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mě opustí
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dubna a ie li kdol registrovaní
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— Boty střevíce aneb polobot-kJunek kterýž byl vdovcem naro- ušetřeno bylo měttské pokladně rok bude nrpřlrniv pro huldogy
— Známo již Že nikde nekoupí
dil ae na Mokfici kraji táborském vlcs nežli za přeJcházejících
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tak dobrou obuv tak lacino jako v
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a byl v sobotu pohřben na Česko

městnáno bylo n méta více ČcchQ
nežli za celých deset rokň před
" V Chicagu spáchal předmi- jeho úřadováním
A zda li jeho
nulý pátek ráno sebevraždu 35letý správa byla poctivá a zdárná proč
krajao Bartoloměj Jelínek bydlící bychom měli nyní utíkat od něho a
v £ 837 Allport ul
Sprovodil se pomáhat někomu kdo by nám byl
se světa spůsobem zvláštním Sto- méně příznív a komu neleží blaho
čil totiž dohromady asi tři kapes- města tak na srdci jak z náslcdu
níky otočil si je pak kolem krku jícího snadno seznáme: Kdo jest
a tahal nepochybně za oba konce onen Hoctor a čím se zaměstnává?
Šátků tak dlouho až vysílen a Iloctor jest starý politikář pleti —
polouduSen klesl k zemi Možoá chář kterému nejde o nic jiného
Po všechna
kdyby ho byl někdo brzy na to nežli o svoji kapsu
nalezl že mohl být ještě zachován léta co v South Omaze bydlí byl
Byl však již studenou v úřadě jednom neb druhém
při životě
mrtvolou když byl nájemníkem na poslední tři roky) tak jako by
téhož domu p Jenšlkem nalezen ani bez něho Žiti nemohl
Byl
Mrtvola sebevrahova dopravena dva roky městským písařem Šest
Jelínek roků městským pokladníkem a
byla do okresní márnice
byl svobodný a byl zaměstnán ti šest roka okresním komisařem
Greenovy dřevařské společnosti Po osm roků již neplatí Žádné
Do Ameriky přibyl jako dvouleté daně "judguieuť' za "judgmen
děcko se svou matkou která prá- tem'' lepí se na jeho zadlužený
Nevě o Novém roce zemřela
majetek a tu si slibuje bude-l- i
k
žádnému
za mayora že si od nich
zvolen
spolku
patřil
Pomohl však by
1 V New Yorku pokusil se v opět odpomůže
pátek o sebevraždu joletý krajan tím městu dluhy již dosti obtíž
Jan Neuman dlen české řeznicko kanému? Al před osmi roky když
uzenářské unie bydlící v č 336 jistá paní Dritcollová upadla na
vých 73 ul
Týž již po delší chodníku Žádala na městu náhradobu upoután byl na lůžko vleklou du a když ta hned nepřicházela
kteráž nejspíše byla odstěhovala se paní tato do státu
chorobou
Iowa
Před její smrtí náš pan
Manžel
příčinou jeho zoufalství
ka Neumannova byla v práci a s Iloctor zajel si do Iowy k oné
nemocným byla doma pouze ne- paní a za dvě stě a padesát dollarů
onu
V nestřeže- koupil od nf pohledávku
vlastní jeho dcera
ném okamžiku slezl nemocný s proti městu a za přispění svých
postele odebral se ku plynovým irských kumpánů Johnson a ma
kamínkám a rychle vstrčil si do yora a irské tkoťil rady obdríu
úst ({umovou trubici — Dcera iloctor judgmeot proti městu na
Ten samý Iloctor když
ale v čas zpozorovala jeho sebe- 12500
vražedný pokus vytrhla mu rour- byl ještě městským pokladníkem
ku z úst a na její pokřik dostavili dokud městské úřady byly v Pivoňkově bloku žádal na p F
se sousedé
kteří přivolali a tub
lanci jež nešťastníka dopravila do Pivoňkoví I300 na zprostředko
Presbyterián hospitálu kde vyslo- váni dalšího nájmu v jeho budově
a zda li prý tak Pivoňka neučiní
vena byla naděje na jeho
že půjdou do nájmu k Pindley-mkteréž prý mu sliboval J600 A
— PftlJMU místo klerka ve ten samý Hoctor toho byl vinen
V obchodě že
smíšeném obchodě
pak město platilo dvojí nájem
takovém nabyl jsem již trochu po plné tři roky a sice 175 Pindley
zkušenosti a požadavky mé jsou mu #85 Pivořlkovi měsíčně Ten
mírné
Nabídky přijímají se pod samý iloctor ze samé lásky k mě
šifrou "L J" v adm "Pokroku stu dovedl před několika lety
"naklonili'' školní radu že od
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Kulin & Co lékárny pro krabička
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a po skončení léčby více trápena
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lirowns Parku
Velkou výstavu všeho druhu
čestvého uzeného slaného velit
kého i malého masa naleznete své tratě prodlouží
uplmlkn EtnlIlB Ohlcliiriil 15 a Wilhamui
lil tnjninninn minu vksk ixnn jik
řezníka
u
českého
ul pokladWi
oAntnlrn
JI
li
AnnHva'lna
vždy
— Dle všech známek naší čeští
nic Kritiilltka llilnk ViM Jit n ul douir
JANA rAVI-AHFrantl- Jínila
malntku
MmlkK
kvni
rfhiir
na zkoušku na (Icwt dní
kdež on nic nečitá za podívání kandidáti pochodí při volbách ka Knm-- Marr Kua Mnrla Vangat áíov- Maria JKili'J a Alma llnMill
dobře
vjbur
a jakýkoliv koutek z výstaviště za
TAImr
liraká Ilpa t IHH WOW
— Lože Láska Míru Čís 341
levnou cenu vám přenechá
ixthfvá chfia kaMmi 2 nudili a 4 flvrlnk?
mínící
varní p J w iinwtia nonnui Jim v
Bratrské Jednoty Americké (F
i v v i m
JAN PAVLAS řiditel
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niínUikoniil V i Krnli klcrk
KnUpar
U A) uspořádá skvělý žjvfitkový Aotn SuchJ
Iianknr AK
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—
Novák
Krajankám v So Omau! Příští
v sobotu dne 23 dubna 1904
Lože Jan Hus ě 5 KyUřě Pj tliln
sobotu započne rozsáhlý výklad ples
v sloi p F Laitnera na 20 a O
odlifv av teMtiiK drulif a 'I vrtý 'tvrlik
8 budln viiCnr ve apolkovl mlutiiinll
dámských klobouků Neopomeňte ul
tiiSaicl
Zábavní výbor chystá pro
1 NokoliiVnU Vnllr-Kancléř Hild Ilavnlka
Ušetříte pení četné
se přijeti podívat
1114 Ho
a
l
Mír KK H„ Krmi Sláma
zdárně
příznivce
přátele
Ho 14 Sir
ze když uvidíte zboží moje a sice
Anlon I urynřk M ul V
IM
zkvétajleího spolku tohoto milé
Dále
Podp Nokol Tyrš é 1
od 30 do 100 procent
Tisíce nemocných jest vyléčeno tímto podivuhodným pásem
překvapení a zaručuje všem sr iMlnfva nit
drak rit ufnifué kilou
I nndll a
by ct krajanky nedaly ai dečnou a milou zábavu
ponOAll v m'iid v airi MiawivS
Heumatísrnus zácpu nemoci řaludku ledvin plic měchýfe i krve
Není 0lornínlaliřiMiodlifv
nudili r říjnu
nikým namluvit že prodávají moje pochyby že návštěva bude hojná priilniniai:htirfi
hluchotu zápaly
nervosnost
a (rrtltnl kašel impotenai (slabost mužskou)
n'lll vdiibnnrrunK
f ironu a arpriu
nvojuK zimnici slabost — léčí
klobouky v South Otnazejak roku neboť všichni ti kteří již měli pří tm
a není nemoci která uebyla vyléčena
JIH 1'lfha lul
Ho ll
t rii(loplil(l
všechny
I4I7 Ho 14 Ht dfulník
minulého jedna obchodnice tvrdi- ležitost
SoSHt u) Mr
soustavě přivodí vám
K'iOnr Kyi Ho lil Hl poIHllll v K tímto pásem který dodává nový iivot tělesné
podíleli se na zábavě f
la
Nikomu zboží svoje jsem ne
Ho IS Htr
Kunci
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— Velké přízní krajanů našich
SCntnik Ant
SM Wllllnm Ht
Rud
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sem zásobený obchod vlastní nyní práci
Solidní KtMIro
Ježto osobní vlaky přes Omahu po Union Pana osvědčeného zubního
důvěrou
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kterou jame ruiipoMdiily na Vale
Proroliiuiinl Hpendlfk v!k nodo
padne vám zaručené dobře
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ceny jednoho jízdného
pro osadníky a okružního lístku pro Itlcdatclo domovin po

Illinois Central dráze

"Ceny jednoho jízdného pro osadníky"
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