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Spál biult fomiml sn u

mne jako vldycky pokoj jiŠ mále

schyiianý td j klič od domu a

od poko"
sk vidíme bylo pinu Cibulko-

vi celkem hnjl Honem si šel

svnj pokoj umyl sr pře
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Nut# chvála Mohu tiká skonči

la Nemohli s tni flíinl nii
na policii tdttrt smfrhy kdyš
jim psu otře tnovu v potu tváli

vyptivoval tu tvou louprlnickon
hitioiii Tikového lupič a

víru jrltí nrvilíli Po

hodince vricci te pm otec jako

tnovutrotrný a div udoti nrpu-ikakova- l

tasa k příteli Žáhovi na
tnídaní- -

"Ale kdyl to venkoncem vetme-me- "

— ulevil si při druhém šálku

")ct tím veselým mslérem jen vy

paničky vinny Proč jste nás tak

překvapily ta em v rotlrtiloati

tapoměl své hodinky na atole?"

"A proč jste byt tak roztržitý
pane otče?" usmáli se šibalsky
pani Žáhová a doložila hrozíc

prstem: "Vy vy mužští!"
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tlivícdři ns pecí jíl plotna byli
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prpílilo se tik rw le rpf f nš lt
druhý den po brMných bolviltth
skonalo

aufďit it ttnhu rWřiř —

Z Oseká te otoamuje: V neděli

odpoledne 11 ledna kdyl rodina
horníka Wagnera thromášděni

byla u svačiny vytáhl pojednou
3 4 let ý syn FrsntiŠck a kapsy na-

bitý revolver a se slovy: "je to

stejné zemřu li dřív nebo pozdí
ji''—-- vypálil si ránu do hlavy dři
ve nel mu v tom mohl někdo za-

bránili Před ohromenými rodiči
a soutozenci skácel se mrtev na

židli Příčinou Činu byl asi okt-mžil- ý

sichvat pomatenosti

PůJtiřtlý s oUovraldy — Z Lo-

vosic se sděluje: Těchto dnů na-

lezena byla v bytě domkáře Fr
Jareše v Třiblici mrtvola Boletého
muže s obličejem k nepoznáni
zohaveným četnými ranami Po-

znán byl v ní starý Jarešův otec

výmínKář o nímž te již několik
dní rozšiřovala povísť že jest
těžce nemocen Mrtvola byla již
v pokročilém ttupoi hniloby a zdá

se že již asi 4 nebo 6 dní ležela v

úkrytu Z vraždy podezřelým

jest Jareš a proto tyl ihoed četni-

ctvem zatceú á rtodáa okreufinu

soudu v Lovosicích Starý jařen

runu nul ('itxtlkavl l rntiili#
lid umluv punl Ttihy it
imifila hjMtomkl finlroáma I

na Haif rká "ithsM " Kil
don chvílí 1)1 ltipl#tl hlty y
UM nnlftii lelťintfnl kulíku
r t y trtvrnou "ttsjudli"
"Ml U ty r ni ! Imii

hiie tlo l'tht" iohiil j
chvíli trothu l('iíi

omlouval m }inik řtiný pm olic
dl Ollfl tOtpiíitt ''ttlinillllMIHI
poradu pro tu uhrtkoi mouku"
"Kulu mne netrestej tty ji ul

tni vul in celou uherskou mou

ku! To je ftíkjxh vřtnýcli porad
I kterých s vracíte myslím Uk

motidll jak Jm do nich plilli
Vldyť Je to teprve nitra týden co

jita byli v riiu!"
"Nic naplil nmalin tam v po

ledna tasa cli''
"Ale ty ontrity kdo pak ly

bude hradit?"
"No oo" chlácholil ji tase

jil osmélenřjsl paa oirc "kižJý
něco pro vlast a — nebudcl nřco

potřebovat t Prahy!' — Tato rí
vireíni otázka úiiokovala vldycky

výborní Následovalo po nf hned:

"Aii dví libry kávy libru (krobu
kut mýdla hrozinky mandle ba-

vlnu atd itd'' a u2 tobo míl pan
otec tolik ie si to musel všechno

poznamenat do notesu Ale kaž-

dý Spas něco koStuje a kdyby byla

paflmaminka vlastně védelajak ta
Uherská mouka vypadá k voli tilž

pan otec pořád do té Prahy brou-

sí byla by ho jistí vytrestala jeSté

jednou tak velkou nosí komis'!
Přece je jen povedené tohle muž-

ské plemenot Vsak hlavni via"
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nich jen čtverácký návod Konfčuř

pohnut stisknul ubohému příteli
vřele ruku Šeptaje mu že bude

pit zi něho!
A pil! Prach a broky však to

byl také malviz! S každou dalši
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sklenici lepši a lepší a to samé

platilo tské o zíbaví i o řpolC-nosi- í

Všichni jeden duch a icd-n- o

srdce a to trdce pořád upřira
nější a ten duch pofád rázaijM

íít (lír {fVJ?í

Náš pan otec e zkrátka ui l

dívat ani na ty čárky na

svém tácku a do dnes vám ne

Hít Valník Ji šri _ 1 „ uth
pokladník Jn Hvitik na Taorama At

C T v Korá Prase llaa
o1bá at arhft kaSdoa 4 IMI mdlclIMwImmI ! Hltva mlutophid Jan K

Ant V Vriliia) Maij V

df Kranl M Kar tmi vnltlnl alril Jan
hrarwhYU vunkoTBi atrii Vac 1'ykal

Pr Vomija

Komenský t TI v Ilayward
Minnesota

odbyvl avi aoblM I nedSII r mialel Předa
J Funfar mlatopfrda Vojt Paoorakf tajlnt Cl raka Olnnirilln Mlnn riřntnik
Kr Hrantner poklad VícIry jřiífl ttaVUod
Mino

Karel Tcllk í TU v Sort třebonl
Minnesota

odhf tí ni arhiío katdoti 4

ťredaedaJan Klaln MontKonury inn o
li l blil Doyle taj m- -

Č VIII Bornost Owatonna Mlnn
odbývá ará achfiie kaldou 2 nedíll mSalci v
Jednu hodinu od nol ainl 6 g P B Předseda
Kr Mlaxner mlatonfňdi loopold Uulaki
tajemník Jno O Klalmrs flíetnlk Kr Pecbek
pokladník Adolf Horák přivodil í)om Mo-
ravec vnitřní atrii Kaípai Sleiik venk
atrii Joaei H Vavřín

Spolek t IX v Plné Cltv Minnesota
odbývi avi achftte kadou S nedíll v mialel v
1 bod odn Předaeda Jan fttanhl mlbini

mmmm
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Uloženi peněz
v íižníoh pozemcích
Takoví! ulořcn! peníz není spokula-tivn- l

Jih nuní novou zemi Olinhodnf
a dopriTo! prostředky jsou pHmf-feni-í s
ncJlcpSf Podnebí lest mírné i příznivé
Vzdor třmto a Jiným přednostem JiJíuI
pozemky ie prodívaji za ceny dieUo
pod Jich cenu skutcíuou & při nyncJSfch
ceilícb X'"-1"-

]' Velký zisk z uložených
peníz O ffldu ě 1 až 10 včet

von "Ditelnl váhu' kdyi po
áclavském námčstí itoupal vol-

nou na Vinohrady k příteli na

svůj nocleh Noc byla tmavá

lucerny už na polo vykuchané ale
ně jež obdržíte zdarma tykiJIclcb se

U ::Z ČESKÝCH VLASTÍ: I !

?

razný tirat v tovární — Z Li-

berce Be sděluje: V pondělí odp
I února čistil dělník J Nigrio

stroj v přádeloi v Dolejším liam-r- n

Přadlák Frant- - Smrtka při

šel z druhé straoy a nevida Nigři-n- a

spustil tlrcj V tíže chvíli

zachycen byl Nigrin kolem a róž

drcena mu hlava tak že kusy
mozku roztřikly se po zdech Za

oČKolik okamžiků byl nešťastník

kterému bylo teprve 16 let mrtev

Zvláštoí hrou osudu jest Že před

24 lety u téhož stroje týmž způso
bem přivodil otec Nigrinův smrt

mladé dělnice

Smrtelný pád — Pne 31 ledna

vyšel z hostince Františka Mičky
v Lišoví v širíích kruzích známý

krejčovský mistr Jan Kalista na

dvůrstéžuje si že je mu nevolno

sotva vykročil však na zápraží

padl na
"

dlažbu a roztříštil si v

zadu na temeni lebku tak že byl
za několik okamžiků mrtev i'fj
Volací Jékař Ar ťttetít konstato

houby! Jen když je pořádná illu
výhod pozemka v Kenlucky KApiidnlin
Tcnncfiseo Minsínslppl a Louitiano ležíminace v hlavě I Bezstarostní t ic clcb na aneb blíže IlIinoisCentra! drAhy

Jan Uirta tajem ovr Kuaa IMnlk Anum

mají venkovští páni iládc_ prox
nevaH takový křen jakí ge

doRU'

ne ve zlaté JVovanské Praze? Jak
má Da vém venkovském
hnflúé odolat a vydriet když do

'tane příkladní takovéhle psa-nlčk-
o

z Prahy:

"Milý přítelil PraSťte se vífm

a pííjttflfi To jsem vám naScI

včera pivko že jste je&tě jaktíživ
(podobného nelíz Flekovské voda

proti lomu) Zkrátka to se nedá

povfcJír to se musí jen pít Čeká

na Vás duet večer Vál upřímný

pro hlodajíc! domovy a pro ty Již cbtíjí
vhodní uložitl peníze dopiHe li

W II BRILL
IfKParnam Dlst PaasAřt
Omafaft Nub lllloolt Central R B

lOfflit piiKiao vaniav Karas přivodil TomBaill vnitřní atrii Joa Priihink
atriiMttl6J Procbinkl Plnit Iťar']) ffP

ť X Čecliosloran v Ollrla MÍuo

silní si odíukuje klobouk v jedné
deštník v druhé ruce vystupďval
náš pan otce temným návrším
Čelakovského sadu pomalu ale

jistí vzhůru k bývalé Žitné brání

když tu do něho nějaký nemotora

chvátaje s hora dolo tak upřímní
drcne že olm od sebe odlítli jako

piiíárové kule

"No nol'' zabručí nemotora

měl uložených několik set korun
které marné na něm syn vymáhal
i soudí se Že peníze ty byly asi

příčinou příčinou vraždy

Nebnpelný vrah temřel v trest-nkk- i

nemocnici —Jan Kraus vulgo
Kramer jenž před rokem odsou-

zen byl k dlouholetému žaláři

mosteckou porotou pro vražedný
útok podniknutý na četnklého
závodčího Štípána Wuenche u

Trnovan blíže Žatce zemřel v

těchto dnech v trestnické nemoc
nici mostecké Byl pravým po-

strachem krajin a před porotami

zodpovídal te z nejtěžších íločioů

Z vražd pokusů vraždy zabití

íouneží t:id í- - Taká DÍkO- -

Předieda Ant ttoCek Di!atopředM'Ji Hed
Roffik tajemník Karel Avlhovec ííetnlk
J fPi- - poít IwfJral lc Víclav O Plovbard
Odbývi iubáae druhou nudili vuiíalcl
Čechle í XI v 80 Omaha Neb
Odbývi achdae kaidý druh ítvrtek v mial-- et

o omii bodln veCer v lini Fr Laitnera ťfod

io května

DŮLEŽITÁ ZMĚNA
NORTH-WESTER- N DRÁHA

Ranní Noríolk-Bonest- eel
Žáha"

leda Jan Červený
110 aQ inlatapF Kr talt- -Hoď kamenem po Spíchajlclm Ádolt Kmnlili vm

Voclaes tl s stftorlb W ul„ pukl ina stanici panu otci Cibulkovi
kdož si troufá odolali takovému

pokuleoíl Celou cestu nehodila

"00 po'' odpoví ještě důrazněj-

ším hllltm Pn ot bez-

děční sáhne si po Jeví kaPse u

vesty
Sáhne lekne se div needřevíní

Hodinky zlaté jeho hodinky ty

val u Kalisty záchvat mrtvíce )'íÍ
živá duse a tak ie vyhoupl oál měla za následek tak nešťastný

CíhIo XII Chrudim v Raelne Wls
odbývi lvi achute kaidon třetí sobotu v mt
afnl v 7 hodin veíer Předanda Kar řlalavaký
IW4 Nlenea at miatopředa Joa )'etrllkiIkon N Oiineva ati laj a ift Joa flavilna
!!?!'?: nivi at pokludnlk VioJanotH
11)12 Albert St

CísJo XIII íesk Tey y řjfiafnrth Hetj- -

pád oa qiazpu Mrtvola byla do
taml Ale mžikem ie vpamatujé
obrátí se a tílofmi skoky dolů za

lupitan Pod stínem nejdelšlho

osobní vlak zrušen

na NÁDRAŽÍ NA WEBSTER ul
a přijíždí a odjíždí z

UNION NÁDRAŽÍ

Vyjížií denníS v5 ráno

přijíždí v 10:34 dop Ciofi

úzké spojení v Noríolku I
NOVÝM DENNÍM VLAKEM

do Long 1'ioe
a míst před nim ležících

kromě nedíle
Městské úřadovny 1 401-140- 3

Faroam ulice

Storz Brewing Co

OMAHA NEB

vyrábí tfintnf ložiík t pravého
neJlepSllio Jwimonové-b- o

Hindu výborné vody % vlsutnl
rď7kí-- studulce

flvítovou povíst získalo
si librové píro

"Bluo EBbon"
BJIptl atolnl píro

Vyznsmfltiiiiié zlitou medaili na
Zirnissliilppské výitaví

— —r
lik let prožil v Americe a přinesl
si odtud hrstku zkušeností

Smrt dvou vrahů v trestnici
— Z Jičína te píše: V pa-mt-

mnonxh jest zajisté zpráva
O hrozném a příšerném upálení ze

msty OoletéhO polního hlídače

Václava Pontia na poli P Starého

Bydžova dvřmá lenatýml čín

akátu jej dohoní rázní pozvedne

WOnoCo Minu todbývá sohtte kaidou r i 1

V?" "'"' ouek Biíatoiiředí vi"av
tajemník Henry Jedílíka ííflnlí

Ant Kotval pokladník Jan Kotvil
tlilo XIT ladlmfr Klácel

Tiiieoliltt rVIil

pravena un nýtu navz zaiem zat-

čení choť 1 vélkýrtl rjířkffi přija-

la svého manžela jenl piti malou
chvílí byl ještí zcela zdráv a velel

Pan Jan Kalista byl 50 roků ttár
a vítán byl všude jako výborný

společník a humorista

Přitnal li a pfet M oivMitH -

deštník a zahřmí na lotra: "Ho
diokyieml" Lotr se lekne a civí

Cibulka po páté hodině k večeru

zdráv jako kapr z vagonu na smí-

chovském oádrsM chvátaje v potu
tváří pokud td jtfl pro břitko ílo

aby chytil koflskód biru a ne'

ztnctkal aoí minuty Ka ty hloú

pé komisse bylo zítra řasu áO

Vcselosť mu hrála v hlavč l leskla
na jeho kulaté tváři jako zapá

dající sluníčko po zlacených kou-

lích na cimbuří Národoího

Jí hloupí Pražáci jak se íantí

pi VenkOVl p-- !eoích bytech!

"Hodinky sem I' zahřmí pan otec

podruhé a to vydalo lupič ani ne Síííllíf wtyVruhoB v mialel
Mfililrin nnlatn

cekaje vrátí hodinky a už peláší skými děloíJry sOielým Frantií- - tajemník Víc ílamack jia iivipředa
oCetník Jui Krabuleo pokladníkodtud pryč Vltízoslivní zastrku Před 4 lety seznámil se krejčov-

ský pomocník Jose-- Sváda v ftači Jan lína t XV Hnnarlna KinCibulka tvé cibule do kapsy SE7ER0-NĚMEC- KÍ LLOYD odbývi v aehiaekaidý druhý bitek vih
kouká ještí cbvíll li utíkajícím

večer y Anflefaon Hali Přdajraft Hlionka
llox 1U mlaUmřed Joa fttf náad tálZima ve FJoridSnívii u Roudnice t hezoučkou

Pepičkou Chlebečkovou a po ušidirebou my!í sl že mu míl řece Heyda Box IH Hopklna Minn díttnlk Jan
Červený pokladník Krank KřiiInu MH khte kam pomoimé mu

PnVMnlnt fHfonl
paroplavební dopraví

z Baltimore do Břemen
se do ní zamiloval Milovali se

Sebranka l XVL t Omaha Xebtam! SmMvři (esa tláffrfj Zl Proi tí to nezařídíte tak abystelam i potom v Praze kde spolu odbývi avi arhftca kaidi první Sterý v minle
wftmn nn novtfnh rftmuXrmihriVfnhmohli stráviťí zimu v krajině sluhou který je jefclorem u flikt

té vypálené atteíMav- jak si to
bydlili Nemanželské dítí jim

ken Chlubnou z Nové SkftažF a

aojetým Václavem Matyášetrt t
Janovic V noci na 6 červenci

r 1898 hlídal Václav Donát na

pozemcích panských na "Blocho

ví'' jetel Donát pronásledoval

před tím Matyáše ponívadŽ tro-

chu jetele pro krávu na panském

polí sí natrhal Také se spolu

pro to několikráte poprali —

Matyáš tobě předsevzal že se

Donátovt za to pomstí Z té pří-

činy vybídl oné noci Chlubnu s

poíurVních parnicích oa Í6W) do
vanu pn vy iiroona rriHla i w Hnii-l- i

tajemník 1 lifémlk Jakub Marel 111)0 So 1

St uokladnlk KurMl uni a tnzemřelo Pak žili spolu u švakrs
and Wllliauii St„('assel Ilrelin Mheln Kocln llan-nor- er

Frankfurt lirandenburg
Clifinnil Jleikar

letos šikovní zsončí' V Podol-

ském mlýní místi ražby' vůda
mléko háje máslo buily inu" co

flákou vlepit a pak se znovf

pachtí k Vinohradům Znameni-

té pjvo jak dodává člověku kurá

že Nemít jí míl po hodinkách
Beze všeho dalšího již dobro-družev- tí

dostal ie íťatoí do

svého pokoje rozžal svíčku a

počal se tiše odt (rojovati Nej-prv- é

kabát dolů pak boly pak

prach a broky! Co to? Sol nebo

tlilo XVIII Bratři 8erera
v Drywood Wls

nečného jasu-
- a květin? Vydání se

zimním pobytem ve Floridě spoje-

né jest tak nepatrné u porovnáni
t prospěchem jakého docílíte že

netřeba vám vydati v Sanc avé

zdraví v chladné nepříjemné zim!

Chlebečkové J Nejedlého na

Žižkovi a2 )nnt do července kdy

nastoupila Pepička službu u cu-

kráře li Hermana v Tyršově ulic

v Praze Od té doby stal se Ie

II lajota z Baltimore do Břemen
len irdce Pražáka ráčí Před avolllIalnialKlnileliřadnlkyi předaedi Jan

Plllnr mlatopledaeda Prank Klnkor tajJoanř Fucha ifet llobnmll Jonlfiik poklTou Kyaelko provodil Jan Bvoina vulířnl
od 043no náboru

Tyt" parníky mnjl poutu Jmi nu (Hdii kajut- - atrii Joa Joalfek venkovní atrii
Najbřt noíntnf víbor Van Novik InmluaniMuiia jim jhko ji aajma

Vfn Imenované pnrnikv tuna Tfhrmlní VlHfilk Jan lújrmun Srhhtu aa odbývají

H„u uruiivu ufHJUi T IIieaK!

ooučký mladíček Sváda hrozní

žárlivým protože dívka te bála

aby nekleila podruhé —- A čřno

více leto schylovalo te ke konci

na severu nedomnívejte te ze

nejvítší pohodlí nalézti lze toliko
v drahých hotelích Ve skuteč-

nosti jest ve Floridě na sta hole-- 1

noví vfutfíit ilmilovaoé a zutHnné aalony a
filnijs knliilnl na paliibt Elektrická utvi
ilcnl re jhtib proatortoh

bdí? Tuhle na stole leží jeho
zlaté hodinky a zde ve vesté má

DalU (právy podárayl geaerálnf Jednatelé:

nímž v hostinci v Starém Bydžově

popíjel za něho útratu platil

aby t nim šel oa "toho starého

kluka Dtmáta" že mu to ntsleví

Chlubna ll se pebnouti načež

po půlnocí odebrali ae oba k bou-- dt

v níž Donát hMal zavřeli

Josef Kavaniruhél V llfch nejstarších hodi
tím byl Sváda žár!ívíjím neboť

na podzim míl jiti dii vojou Po-

řád Pepičku trápil a podezříval—

a HoniTtfAoirian a on
SMfintn (y H lialtlmiira MU

it oriAtiMrcpriiTM sc co
M lnarlHirHI Clili K) III

nebojejlftb 'áalupcl v (

nách nemohlo to více hrknouti
nežli v tu chvíli v útrobách páni
otcových"Pro umučenou hodinu!"

trne "Svoje jtem si záporní! zde

pozemkový - -
a pojišťující jednatelaž koneční loni o sv Václavu 11 dvéře její a převrátili' i dveřmi na

zem aby nemohl ven- - načež bou-

du zapálili Ncšťaataý Donát v
tomu nevinnému chudákovi jsem iWi Jíž 19 nllce©

Prodivi lotr v (Irnaaa I v So Omaaa 110

oa dí počínal v Tyršovi nlici a tu

po kratičké hádce zastřelil ji 3

mííícem už tam tedy odch-

oval Žáha celou svou Umilíí

daří st jim tam výborní ala jemu
Žáhovi a Cibulkovi daří se v Pra

ze přece ješlí lípí Žíjou tu oba

staří parkosové zaae tak po mlá

deoecku fešácky jako by byli do

hromady sípofl o kopu let taJadil
nežli jsou Ala což — utišuje si

Cibulka svědomí: Když se človtk

padesát let choval dobře můžt si
V jednapadesltém trochu vyhodit
i kopýtka
ftotumif 19 srcíe vší slušností

počestností jako se na tak té

občany a iltui ctitele krále

Jeírnfnka a ataronisadl bulkáíe

sluší a patří — 9 veselou ledy

myslí ll ýl dosti frknou žízni

náš pan otec ortnv se n tytu pří-

telova Zazvoní os edé kolo a už

si Stěnuje vtip kterým by Žáhu

urval jeho A pěkné zlaté
Pane oa nebi tohle je

aemky aanivia farmy v poMlil Omany I va
"Mu i P'Jltnl opatři vim u t"h nellPiiHlcli

IA v nichž pohodlí prvé Iřldy do-

stane te vám za % 8 00 týdní a výše
Cbystáte-l- i te na cestu mějte

oa zřeteli že dráha "Dixie Flyer"
tkýtá vám rozkošnější cettu ze

St Louit ůo Jacksonville Fla
nežli kterákoli jiná veskrzná drá-

ha- ze západiv Žádné přesedání
mezi St Louis Jacksonville Fla
Dráha "Dixie Flyer" projíždí i

takovými místy jako Ňasbvillc

Charianooga Lookout Mountains

Chickamauga Park Atlanta a

Macoo Vyjedete-l- i ze St Louis
večeroim vlakem Illiooit Central

tram při ceriiVb o)nlíli-- Ti labývá aa
WlioUivovinim abatraktiíkindál!"

Železniční pozemky oa prodej
V severním Wiscouiinu Chica-

go S Paul Minneapoíis 9c Oma-

ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách

platebních as 400000 akrů vybra-

ných pozemků rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati

hořící boudě křičí! jroil aby
ho pustili avšak marní Pacha-

telé byli neúprosní Matyáš mu

oa to-- odpovědí!: "Jen tam buď
Byl by te raději zíackoval Obraťte te a důvérou n nřho a

ttlouk a pvopad na tom mfití bude vám spravedliví posl úženo
otroku to má za to! hez lebe

kdyby to }e býalo co plátno Za

Holnó zásobenýto bez sebe sklesl na židli kolena

te pod ním třásla a na jazyku ae

mu dělalo hořko

svít 1 ude!" Donát v boudě uho-

řel Když přifcli v ona místa- lidé

požárem přilákaní nalezli na spá-

leništi několik kusů spálených

si pozemky při krásných lekách a

jezerech v nichž jest hojnost ryb
a

V tom slyš! N tchodeeh du vlaatnljež poskytují nevyčerpatelný

ranami z revolveru sebe pak
těžce zranil Za čin ten dostal te

tyto dny v Praze pro zločin vraždy

před porotu ale byl osvobozen

Uznán vinným toliko pro přestu-

pek nedovoleného nošení střelné

zbraní a odsouzen do vízeaf na

34 hodin — Nejvíce asi působilo
na porotce prohlášeni toudn-ic-

lékařů že celá rodina Švédova- je

dnševní "zatížena" a pak kajici

lítost ziletého vraha jenž ke

všemu t pláčem se přiznával

Kristina Ringlová dottala mitot
Z Olomouce se oznamuje: Porot-ní- m

soudem k trestu odsouzená

vražednice Anežky Špačkové Kri-

stina Ringlová doporučena byla

dřev prkének a spálenou slámu a dráhy přibudete do Jacksonville
druhého dne ráno v čas abyste Bratři Somínovózdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytekna zoaku ležící spálenou znetvo
pot a šramot "Maticko svato
horská! To už jdou pro motf
umírá nešťastný pan otec úzkostí řenou mrtvolu Václava Donálapozdravil kdvE se tu otevrou dvé učinili přímé spojení na Union

nádraM v jsckuonville Fla ie Pozemky po většině jsou zalesř a místo Zihv viti lei dobro
v S 13 Ji William ul

Maji ns yýMt vidy liojnoit centvóhoKrůpěje krve- -
by M byt z něho v

něny půda jest úrodnou a snadnovšemi pobočními liniemi maaa vSflm druhu Jelii-- Uíeniiřakí

Na mrtvole naležen byl pouze
kus spálené vesty a košile Nohy

mrtvoly byly poněkud vzhůru po
zpracovatelnou Chicago Milwau- -Zvláštní okružní lístky turisti

tu chvíli nedořvzai Již nouaa
zoufale po oknu jš — než po výrobky líií te té nelliipdí povíatl ii

1'fijďta nfeavědHo tet Objednávky
moýno učinit IH telefonem fialo A2I72

kee St Paul Minneapolia
Duluth Superior Ashland a četnájednou mu otroulo ťoznalr hlas cké pro zimní jízdu dovolující za-

stávky v obou smírech jsou nyní
na prodej platné k návratu až dopřítele Záhy ktry se a damami

jiná prospívající místa na dráze

zvednuty a téměř ka kolenům upá-

leny Obé ruce byly shořeny

úplně Celé tělo změněno bylo v

zuhelnatělý škvár Za tento hroz
Dr C Rosowatortaké důkladní zpozdi) u večeře C St P M & O a na dráhách

1 Června 1904 včetni

Popište si o kráBnou ilustrojak známo po vynesení rozsudku ČESKÝ LÉKAŘjiných poskytují dobrých trní pro"Aj pan otec ještl svitl?"

"Svitím kvílím ozývá se pan
ta

ný čin odsouzeni byli oba paeba
plodiny farmerské

srdečným smíchem paní - Žáho

vál Nebesa kda se tu vzala?

"A tohle ja dobré pane otče

jedeme spolu jedním vlakem do

Prahy a nevíme jeden o druhém I"

Náš pan otec byl by aoad překva-

pením zkoprníl na prahu jako

dřevěný Mojžíš ale na Itistl už

mu třepal pravicí přítel Žáha a už

jej tábl do pokoje smíje se: "To

se na náa oaše žeoušky navedly

co?"
"Ale ne" paní Žáhová hraví

vysvětlila všechno "Sla jsem

odpoledne na stanici k paní před

telé porotou jičínskou dne 3 září vanou knížečku a podrobné infor

mace ohlední cen zaopatření v Úřadovna: "Bee Bnlldintj"
otec ala nmiran nzuosn i
otevřev dvéře pvoeí pro boha aby

O bližší podrobnosti pište na
Geo W Bell

potemkovy komiaaF Hudion W

"""C H McRae
O P A II Paul Mlnn

k němu vešli pobleděli co ho

potkalo

hotelích rozvrhu jízdy atd
W II BRILL

Dist Past Agt III Ceotrtl RR
19 Omaha Neb

Od II do 11 topol
Uřadnl hodiny CMSdol I

di:idoif 050
▼ Dědili od 10 do U dopol '"Jen ti považte ) ttary mezea

někomu okrad hodinkyl Ji ho Tel V úřadovně 604-- Tel v brta 1217

chudáka přepad na alici a obral Bydlt-CI- alo MIT Jonea alte
Zvliltnf imtornoat vinni aa tanakrm na

1898 k trestu tmrti provtzem
Tretl byl jim yšak milostí panov-

níkovou přeměněn v doživotní

těžký žalář k jehož vytrpění do-

praveni byli do trestnice v h

Zde však oba záhy život

tvůj akončili Chlubna otec 4

dítek ae za nijaký čas trápen
svědomím v trestnici oběsil a

Matyáš otec 3 dítí zemřel tam v

tíchto dnech po delší chorobí
smrtí přirozenou- -

morem a raniioJICalvtnmtové známe se spolu uz ze

Školy tu přijdou noviny a v nich

Nejpohodlnéjší čcNkou síň
TlMtol

Fr Laitner
na 20 a () ol Houth Omaha

milosti císařské Panovník těcnto

dnů jí skuteční milost uděll a

změnil jí trest smrti v patnáctiletý
těžký Žalář

Rodinná trutkhhra — Ze Žatce

se píše: aaletá služka Marie U so-

va ze Štěrkovic položila te ve

ttanici Lišanecb na kolej před

přijíždějící rychlík který jl odřízl

úplní hlavu od trupu Svému

tlužbodárcí zaslala před tím do-

pit v nimi mu tvůj úmytl sdílila

ale příčiny neuvedla Před ro-

kem akončil také bratr její vojín
v Praze život tvůj ranou ze tlu-žeb-

pušky

Vrátil $e pr smrt do tvé tlaiti
Z Oteka te píše: Horník Franti-

šek Majer odešel před časem za

svým povoláním do Wettraltka

se dočítáme jaká to bude sláva P M Svačina!

Elegantní zařízený a

Uniový Hostinec
lant„

Frank Semerád
na rohu 16 a William ul

ňízný Mctzftv ležák stále na čepu
Travé plzcfl lká t privovireřného pi-

vovaru z Plzní výteřná Korbeloví vína

kořalky ty nejlepM doutníkv Teplý
zákuiek po cely den Vzorná obaluha

TEL F2321 FHANK SEMEHAD

tou italskou zpěvačkou Turollou

— MíÍeÍ"inlo paní štacionšéíka

"to bych tam dnes chtěla být Já

ho o zlaté remootérky já ae ttal

lupičem!" To vše vyrážel ze aebe

tak plačtivým hiátem tváře te

při tom Uk zoulaie Ie te bo

všicboi zhrozili myillce nic jinak
nežli ie te pomátl na rozumu

Teprve kdyl jim všechoo z gruntu
vypověděl jak i co - všichni

tmíchy ae roztřátali a kouleli

"Vám ae to smíje ale co ti já
počnu? Na tvěti bych te radši

nevidíl! Kde toho chudáka najdu

V pohodlné nálevní Jost vždy výbore
ležák na řepu výbir těch neJlepMcb
doutníko výtečných likérft a pravých
nefalloviaých vln
Prostranná útulná místnost ipolková

iiem také dostala sto chutí tak

Ume a zkrátka sebrslya tu jsme!"
samlouvá se umí a ct spolky řciké ne

Kdyš te vyvine chřipka tažte

te po Dr August Koenig't Ham-

burger Brustthee tomto výteč

vlaatní

VZORNĚ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

grocerní obchod
v!! 12 Jiiní 13 ol

OVbod tnto Jeat Jedním I nejatarllnh
olKhodi na Jilnl li ul Zde obdrtlie
to oallenii 'rntvé tbolí Zboil ooino
obJMnati léi telefonem TKL ťlKM

OOJednivky m vyřimji aprirni
rychle a levni k4t(

"A tišíme se že z tobo nebude naleznou v Ho Omaze tepel pohodlněiil
a lernélM lít I i!B taneční nemá v HoJádné pohoršení" doložila paní
Omate rovné a Drotož ct spolky Ceakéném prostředku proti ní Dbejte

toho abyste obdrželi pouze pravé
přednostová vycházejíc zrovna a

uřínl dobře když před pořádáním tábarr
Jakákoliv přeptají ie u majitele na podvedlejšího pokoje

"Ale kde pak pohoršení potí
Před plníte se na Pokrok

pouze $1 rodné
Přízni krajan 6 poroučí semínkyabych mu ty jeho hodinky vrátit a zboží kteréž nese vidy na obalu

podpis Dr August Koeniga TTTTf fTT?f ?fVTTTTf fTTTTfodkud asi oředidvinia mísící te FR LAITXER43n to-- leknuli ho odprosili Umaínď' nii&ťovali o ořekot Oba


