neboť schází úmysl
bez něhož te nedá trestný zločin taae ]tí dně byl viděn oeittstný tpekuve uuimDy la oloupila ve

středu v noci tlupa tsi pěti lupičů lani v pateK nacez zmizel a animysleli Ntnejvýi mohli by vin
níci býlí ttlháni pro neopttroosť lajní detektivové Piokertonovi Sil aiřiiM'inttamní banku a ukořistila 13300

Lupiči nejdříve pomocí tpíčákú ani policie nenalezla po něm ato-p-

Matka jeho te domnívá Že

K vili tllcné ílvil tváři
Městečko Wallace Ind elaíoteker a pák dostaly te do silného

vlastní

Novák &tyn jejl v návalu zoufalství tpácbtl Kretekpřfstěoku kde byla umístěna po-

kladna a nitroglycerinem roztříšti
se ve středu díjiltim krvavé půtky
mezí dvěma mladým! muži z váže tamovrtždu

Tte dala 15 roka aniAf4

Washingtonu jest -- velmi dobře
znám neboť byl peosijnlm komi-

sařem pod presidentem Clevelan-de-

k jednu lhůtu aloužil v kon-

gresu za téhož presidenta

Zasedání 88 konrrest

Kuhiki mlouv tthválina — Mnt~
he řeíl pro ttie ta ni(

V senátu přijata b la smlouva

reciprocitní uzavřená a Kubou a

započalo rokování a amlouvi piů
plavní uzavřené a Paoamou

V oižáím domě rokováno v úte-

rý O venkovském dodáváni polty
o vzájemnosti a Kanadou a o

záležitosti Někteří řeč-

níci použili tét J záležitosti k úto

ných rodin pocházejícími Byli
li novou pokladnu jež ttála I4000
talže s ní zbyly jen kusy Ban Severova masť proti kalarrhulo William Wodrrow a Harry

Lowe kteří te ucházeli oba o pří

VSblaanai ▼ropikýnii liíkuri
T7ikontD] m jimi odponiora
f proatřdk přdít vSeky do

savidai lk7 poativaat proti
VýSs STiltafn eborobám a

kovní budova oalézá se naproti
hotelu vQuinby a hosté v hotelu

(Catarrb Halm) poakytne rychlou
úlevu a pomoc ve vlecb případech

i Ul] jlžnl 13 al Ornatia Met

Zhotovuji prodiTU

3Iramororé a žulové pomníky
náhrobky desky _a hřbitovní práe vSebe druhu'

Velkr4 oh)4nárky ryHiaJI ryhl!pí-íl- l vkuni

ze B slečny Daisy Brunetové jedné
t nejhezčích dívek v celém okolí lmt tialee podakovial alyieli čtyry výbuchy Žádný vlak nosního kalarrhu a rýmy Hojí sumasi a vylMáni m vtwli aaiaise neodváli! vyjiti z hotelu ven a záoět sliznice usnadřluie dech Bsliiek 1 aávodca aipoitMtliOučinili poplach Lupiči zmocnivše Ha prodr) v JfkUarh obrliodahodstraní odporné výměáky Na

a vzdor lomu že tato nedávala
aoi jednomu ani druhému před-
nost přece oba oa tebe zanevřeli
v tmrtelné záSti a ve středu když

ae vSech peněz ukradli pak potah prodej v lékárnách Cena 35c tifkj
R F ŠIMAf'OVSKYodjeli Šerif je počal ttíbati a

postou a 8c VV F Severa
34ScottSí HilwaHkeeWis řl? iPíedplatle se na Pokrok pouze SI ročněkom proti vládě jiní vládu opít po celodenním ttíbání oalezl dva se náhodou tctktli u místního ho- - Cedar Rapids Ioa


