
ja mláceni nikdy moc neiol
1'iote tltasi cVntti fclMt l ván tl ''2 ČESKÁCH VtlSTf" iIPMíELSKÝCH KRUHŮ

U ťv tl thtM ISCPSltlI Pro trldv dd

Vthii f+l4r m rř pe
10 nt m kolem 7 hodiny večer-

ní vypukl v sklsdiltl kolikáté V

černého Malých Kottomlslech
ohtn který v ktátsl doli rorllřil

bif Janov tvtrt sl buď Okla
hornu anrb CuMri County v stim!um uaia g duím 1404
pa lni Nrl tanceCl tJ I Jscmiské povinen tlil Na stromu sshrsla domu ( ly

HOTEL PRAGUE
ni rohu 13 Wiliiam ul Omah

fltté a rkMlln salltr-- xkl ki r#tiijl4 )kl t j'l--a tki
strav a vsoniinMtina V htilm l nhirlli iry WTHtC V IKŽAK
KJtert dnidy Via kllki& a nNM Iwilnlky

Kitjk4 alUt 1 do Umaky atil(iMi titytu)t M V kotel l?li
ulolllt aanm fwafs al shavli aa Wllkrrk aiaáiil a

TrUaJSU OpHtaft kralaná UM VIITr J IMIttltOl Nk t

Také hyth liďvidll tolo Usnivědomost osienm ctenlrtvn "I v Horal Sirce btla ve stlfdu }

m m po 7 rsnnl oslněn nittvoka v lUuno Nb jk plaval polak pokutujeme Okleho

Musí se jomu verit

Dotřc itiiml Omiiinc jasni to

dosvíJJuJí
Kil (Ml m vt)n itosvMfcaí M

nim nlnm Itmahjr te ilHsi )

lllk loto dM'iil
KIW trpiM w mIt IsMf tnul ns

ak tlili S wmncl Mvlnavott tlak i yl
flrnl Jrbn

Pani Julius HcilWleinová a 1 39

jilnl 33 ul prsvl: "10 sedm
měničů míla jsem bolesti mezi

kyčii jel atávaly se nesnesitelný-
mi kdyi něco lělslho avednouti

chodníku a pejlkrnt piva jri U mUiMbo ebélonrt V tntililriml Zimu jsme rtiU mlrofu
tuhou i niobu liti I nim Itt oeil oj p llllo'lio Ale jeti léi

s na obydlí stáj a stodolu Cn
B#ho odkud ptrikodl na hospo
Jářité staveni Václava čtmtia
imíillsm obytnou hmlovu stodo
dl stájemi a na to strávil snu
ediil domek Marii Voitié patlkl
1 u teprve ntJřio se spojeným
hisičikým sborům t Koslomlst
Drahrlic Ksm Z bolí a Ht po

pliln tHIný soutttutnlk Alan
molno la to bylo obráceni 1minulém roku potledoi ntpillo -- ui no rvsrun piuiuluy sya
lení p Matný mil dost pival fljna Tehdy Jsme lepivé it iionocníha s busiéhrsdikého nt
hlav! a sokoloval po ulici CelCell orstke plenicím kleitojsme arsii nyiiiiLi v Urjviclcn c 107
jsem léi dopí od p Prstka Mil Kotláře Srbivrth sanochsl domilí ul aačloat lil OJ 14 doby

lár tidnlsti pohcMf utrpělipis v nimi slřlovsl 1 musil stka I Ktunníia ÍSali kterýs
chlubil jtké prý maji v jejich rntčnou Ikodu Tak košíkáři Vusmrtil proto pnnlvsJl nebyl

odtvdeq k námořnictvu st po tom černému aliořelo přes joo svátkůokrasu pékoé úrody a jak sa

Blit tu ncnáisiúkitl lé aut tnilt
nepadal ti ssse 4 duba sme

dostali deltlček ale tn byl o

lakové jako vetkt rosa A tu
doufáme jestli o lni tento mlítc

jsem chtěla Hlinsky tohoto cl
tila jsem po léta avšak teprva na

proutí au 100 déukých votlkůnich prodávají posemky Dopst
jsem mu a ládal jsem ho aby m dávno se to (horlilo Zkusils

IDCH T'HT° rl krsjaaím tamoat I Ir Kar1 II

llDňlU Hr" lrtlkim ail vtrAaialrlhn Wtu froap'!- -
anu-- h klrtfl k nAmil ilol rrla jritllll tatlttil

NI MOCKIC I )! nyní pHri rtínfm
sinnineiiliin ')nftm a kralaakSm kpa poamillil nri tlyktlir ilhvo
n Rlil nrii rn "nwmr tai thnnla titHa n p'1 eli uf uNnfwké
UUlUUmiuU otřtroliky a lljlml ao ntmornf hi druhu vna———— MkalllvVh namtx-- t i llreuor má ku jmmtM

I ilva ilotire
líkařa a vie Jrat tatKaiui ku pmvitiUnl víitrh opi-ra-

wl" Kli KAIlKIi II IIUKUKII Crclc Xf br

10 košů prádrlolt h krom! sánob
dlouhá léta tnuM Mrtvolu ohle
dal lékař dr Strni I a dal ji do

pravit na bubenečský hřbitov
jsem mnoho léků ty vlek poskynamokne It ul také budou limo siamy a pice Irmy podlá aipovidel pravdu a vypodobnil mi

jaká lam ja poloha země ala od tty mni prsmálo úlevy KonečněIkodu na ioooo K a jen na 5540pleuica vachátet Lelolof rok
Zi4lf tm matky 7 potoka u uviděla jsem ohlášku Doan'a Kid

povlď jsem nedostal Myslím 1 K u "První rolnické pojišťovny''jait u oia jakti podivoý1 Nlkta
ney Pills a manžel koupil mi jichu liraoovic v okresu hustopti

ském vytaleny byly v pátek as
sa p Málek bojí kdybych ae tam

přijel podívat a on ml tavedl do
v Prste pouštěn Košíkáři

ahořrlo přes soo svsrkú
ré pleníce kdyby byly don vyso-- ké

aby jo mohl uiekaout mohly m m mrtvoly 4olelé oájennic

v lékárně Kuhn & Co krabičku

Ukázaly ae býti lékem jejl jsem
potřebovala Tél i manželi mému

nějakých sksl la bych mu vypuby aa ul aakit protola iou tralé Marie Doísové a ptelé její dcerucoval pořádně laludek Soudím
proutí a jest ač škoda oboáši

4000 K pojištěn toliko částkou

1370 K Msrie Vostrá utrpěl

kdalto caa některé budou teprva Podzimní iMú započalo 1 zííilny a Ursoovic Dolková bylaie to tam je asi tsk Jako v Černých
vrchách a kdyby lam člověk ve

vscházet jestli dobra nspril Mol

ja opravdu k smíchu lak aa tao
od smrti svého mute irudoomysl
nou a dua 24 m m a obce tmi

značně pomohly Můžeme odpo
ručiti l)on's Kidney Pills ksždé
mu co lék dokazující co ae c

něm tvrdí

'
a KfttJtlog

dne nenosil lucernu ie by se lamoll šotrab chlubí nebrasským

škodu 3000 K a jest hrazena po
jištěním pouta do oboosu 800 K

Příčina požáru není dosud tjiště
na

zela Jelikož mrtvola dcerulkylehce ztratil To my 11 náa po"Iturmy" Ji myallm kdyby tak
nalezena v potoce přivázán lát Ns prodej u vScrb obchodníků Cena

viděl a zakusil "Iturm oklahom Rolulouin Brostřebujeme lucernu ve dne jen leh

dy kdy jsme schováni ve sklepě
50 centů FoitarMtlbura Co Bufřlkem oa záda jer jí matky soudí se

Holík utonul ťt ttuini Truch N Y vybředat Jednatelé pro Hp Státyze uoiaova skočna do vody se
Pamatujte Jméno Don'i a neberte

V úctě viem čtenáiam "P Z
se poroučí J L Šindelář

ský la by 1 oibo aelllel a jako aa

mu nechtělo o jejich "Iturmu" do

klepa la by aa mu saie po
"iturmu" v Oklahomě ocebtělo

svým dítkem v úmyslu sebevra
žedném Jiných m£ijiteló 17 a Douglas ulice

TÁBOR S D 9 dubna 1904
Leuptlni vraliia Na ailnici u iTaVST Solidní stříbroani ta aklepa a to proto la po

Frýdku nalezen byl oodyno ob
Ct rd I Netoužím nikterak po tť
slávě spisovatelaké proto ale

není tuk p ni trval Ja-
ko Int irlUil Htu prrvichřici ja vie čaaem velmi tmé

něoo Lehčí itaveol stávají vzbo

KtIKHT-PraTli- tlnf ntwt~in( rtpTarnř mrltaat !ouful Utiplauk aWujaa
MkMlararol kraaoptaarkr kraxiMnlck prDlckj a MlocUiif
Vf UUDT-KoM- iJnl kapala kolejní arkaatr literami apolak aprcbOT laaoa Mloevtk

bnraa tiakSrna a vafajné Ubav
PODZIMNÍ OHDOHÍ-Zap- ofo 1 aK NorétHdy a vaarb odborafik
PKÁOK ZA STRA VU-et- raa ptwkrtcuU aa tMbodlnovoa kaldodanal prací
KATAUKJ-Elaaan- tnl nor llluatroranf katalnf kaSttSmu tdarma

Adreiai ROHRBOltíH BKOS 0MAH1 NEB

ebodofk a dobytkem Jan Březina tmmni jtwt tarorarm at
IKKSri! avou kradnou atlíbrptece chci též oapaat něco do mi
non harvo bo dlí llvots roztříštěnou lebkou a vyříznu

tým jazykem mrtev Na podezře

ru nohama Taktéž myslím la
by při oalí vichřici čmuebálkovi

lého naleho "Pokroku" jelikol
sám rád dopisy čtu a mimo to byl

nuiiii Hro oini a wr
krirtfm ciforn liam napro
DoolUlIrlm oraok kal IB

ani knedlíky aa telím nechutnaly I k' ai a Drllpptiin amrio- -01 že je) zavraždil zatčen byl
řezník Malil a dopraven k soudu kfm utrojti-- opaih-ufi-

uln drahukftmy uHiřoé
jsem i k tomu vybídnut valím ce

atujícím jednatelem p Vác Při
i kdyby k mm měl ta nejlépe ope

oDravena Nic Iftulhodo Frýdku Zsvrsžiěnému Břeíena íebírka ano nepochybuji pralttlintjllfao Danablilouto
tinovi ukradeno bylo z kapsy

bylém který mne navštívil asi

před měsícem a p Roličkou jenž
la by ani Macek t Touhy nechtěl

livá příhoda atala se v pondělí 38

m m odpoledne v samotě "Skal-

ce" v Košířích kde bydlí mooho
rodin cihlářských Samota jest
velmi zanedbaná a jak se zjistilo
msjitel její Ksrel šabllo neučinil
sni nejpotřebnéjšlho opsiřenlaby
život obyvatelů ssmoty nebyl

Truchlivá přfhoda le

prve zavdá podnět k náležitým
změnám Bohužel musil bytí
zmsřen nejprve Život nevinoého
dítka aby vymoŽtny byly přísluš-
né opravy Na nádvoří jmenova-
né samoty dne 38 března po 3

hod odpol hrálo si několik dí-

tek Pobíhaly po nádvoří a do-sts- ly

se ns blízko studně ao me-

trů hluboké Tsto studně která
nemá ani rumpálu a obyvatelé aa-m- oty

muaili vodu osbírrti nádo-

bou oa provaze upevněnou ne-

byla ani doststečoě ořikrvta

doaud aa la cenu trilion a i aloitanuiiiB
nab dámikfro lotia-u náa dělat hodináře ježto by přes 400 korun a vrah aby napa

deoý při pozdějším anad procit
jest jednatelem pro Kolovrátkovu
léčivou vodu Oba pánové jsou

kam o o l ta ) a xprMoi )lthf
vfaaduu vnln pnihlldkj plt-- d aaplacanlm

Buda II UM aaino ohjcdnákou dáma
málo vydělal neboť oel by no

dinky vyčiatil měl by v nich dva nutí nemohl udali kdo jej oloupil kraanf -- ratwa adarma % taJlama kodlnky po
dobrými společníky bylo m

vyřízl své oběti jazykkrát tolik prachu co dříve Rov
opravdu potiteolm teznámiti ae

ně! bycb rád věděl jestli ti ten Jvs nádralt uimrcin Vzrušujícía p Přibylem jenom to mě mrzí
nái dopiaovatel t Minneioty od

tou ratiitrovana euna varn uaamtna
vloby Marina Jwlnf bodlokvob-dri- l

kdo kiiupt ab uraoá lítat rf Plita
ctaoata-l- l Bulak sab dimaka

ATLáH JEWEI RT CO

KI UebropollUa Block íhlrajte
KU vallkf kataloi ohaabujlot SOS rtinrh
bodlnck akaoait oodln pulak niToltar
uotllakíbo atioil kolVkího aiMnl tlcieh

výjev ttsl se v úterý 39 mmže měl přilil na apěcb Mne

právě den ten objímala chřipka ahátel ul sníh od maltale aneb poledne na pražském nádraží
má li ho tam dvakrát tolik kolik Fraotilka Josefa Hlídač Janač jsem ji dost olklivi tituloval

Maiek 8 roků starý a v Havilč atrult blrtklt atd talia a po olxlranicpřec se mna nechtěla jen tak
bo tam mil kdyl ae nám a oím

tak chlubil četl jiem také dopia kovl třídě v Žižkově bydlící zaipásem zbavit Patrni to oba

páoi oa mna pozorovali tu se metal u tklsdilti pro rycblozboží
c Wisconsmu co prý tam mají
taoeCnícb tábav Tomu aa pranic
nedivím pooivadl kdyby tam celé

Zťlezniiní pozemky nt prodej
V severním Wiscousinu Chica

a byl obrácen zády ke kolejím naobávali nákazy Nu prozatím

MO MORE BLTJE-MONDAY-
S

SWIFr PRIDE

SOAP

Good in hard
water and good

in soft water
Mode by SWIFT & COMPANY

SwIftovoPrld mýdlo Jettnejlepllm mýdlem Jikéboilseku p rtul ftňt a

Setr te svého prádla— nikoliv obalů?

nichž byly nákladní vozy posuoomi anad odpustí le ísem ie přiví
vány Nešťastnou náhodou netal tak jako Sotrab toboCmuchálsoci netancili va doa nebulili

tekerami do paFezo tak by tmrzli

čtyřletý synek dělnic Václav
Schovánek který nešťastnou ná-

hodou přiběhl ai ke studni spadl
do otvoru a zmizel zrakům ostat-

ních dítek Tyto daly se do kři
ku jimi přivolaly obyvatele do-

mu a děloíky c nedaleké cihelny

zpozoroval Málek že přijíždf Ika a proto mám přece jelti naději

go St Paul Minnespolis 4 Oma-

ha dráha má oa prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách

platebních aa 400000 akrů vybra-

ných pozemků rolnických Ti

němu vagon ubožák byl ním zaOoebdy ae přihodilo naiemu
aouiedovi neitěití Jednoho dne

až aem podruhé zavítají la mne

naleznou při iepií náladě a le ae chycen povaleo a přejet přes pra
vou ruku a hrudník takž bylmezi oámi déle zdržika mni přiiel t chlubil ta mi jak

ptf má pěkná praaata Než druhý kdoi koupí záby mohou vybraliNěkolik dělníků rychle přikvapiloPrávě doelnf den sa hodí k do Okamžití mrtev Lékař z zá
cbraoné stanice dr Kotáb nepisování Venku se chumelí a př

li pozemky při kráaných řekách

jezerech v nicbl jeat hojnost ryb

dan oa to přile! zase a skoro

pláčem mi vyprávěl že mu to ne iťaalníkovi nemohl oviem vícetom severák nemilosrdní fičí
jel poskytuji nevyčerpatelnývitif praaa odnesl krabuj T'se pomoci Mrtvola byla převezenahvízdá tak le rolník ani nedbá

ví 1 jsem bo politoval a ptal se do pathologického útavu a vyleaby as venku dlouho zdržoval zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytekho jak bylo asi prasa to velká třováol zahájeno za účelem zjiAí jest již duben přece jest jeo
nejlépe poblíž kamen Ale nám

ke studni a provazy a žebříky a

po velkém namáhání hoiika vy-

táhli oa p vrch Nejevil ubolák
ul iádoé toámky livota a bezvý-

slednými zůstaly pokuay obiivo
vací Za nedlouho dostavili aa k

místu oeltéstf ze smíchovského
komisařství ksneelista a policejní
lékař Po ohledání byla mrtvola

převezena do pathologického
Trestní řízení bylo zave

Pozemky po většině jaou zalesitěoí zda nemá někdo vinu naTo oo mi řekl ie by to Člověku

sedalo moe práce aby ja vstrčil něny půda jeat úrodnou anadnoimrtí hlídačeje bej Zaaeto již máme a krme
ní jest také hojnostdo kapsy h vesty Dosvědčil jsem DUI utopilo it vnástlnul V

zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul Minneapolia
Dulutb Superior Ashland a četná

mu ovsem ie muselo být skuteč Letos sa ani nái prorok povětr Ziegenruecku u Ale tloukla man
ni pěkné Rád bych aa doviděl oosti nemůže v tom jarním počasí želka rolníka Eroa Wundermana

jiná proapívající města na drázedebř vyznat Ráno předpovídá máslo a přistavila si k máselnicijestli bychom aem mohli dostat p
Josefa rýrdmaríka i tou jeho zá
zračnou půlkou jeho nevyrov

ticho a jasno to na celý den ale deno aby aa zjistilo kdo nedosta-

tečným opatřeolm studny zavinil
C St P M A O a na dráhách

jiných poskytují dobrých trhř pro
kolébku se Jí roku ttsrým syoáč

CudQhy'snetrvá to ani půl hodiny a oa se km by na něj lépe dohlédla Pří náhlou amrt hoiikanateloým Loalígem na bon Máma plodiny řarmeraké
verozápsdl počnou vystupovat práci té oucd byla vlak od
černé mraky a za několik minut skočili pro něco oa dvůr a když Standard

tde totiž mnoho tající kteříž
nám dělají velikou ikodu Kterou

pláničku nespálí vítr slupnou ji

Jak svit eokračuje

Před 50 lety udržovali lidé svojest celé okolí zshaleoo t hustý

O blížil podrobnoati piit na

Gto W Bili
poMmkovf koinlaaf Radana Wj

McRot
r A ai Paul Mini

se ta krátkou chvíli vrátila nalez-

la tvé dlti v máselnici uiopeiéprach tak že nelze v poli ani pra
mlsní zajíci Přál bych ti též vě je zdraví tlm ie nečistou krev

pouitěli lilou Teď dělá ae pravý
covat Za to ale cesty a dvory tfolfk sa její oepřítomoosii v ko Rex iunky jsou naše za nejleplí uznávané
jsou po takovém Iturmu jak by je opak Místo sby ae krev poultéla iunky S výjimkou oašich Diamond

dět tdali ae nám už nezasypal
ten nál milý ublokop Naříká si

chuďas jak se mu nechce pod tu
zametl Jest to viru k omrzení

lébcc povstal a přepadl z ní do
máseloice nsplněoé smetanou a

utonul t ní
Wabash dráhanemocný jeitě více oslsboval "C iunek jsou nevyrovnateloéboAle jaká pomoc Souední atáty

prscuje se k tomu aby byla krev
nejsou f ohledu tom o 01c lépe na do zevnějšku chuti i uchovsclc

vlastnoatíčistá a tělo sílilo Tak to má býti!Fekui vraidf 11 UrtivotU U

zem ježto prý má strach o život

Já zase naopak když vidím le ae

žena vichřice skočím tam a celou
tom zvláiti asi oa Sev Dakota Krev oboáší třináctý dli váby ceSylvestra Cutlera jsieténo ob Prosty óploě oné drsné slanékde letoa mají hojnost aněbu Tu Zvláitaí ceny jsou denně k dostáni

chodoíka aeseoem v Nskleřově u chuti tak odporné osobám jicbi
lého těla a jest přilil důležitá aby
se ní plýtvalo K čistění krve

do vlech xlnmlch útulků na jihu Po--pak není věru divu leee jim utvo
Ull osd Lsbem byla hospodyní lovlínl Jízdné sa okružní ceatu vlce 12 ialudky nejsou tsk silné jakří vytlí závěje sněhu nežli jaou jest oviem třeba léku který by

kiby být mohlyejicb obydlí a navštívili aoused ksídé prvé a třetí úterý v mřaícl do

mnohých jižních mlat

atletá Marie Gaubová t Líebeo
ecku ala před nějakou dobou se
od něho odstěhovala Dne 18

nevadil cévám ani srdci nýbrž
který by konal jediní to k čemu Jemné lahodné hnědésouseda musí a nim mluvit skrz

Jediná dráha vlaalnl stanicí svou
komín Ciiéshv Pfcklnf Co

o m aeiel ae a ní Gutler v ÚtíNásledkem svobodné dodávky Cnnth Haiti Kafe
WVn VUJIII KVM

jest určeo Tskovým lékem jest
Severúv Krvečistitel Rozmno-

žuje počet červroých i bílých bu
n L- - kam áochktt ku svému tra

při hlavním vchodu na svítové vata-vlít- ě

Wabaih Jezdi po vlaatnlch avch
kolejích s Omany Kanaas City Ies
Uoinea Bt Louis a Chicaga do TotHo

polty byl jsem nucen změnili svou

poltu z Utica do Tábora Jest to
tru a nabídl ae že ji doprovod)
do Truoic Na ctě slíbil ie ti

v

velká výhoda pro farmerr kuří
oék odstrsnuja jedoste Itrky 1

tla ničí zárodky nem icl a pod-

něcuje jednotlivé orgány k práci
koupí dětský vozík sby nemusils

0troit NUfe-ar- a Kalia a Buffalo a dat-

lím veakrznjfm spojením
Vilchnl Jednatelé mohou vás vypra-

vit! pu Wabaah O popíané Články avě- -

mají několik mil do města Ně

který a sice takový který to ne své dítě nosili pěšky načež ili
kus cesty spolu mlčky Z ons Bledost távratě tlučení ardce

slabost a vyrážky 10 vie mizlmá zrovna u huby aneb vobec

fádní časopia neodbírá řekne tová vatavy a víecbny podrobnoali

chutí vlezu co jeo nejdál mohu

abych sa tam zachránil Tak
teď toho poznáte který z nás
dvou jest větlím hrdinou pod ze-

mí Oo musí být proti mol po-

kud hrdinosii se týče jako Žipa-ne- e

proti Rusovi Též nál p
Fraok Sloup hrdinsky aa vypíná
fa taž mu zaa běhá v pastru o dví
mladá telata více ala já vím la si

myslí kdyby jich tam tak mil

spod o f 00 více A i tu jedná
ae jelit o to jeetli by si I potom
koupil dost velké kalhoty Oo aí

aica kupuj to nejvěiíí číslo Ira!

bot jaké jen rr6íe dostat aia
vzdor tomu potřebuje k nim jelti
tří stopy provázku aby je mohl v

pásu dopoout Rád bych aa oékdy

all těmi oklahomskými bavl-oá- ři

kteříž jak čtu v dopisech
chlubí ae tím jaké prý procento
bavlna jim nese kdežto novináři
zase přinášej! zprávy jak bavlnáří

baokrotýrujou Tak teď nevím

komu mám vířit ale mám za to

ako pod Čsrovoým proutkem
oviem: "já stejně musím jednou dopilte al na ff AKItY K MOOKKM

lx O A PO Omaha Websotva začnete léku toho užívat Proplav Spol
Sev-nemecké- ho

Lloydu

dání vrhl se za hromadou popele
Gutler na nic netušící Gaubovu a

nožem v ruce a bodl ji pětkrát do

pravé strany krku Nspadeoá se
bránila rukou na které pořezány

týduu jel do města a mohu ai
Přítel Václavík z Nad Tex nám

proto poltu přivézti aám ' Kdo
pile:

LLOYDale jest milovníkem čtení odbírá
"Pan Martin Podeša děkuj4 prsty Zrsněoí í na krkuněkolik čssopitn ten to posuznf Pravlualn Dnltovnl

iou lehčího rázu Gutler který a faroplaraLnl dopravamak V letě nám nezbývá mnoho
vražedný avoj pokus učioíl ze žár z Baltimore do Břemenčasu k jízdě do města a v zim! se

své zdrsví jeo Severovu KrvečÍMi

telí Byl stfžen mooho lei vleli

jakými vředy a krticmi ale od

toho času co užívsl Severova

jest zdráv ''

livosti prchl a nebyl dosud dočasem pro nepočas ani nemůže
psden

pMmopo aovfoh drrulroannvr"b
Kiítoírilea parnM:h od IMň do

v řnuiuuiii iniuiiu ucjiykiikciBi ]i2ua pres
moře za dní 15 hodin a 10 minul
NEW YOUK A IinRMIO

Prallaln dnprara po tffihlfrh aiprcannlch parolodích
TbamuT''

W"b" 'tíbHt daOroaaa" Ktonprtn Wllbalm" Ralwrla Mana

Praldttnl4npraa po oaobnlrh doalrnabrnb
dlmlrb 0 atop llrkb Ilni Kurfuarf řHrlra" '?Ta l£u!Í'r!innfc rridrlrbrtarOrMMi''-KMri- l AIIrťS''Prliialróa''

ťrafJdelQá puitoral dupraalkatJ ítrrťk) ' Hbalo" 'Kalo" "Hacka"
Ht adoatamnl doprav

řaiáon nUtj-"l- l" "Tra" "iionafllra"-- 0 poutaní obladol Had kaiau
naalpaluM caa atd ubraťt aa ua ' J"
JELR1CIIS & CO 5BroadwayNew York

-- aIIIatvnl dnavtafa pro sUlpavdilaw

H CLAUSENIUS & CO wo'oa DBAnnon tro

tu kdyl ae dostane mnoho čssopí
sa nsjedooit ani to nepřijde milé Víbuih v tovární V mechsnic Caasel Bre-la- u Kbeln Ksela Ilaa- -Severova Krvečístitele měl by

každý z rodiny přečte jen ty M Ikslcovoě firmy J W Rieger užívali též každý kdo trpí chůdo
krevností a bldničk'U protož'

v Vilémovi Údolí U Rúkelmcehlavoí zprávy a ostatní ae pak po
bodí S úctou Vác Šiman udál v sobotu 36 m m o 1

hodině odpolední silné vťbuchoo

aever rraasrnrt MraBiK-nkar- f

!! ksjsts z Esitlissre áo Imi
od sl DO nahoru

T7I0 parnlkf maji pouM Jdng tMdu kaju
al Jni otnaaaajMt Jaku 11 kajuta
Vra Inannvaii parník? lana

ao rf írfnt ibadvo a a'lna naloaf

ie scvicíří mají pravdu Jest
mol skuteční velič smutno po

lék ten tvoří novou krev a pak
lidé kteří jsou stlžeoí dnou oer

vovým oslabením a venerickými
nemocemi Stojí láhev Í100 a

oiml sřítila se její kotelna a jejl
okolí aa zahalilo prachem a Dírou

Custer Co v západní Nebrasce

ež drala se za ohlušujícího syko
Když jsem farmařil lam a pleníce
i a kukuřicí mi uschla tak jsem
aleapoS vypěstoval to u velké

tu t kotle V tovární budov! roz HAMBURSKQ-AMERICK- A L HIE H
oeoocoý a bude ae zdravím a d

brou hojnou krví zase dřívéjl
sebedůvěry a odhodlanosti K

dostáni ve vlech lékárnách nebo

přímo n firmy W F Seen

poHoja vMiuiui na tiuia aMaatnck oava
M011I ra rtack prnawravk
DalMirSrrpodivaJt rnrálol JadoaUlc

MCI1TJM ACirtCIt ék o„Hnuta Ua Ht Halllator Md

II CJAVt-flVh- t éc CíO
Iwlxírn m CbUato lil

aabo Jajltk apcl t aaul

iřliiěna četná okna Tkalcovský
mistr Thum dlící za výbuchu vhojnosti slunečnice a ruský bo

dlák AI v oalí Oklahomi kdy
Npeleéaeat tate adriuj celý rek prarldelaé spileai a Erropai érea
šreabevýail loděail RcJryrhlřlAÍ Jízda a ilew Věrka de tianibarka

Ledě adjítdfjí ve ětvrtek r sabate
koteloé byl téže zraněn a záhy
zemřel Truhlář lao Seidl a to

uschne kukuřic a plenice tak
človík nevypěstuje zhola nic Z

13ambnrsko-#aerlvk- á Llals Jet nelaiartl Mémacká Trans-Allanllc- Psrt-'- a

vehnl Hpoleíooat a vlaatnl H08 lodi majících dhrnnou inotnoat 841118 tun M
Urhto lamí vrllká Bámrtfnt narnlk aahrnnlIM fiá itmiHuAi '

toho mlže každý poznat že je
pič Vilém Seidl zranění byli těžce
a několik dělníka lehce Výbuch
zaviněn byl vadou kotle — K vý

Nebraska lepil i pro chudého děl
nika protože chce-- li tam farmer

H~H DRÁHA

zkrácení casu

zlepšená obsluha

buchu v Riegrové továrně se sdě
které La pohodlí eettujldch svlait zaHieny Jiou Takový onf tt narolndl uvlastni Uáoi Jiní itMíecDot Ohledně prepliva eea obrift pa

HAMBURG-AMERICA- N LINE
vypěstoval kukuřicí musí si zjed

Mapa celého Mvéta

Odbor pro osobní dopravu při
dráze Union Picííic vydal velkou
nástěnnou novou mapu avěta na-

lepenou oa plátoě velikosti 44x63

palců Mapa zřetelně označuje
každou čtvereční míli země i moře
na zeměkouli Mořské proudy
jsou přesni vyznačeny a všechny
paroplavební cesty zřetelně podá
oy a udáním vzdálenoati kterého
koliv místa od druhého V dolní
části veké mapy jaou meoií mapy
nových držav strýce Sama: Fili-

pín Uawsii Porto Rico atd a

Cuby Rovněi podrobné mapy
tížní Afriky a severovýchodní
Číny o kteroul ae oyní celý svět

zajímá náaledkem právě vypuknu
vil války mezi Ruskem a Jspan-ske-

Po obdržení 35c ns pol'ov
oé zail mapu luto na kteroukoliv

adreau E L Lomax G P & TA
Union Pacific Railroad Omaha

Neb 3- 5-

luje že byl tak prudký le tři
nst člověka aby mu z ní vytrhal
slunečnice ježto pro velkou sílu

metry dloubá ielezná roura a ven
tilem vržena byla přeš továrnu 4

jích oeroože je kultivátorem zni

čít A k tonu má ruský boJlák

Pozemek na prodej
160 akrů dobrého pozemku be

budov čá tečně vzdělaoého kte

rýi asi před půl rokem koupen by
za 13500 prodá ae oyní za boto

vých #3300 aoeb vymění ae za
obchodní budovu v atejoé ceně
Pozemek ten vzdálen jest od Weat

Poiot ssí 100 mil v Holt okresu

5 mil od městečka Ewing a od

jiného měitečka pouze 2)4 míle

Bližší podrobnosti adělí ochoto'
Charles Krepela

It— West Point Neh

patra vyeocou a le Coufeldflv
ohřívač odhozen byl ua 30 kroků

ieiiě k leplímu Pamatuji as že
Trámy a zohýbané traversy kotel

Evropě kdyl bylo po ioleb
oy vrženy byly na druhý břeh Jí

ablrávaly báby v etrnilti klásky zery Okna v tovární bodově vv
Jos Vopálka

ŘEZNlK A UZENAŘ

na 5 a "Wllllam Ml

vil (

LVaol chlcsKik zvláštní vlak vyjíždí
IX ríno mláto v 7:00 ráno T teai

ibi pHJlidl ae ťklcaKa
Denní til Paul Mnpla ezpreasnf vlak

yjíídí v 7:10 rr ao místo v t T teai
aaba pffJUéí UHt Paal-l- pla

ČI I Overland limited do Ckieaa v

US vaeer má sjsaeí vety pense Daleko

rychleji jede aa zip ad s Chicaga do

Omaky
North Westora to saftle u'iniu

tlučena byla po obou atraoácb a

výplně i vzdálených dveří byly
vymačkány

a ta jicb nasbíraly více než obná

ií celá sklízeli farmera v Custer

County v Nebrasce V Evropě

kdyl majf loě nepotřebují žád-

ných vazáko posečou to trávní

malinou ehrabou to bráběmi jako
aeoo nei to dají do atobu tak 10

tnajf akoro jíl vymláceno tak le

mi aaaoM vidy acllapii vfbSr taratrlu
aiaaa ao IrabuTTHTŤ Coutant & SquireM

Jakoal rfutaioU
Kapta a aího aa akouikn

ivaaSapodraMprUaataaaa a
kk nwmafakfch
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1404 reraaa Street a ajuruMaaa— Předplaťte a na "Pokrok"
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Bati telefoaem TeL A Hz 2řUttsíom: 1461-- 3 Fanaa iLponte Ji ročně VsjlepU arkaasaaké ořechové a prc vytápiní peci t 00— II


