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nenschrln mimovi! lim PiIhiU
městským mstUlem a O II ÍM
ks a dta II K Sihnirlu členy
tdravotnl komise K I Kta ne
svolen předsedou městské rady

— V Or tutsl #} "truhlu"
hostinské p Jief Vávra Koti

stébt Uurney ŇVesre vrazil do e

práv! v době kdy prý sklep-
ník prodávsl lihoviny několika
Ikolákům Pan Vávra byl ihned
tatčeo a obviněn t prodáváni li

sai videi jest nim háltnboti
Nw Aimlol

Pr Iloksl ku týl ml tařlcmý
obchod v Ksruma IU přijst
stm aby ti odvvsl todmu do no

tího tvého bydlili! Plrmt
celé re Jmi mnoho sdata a tJtavt
a látovrft aby se jim v tem v no-

vém domov! líbilo

Jské to ml Macrk ttápenl a ne-

sníst t některými přiletí tvým)
lit jen lělko výpust Tuhla si

na mne na př vrpomnrl přítel
}os llansner loviálnl hostinsky
ve Wvston a lelilonoval ml le
má oa Čepu inaineniiý mok plzeň-

ský a tél mi sdělil le ml člžks

kletý uml pěkní zpívat a to Česky
i oěmrcky Jak lo ale kouká jest
asi wcsionský Prpík na vis tako-

vý jako Šotrab t Linwood- - Vna

dít tskio dovede habaděj na kolt
ale nepolle ničeho

Občía F J Vaniček přistavuje

nový kurník Kontrakt na stavbu

tu zadal p los Koumovi kttrýl

val v sobolu dne 30 dutnt vvlkl

taneční láťsva

SltfinVy a paničky přijďte a

prohlrMuěte si výkladní sklinl 1

ďsmtkyml klobouky dle nové

mody tt sl L Isktovy Moji

ststi j nesmím o lom ani Ipt tnout
mb jsem list le by ml 10 stálo

pli nrjmenllm nějakou statou

pětku
Minulou neděli sehráli ochot-

níci I Hruno anglické divadlo

pod názvem "Our Jim" v Abie
Hrálo se odpoledne v tlni pana
Donáta návltěva vlak byla slabá
A kam také t tou flintou Hrát

anglicky! Ono jich jde málo do

cenu
ACkoli il Tosa připisuje lálu-h-

1 dna jeho podmořských
min iničils nellepM hitevol loď

Kusks v 1'otl Arlhuru v činná
Ukáikf
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iné hudební náHroje a potřnby
Zvlálinl potttnot věnuji správ-
kám hodin litích stroji klenotů
a pod Není pochyby le krajsné
niti rhhoj tenta nu hojaS
ini1pnrnvatj

— Maolelka p Vine Dobrov
skébo chvsln mírného majitele
hotelu "Ptaha'' odejela v pondělí
na návltěvu svých rodičů bydlí-

cích pot-líl- e Otd Neb Dědeček

pan Psoia dlouho jíl lěSíl se oa

milé shledáni se 1 derrou a tvtáll!

pak 1 roztomilým vnoučetem Ptal
Dobrovská hodlá te tam zdrželi
asi 14 dni Motná ale le bude
nucena přijeti dříve neboť Vincík

jii nyní povážlivě větl hlavu- -

— V pondělí odpoledne pře
kvapili nás návštěvou tvou pp T

Čech od Clarkson a Joa Udlinek
od Howells Neb Přivezli do
trhu toiith omažského tři káry
hovězího dobytka a a obdrženou

sluti I se nsléisilcl tu to naprosto
není ijiltlno a sotva tsi kdy ta-

jemství záhuby siihouvki Petro-

pavlovsk bude odhaleno

Kuako utrpělo potopením IV

výkazem o slvu bank pti távěrce
obchodu di 17 března

uitlil lit WIU OIIIl IVWIIt
českého "liátru" jemul rozumějíitUul

fallky aaS

hovio octli tilým
— V Geneva pliíel ve čtvrtek

odpoledne k smtlcloému zranění

majitel telecářského obchodu
Daniel Geisclman Spadl s ná-

kladního elevátoru a zlomil ai ru-

ku rozdrtil ramtoo a roztříštit
lebku O uzdraveol jeho te po

jim 'JI"'iirfiii„ Myt knupl nit polit Novinky 1 Plattsmouth Neb- -

Dne 18 dubna 1904
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natož potom do anglického! V

Abie pak si obzuláť oa tu cizí

řeč potrpí- - V městské radě mají

amé Čechy a pan Palík je tam

mayorem neboť tázel nejdříve

brambory

Milý Macku jest mně tě

Ve středu o půl sedmé hodině

ráno lla manželka p F Jandy

v rni !' irHii tolik Biudm plutu
nrikf n au liiil#iii mioli til' fcnlii priinNtJ
(Irnřt) n iiimibi HiIchko ni-- Nw ťiirk Na

chybujeiUI dritttnvrk unnll lilltiiiniiii l I I

poklízet dobytek když tu pojed

tropavlovska mnoho ale daleko

vědí ztráta ho stihla v nynějál
době zahynutím admirála Makaro-v- a

který byl oejobllbeoějálm dů-

stojníkem v celém ruském loďstvu

Makarov se proslavil v rusko-tureck-

válce v srážkách a tu-

reckým loďstvem na Dunaji Ma-

karov a zároveň oynějlí nástupce

jeho Skrydlov byli tehdy poručí-

ky v ruském loďstvu Makarov

měl veleni oa dělovici Velkovévo

— Předminulé úterý odpoledne nou spatří že se ze střechy její

postaví vle co si kdo přeje

Minulou sobotu navrátil ae p

F ToSovský z Omahy kamž byl
as před třemi týdny odvezen do

nemocnice Měli jsme za to že

ho již více nespatříme a on zatím

přičiněním Dra Svobody jest opět
zdráv a vesel jako kdy drive

Walter pu jv(jmiuu dum auranuu muw lnu
U

Pokrok ZA pádu
Omaha fob

domu valí hustý dým Jediněnalezeny byly oa Ikvarek spálené
pozůstatky dobytkáře Ira C Dia- -

skutečně lilo Kdyby's byl tak

viděl v neděli tu rybu kterou

jsme měli k obědul Inu srdce se

na ni amálo Znál moji starou
i

rychle přichvátavSím sousedům 1

včasné jich pomoci jest co děko

vati že byl ohe„n v zárádku uhaOmaha Neb 20 dubna 1904

monda bydlícího 18 mil jihový-
chodně od Gordon v popelu sho-

řelé tvé ttáje Diamond byl 6o-iet- ý

stařec a bydlel sám oa renči

cenou byli úplně spokojeni Oba
vážení krajané jou pilnými čtisen Požár zaviněn byl chatrným UuUta a via se varecaou unii

da Konstantin a společné tei AU SK lllá _tt LKTUK rJUlJOU PO- - komínem
musíme ovsem pouumoouii ze

dle oslí domněnky má vážený

přítel ToSovský devět životů jakoSkrydlovem podnikli jedné noci Ve čtvrtek min týdne praskltřebovtti demokraté dvě platíor
my útok na obrovskou bitevní loď vodovod v dílnách B & M dráhy

Panuje domněnka že byl zavraž-

děn
— Asi před měsícem Škrábl te

při práci nepatrně na ruce P S

kočka Macek
Mnozí lidé jsou mySImNíjSf Pozn red — Děkujeme příteli

následkem čehož byli dělníci kte

rýmž je pracovali a párou poslánikdyl jích blíže f jsou postiženi ne

Štěstím
Mackovi za laskavé pozvání BudeMadden bydlící 11 mil jihozápad domů ježto parní spojení bylo

Turecka ačkoli te zdálo Že tento

útok musí jim přinésti nevyhnu-

telnou tmrť Leč Makarov a

Skrydlov podnikli útok 1 takovým

úspěchem že neztratili ani jediné
ho muže a za kterýžto hrdinský

li jen poněkud možno použijeme
Karaktkr u MUŽt nkmA tížní později laskavé jeho nabídkypřeruSeoo V pátek se vlak pra

covalo již nanovo

ně od Beatrice Před několika

dny rána se zanítila a konečně
Madden zachvácen byl ztrnutím

dobře vládnout Chlapci chytili
v sobotu iliku která vážila čtyři

libry a naSe máti ji připravila že

byla jako dort Potom si ale ne

mysli Macku když jsem se měl

dobře Že jsem si také na tebe ne-

vzpomněl Ba ano často jsem si

mezi jídlem pomyslil že bych ti

dal alespoQ ten hřbet

Jest to skuteční ku podivu
čeho si dítky vSeho nevSimnou
V neděli jsem si tské zapálil dout
nik ačkoliv kouření jest u mne

Španělskou vesnicí Udělal jsem
to k vůli mému příteli I bafám

Pan Jindřich Donát navrátil se
Čin byli oba vyznamenáni Novinky zBrono Neb

Dne 18 dubna 1904
Makarov byl nejen odvážným

čelisti O uzdravení jeho te po
chybuje
— V Diwson sničeno bylo po

žírem několik velkých "kornkri Slečna Anna DivíSova vrátila se
námořníkem ale zároveň I vyná-

lezcem a dle jeho plánů postaven

byl drtič ledu Jermak a později
minulý pátek z omažské nemocníbů" obsahujících 3000 bu&lů

kukuřice a velké množství ovsa ce Clarksonovy kdež dlela po

minulé tři neděle Navrátila se v

dobrém a zdravém stavu k polěáe
OhcB povstal jiskrou zaletěvši do

jiné lodě které v zimní době udr-

žuji ruké tevernl přístavy volné

pro obchodní lodě jako fabrika V tom přijde niS

četných tvých přátel a známýchMakarov byl jmenován velíte

plev z lokomobily používané ku

hnaní droliče na kukuřici H

Lynds odhaduje ti ikodu na ku-

kuřici a ovsu na 1400 až 1300
dolarů Nebyl pojištěn

Minulou neděli sehráli zdejSílem asijského loďstva dne 26

února a za jeho veleol ruské ná tnaživí ochotníci pěkný kus "Our

Lada chvíli si mi prohlíží jak
kouřím a pojednou ze aebe-vyrazí- :

"Tati počkej já to řeknu ma

mince Že kouřil'' Bylo novin'-ko-

pro něho že táta kouří a táta

to skutečně "odsional''

Slyšeli jsme že paní Emilie

Jim" v Abie Neb Divadlo to vy

ceny přece bo nelze dotti vyso-

ko oceniti

Nyní to zÁiití tu oknirAlu

Kuropatkinovi aby účet Žapon-ke- m

píivedl trochu do rovno-

váhy
DtMOKRATK lTADAjf 1)0 ZXTRÉMU

Dvakrát milí kandidáta který
mil moc řeči a oynf chtějí mft

kandidáta který nemluví nic

Dr- - Carl Jacorson z Kodaně

pfijel do intriky z Dánska na
návStěvu aby zda itudoval pro
myslové poměry Jacobion je

pravou bitou vránou mezi zaměst

naválely liší te od ohromné vět

liny amerických zaměstnavatelů

jako den od noci neboť ve viech

vých Cínech te řidl jedině tícn

vodítkem aby li zlákal (pokoje
noit tvých zamistnanců což te
mu v plné míře daří O této tvé

toaze te vyslovil v rozmluvě te
zpravodajem velkého amerického

časopisu takto: "Skoro pfed tto
léty můj otec založil ve tvých zá

mořnictvo v Port Arlhuru nabylo
nové odvahy jsouc inspirováno dařilo te znamenitě v každém

ohleduosobni odvahou jeho Při jednom
útoku žaponského loďstva za Minulé úterý dleli zde dva zubní

Foldová jest nemocna toho jsmečátkern března kdy jeho eskádra

musela ustupovat) jedna z jeho

torpédic byla polkozeoa a několik

lékaři Jeden z našich osadníků

zaSel ti k nim 1 p Křížem by si dal

vytrhnout zub Posadil se na vy

kázané mu lékařem místo a když
se lékař podíval na prožluklý zub

nepřátelských torpédoborcú te na

již do kruhu svých milých z cesty
po Oregonu Jest nyní velmi

rád Že jest opět doma a my ještě

raději

Nál nový mayor města p- - il
Gcring nastoupil již svůj úřid a

jak se ukazuje hodlá povinnoiti
své plniti svědomitě Henry jest

pro úřad ten zrovna jakoby stvo-

řen a každý mu přeje mnoho zda

ru Také Sokol ti gratuluje a

přeje ti abyt ho brzy pozval na

veielku

Minulou neděli rozjel se pan
Alois Jiran do Omahy Jest totiž
náčelníkem cvičící čety sokolské a

proto ae chrl podíleti na schůzí

Západní župy v Omaze

Minulou sobotu oživl opit po
oěkud nál dřímající živel sokol

ský Byla t jtiž uspořádána' zá
bava Budete te asi ptát: "Jaká
to asi zábava byla pořádána? Co

bylo na programu? Zpěv či so

lové výstupy V l to to Něco

takového oezušlechťuje naši mlá

dež zviáltě děje-l- i ta to v angli
ckčm jazyku neboť kdo nechce
ve acbůzi Četkých Sokolek roz

umět anglicky nemusí tam cho

dit Byla to Zábava taneční
kráiná a ušlechtilá a návltěva

byla hojná a dloího trvající což

bylo možno nejlépe pozoat z toho
že se hudebníci obírali ku tvým
domovům o sedmé ráno když již
slunko jasně svítilo Nu alespoň
viděli dobře na cestu Vlak už

teď beztoho měsíček nesvítí

Onehdy objevil se tu 1 nenadá
ní Čmuchálek z Wisconsinu Ne

ní hnalo aby ji buď potopily neb

zajaly Admirál Makarov vida

ono nebezpečí vyrazil proti ne

přátelským lodím na nechráněném

křižáku Askold a nedbaje přesily

shledal že tento musí jít ven Sel

si pro kleltě a nežli te t nimi vrá
til p V te vzchopil a jako střela

vyrazil ven- - Doktor na něj volat:

se ale nenadáli že nemoc jejf po
kročila již tak dalece že ji ve

středu minulého týdne museli od

oéti na nosítkách na nádraží by
mohli pro ni vyhledali lékařské

pomoci v David City My jsme
bylí zvyklí vidět panf Foldovou
už po 10 roků zdravou a svěží a

proto nemusí ta nikdo divit že

isme slzeli když jsme ji vidlli od-

nášet na nádraží Paní Foldová

před nějakým časem zastupovala
jedou z nejlepSích ochotnic u oát

'Hej pane račte zpět!" ale p V

aaa t 1

Žspooce zahnal a ruskou torpédíci
zachránil

— Do Leigh doila zpráva o

sebevraždě zámožného českého
farmera Schultze bydlícího 14
mil jihovýchodně od zmíněného
městečka Nešťastný krajan z

neznámé dosud příčiny otrávil ae

otrulíkem Zesnulý byl otcem
zubního lékaře Dra Schultze v

Clarkson

— Majetek Standard Cattle Co

přelel předminulé úterý koupi oa
Nat J Johnsona následkem če-

hož zmíněná společnost přestala
obchodovali v Dodge okresu kdež

po dvacet roků byla důležitým ob-

chodním činitelem Johnson bu-

de nadále krmiti dobytek hovězí

— V Burwell usmrcen hyl v

pátek odpoledne zdivočilým oslem

Royal Pier kterýž vypomáhal
tvému II C Orvisovt ve

stájích Osel puttéo byl do dvora
a Pier ho chtěl chytili Zdivočilé

zvíře chytilo jej za záda a přední
ma nohama ttlouklo jej tak že v

hodině zemřel

ani te oeomeai a peiasu jawo

Štvaný jelen až teprve na rohu

zahnul a vrazil do hostince p

Blatoýho Zde sotva dechu po

padaje vyprávěl co vyvedl Za

náři a horlivými příznivci "Po-

kroku" a slíbili nám že te u nát
podruhé zdrží déle

— Jak jsme se již minule zmí-

nili sorganisovala te předminulé
úterý v Omaze těžařská společnost
pod jménem "The Gold King
Minerál Mining Co'' t kapitálem
1250000 rozděleným ve 350000
dollarových dílců Společnost ta
ustavila se dle zákona státu Neb-rask- a

a obchodním místem její
bude Omaha Dle přijatých sta-

nov započne společnost t obchod-
ními transakcemi jakmile padesát

procent základního kapitálu bude

upsáno Trvání společnosti jest
určeno na 50 let Společnost bude

správována 7 řiditeli již ae volí

z podílníků každý rok ve výroční
schůzi Dollarové dílce prodávají
se nyní po 35c avšak dle dobro-zdáu- f

zkuleoého superintendenta
Henry Cockinga jenž řídl práce
v zlatodolu coloradském jest prý
velice pravděpodobno Že cena
dílců brzo vstoupne V prosinci
min roku zaslána byla ruda vy-

těžená t hloubky asi 30 utop do

tavíroy Ohio and Colorado Smelt-m- g

and Refining Co v Salída
Colo oa zkouSku kteráž vypadla
nad očekávání dobře Ze 3335
liber rudy vytěženo bylo zlata za

Í37 53 Do sboru řiditelů pro
lento rok byli zvoleni H O Bene-di- et

F E Davenport E Rose-wal-

G C Vanghn Josef
Burel a C li Kubát

Předsedou zvolen byl Jot Matou-

šek tajemníkem C H Kubát a

pokladníkem II O Benedict

— Frantilek Janda český
a balsamovač má závod

tvůj v čít 1 335 jíž z 3 ul Závod

jeho zátobený hojným výběrem
rakví a obleků jett otevřen ve
dne i v ooci číslo telefonu 3984

33 —

— Nejstariím a proto také
hostincem v české

Praze jett bez odporu hostinec

řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem na rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou
usmlvavé tváře ttirých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho-

stinci jich zastavil te jednou ten

příjae podruhé zase oeboť nikde
te mu nedostane lepého '£tofu'aai
ochotnějSf obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býti jinak než že
oa Ltpu jest stále čerstvý řízný
Metzúv ležák a co se týče likérů a
doutníků tu dostanete to nej'
zboží V trbu oeboť Sloup a ml

žádný "imejď' nekoupí 33x4
— V úterý odbýval sBstek tvůj

znimý osadník zdejlf p Václav
Kranda te tl Barborou Woráčko-vo- u

Ku četným gratulac m mno

hýco přátel páni Krandovýcb do-

volujeme si i my pfipújil upřímné
blahopřání

a vždy te líbila Doufáme že te
vše jeStě Šťastni skonči a že pani
Foldová navrátí te do ttfedu ro

Makarov byl velmí dobře znám

ve Spojených Státech hlavně

mezi námořními důstojníky neboť

navštívil třikráte oaii zem Po

prve v r 1863 za občanské války

podruhé v r 1896 kdy projel

Spojené Stály od Kalifornie do

New Yorku a po třetí v roce 1898

kdy naviiívil Detroit Makarov

byl považován za jednoho z nej

legiích námořskýcn taktiků tvěta

chvilku přiSel za ním p Křiž tmí

cby celý zprohýbaný a tu jsme te

teprve jak te patři dověděli jak se diny opět zdráva

Nezapomeňte oa plet a Bar- -

celá historie te zubem odehrála

Pani Hlaváčová vrátila te v ú
toie dne 30 dubna BartoSová

napeče marvánků koláčů buchet
a placek BartoS zase postará te
o dobré pitivo a kuřivo Šotrab

terý min týdne z Omahy kdež

hledala pomoci lékařské Vrátila

se domů uzdravena k čemuž ji

četní přátelé její srdečně gratulují! Kde to vizí !

Před léty jste mohli jisti cokoliPan Toe Máca přijel minulý pá
a piti cokoli— vle vám svědčilotek z Omahy ale jcStě svobodný
Teď te musíte ietřiti NetmlteNejspfSe te mu tarn asi nic ncho

očekávaný příchod jeho p ekvapil
oát velice Potěili jsme te velice dílo ale patří mu to Možná že

jeho návStěvy třebat že byla

jisti co vám chutná ani tolik
kolik vám chutná Nesmíte piti
co byste rádi pili ani tolik kolik

byste chtěli Vybíráte ti rozličné
minerální vody různé pokrmy a

vleho druhu pilulky A přece to

kdyby si byl zaSel k "Pok Záp '

že by mu byli něco Šikovného do

hodili Nu co není může se stál

"ntxt time" Na zdar V B

jen kritka lnu o to Dyia zas

veselejlí Já jsem právě náhodou

vařil bramborové knedlíky které

se mně tamou radostí rozblemta
ly tak Ze koukaly jako ten avět vSechno k ničemu nevede Brzy

Novinky z Linwood Neb

V úterý minulého týdne jako
po ooé prožluklé kometě Ale

Čmuchálkovi chutnaly přece jako

vás bolí tu brzy jinde Kde 10

vězí? V žaludku v krvi Přemo-

hli jste žaludek že práci nemohl
zastali přeplnili jsle krev f j jest
hustá nemůže tak rychle kolovali

když t nebe spadne objevil seby prý byly z pražské kuchyně
před námi pan Hospodský kterýžTak milýČmuchálku pří&tě platí
po více roků vydával "Ctitele

nemůže dosti rychle odváděli z
du dříve ve Wahoo a posled

ní léta veVViiber Nyuí ale t no těla spotřebované lkedlivé a je
dovaté součástky Mále nečistou

vodech tyitem který každého za

mtlCDtoce opravňoval k jistému

podílu na fittén užitku já jsem
následoval llépěje tvého otce

mezi mnou a mými zaměttoaoci

panuje ta oejlepK thoda Každý

t nich obdrží vfilužné po nepřetr

litých desetiletých službách

Viícboí bydli v úhledoýcb dom-

kách jei jsem vystavil s prooajal

jím za nejníiíl cenu aby pouze

nesly úroky z kapitálu do nicb

vloženého Pakli některý i mých
zanriěntosncQ byl nešťastnou oá

bodou poraoio aab dokonce

ztratil život ponecháváme rodiny
v držeol jích domků Jednou

jsem vzdar tomu měl stávko ale

ttalo se to poue omylem neboť

jeden z tladovoickýcb dostával

poněkud více sladu který povo

luji každému protože sladovničtí

ti rádi vaří pivo simi pro vlastní

potřel a 4 ostatní tladovoíětí z

žárlivosti zahájili stávku která

trvala zrovna hodinu To byla

první od r 1S44 až do r 1898 a

bezpochyby) že tské poslední
Zaměstnanci v závodech mých

jeví takou příchylnost k mé rodí

ni la ku př když před třemi

roky následkem epidemické na

ni oce z mřely tři z mých dítek

déloictvo vyslalo ke mne deputaci
ze tvého středu a odmítlo zvýšení

wxdy které jsem několik dni

přd tímto nliím rodinu mou

postíhouvlím ustanovil Dělni

Ctvo totiž prohlásilo že v takové

dobi přiiímatí zvýieol mzdy bylo

by oevhodoé- - Nepochopuji ďo

ložil Jacobsoo k americkému

zpravodaji proi američtí zamést
oavatelé odiohou vyctiáet( srov-

ná tak dobře se tvými zaměstnán
CÍ jako vycházím á Ml podařilo
ae rozlultiti problém mezi kapitá
lem a prací kdyby se američtí

zaměstnavatelé o to přičinili za

jisté by tt jim to také podařilo
"--

Tak

skončil Jacobseo tvou roz

mluvu k niž pedotýkámt že jest

nejen vzorem zaměstnavatele ale

zároveň i itědrým mecenátem

který jii věooval vícg oežlí

15000000 oa rftzné llecbeiné
účel

t i

čersý týden pro Rosko

Válka tlovaoské žll t Žapon-tke-

vyžádala si až dosud n-- j

větll obětí minulého týdne kdy

dosud nevysvétleným způsobem

vinařením praStil a chytil se hoř

"luftová návStěva tobě Já aice

právě o Milladore nevím ale za

tO Vilém je Jííií jako tvůj klobouk

Prozatím děkujeme za návltěvu a

objsv te zase brzy 11 nás

O minnU ankoUkai íhav ztra-

til p Jan lbrSál krásný zlatý

prsten Pan V Vítámvás prsten
o a Sel a Jeníkovi jej navrátil

kého Trinerova léčivého vína

Pan Hospodský se od té doby co

krev máte nečinný žaludek Jste
mnutí Nevíte Že Trinerovo
Lédvé Hořké Víno by dokonale

Narodil te v r 1848 byl teprve
56 roků stár kdy strašlivým zpú
obem zahynul ve službách tvé
VlSNlí

Kus neztratila a Petropavlov-ske-

jen znamenitého admirála

ala zirovett ztratila jednoho c nej
véttích tvých umělců malíře Ve

reičagína jehož jméno známo

bylo po celém světí VereáCagio

ti získal hlavni slavného jména

svým líčením válečných Lrůz

Kdo viděl jeho obrazy k nimi

látku £rpsl rutko-tureck- é vál

ky ten nikdy nemůže zapoma
ooutt jaký dět a hrůzu tceny

mistrným jeho Itlicem líčené v

nitru lídikém způsobovaly Tímto

realistickým Jíčeolm hrůz války
chtěl Vríangi lidstvo přiměli
k tomu aby přemýilelo o barbar
stvi válek a hledělo ja odstraoiti

Va Verelčaginovi ztratilo lid

stvo nejen znamenitého umělce

tl i velikého apoitola huma-

nismu
Na touti válka pokračuje po-

malu a sice následkem dosud

počasí oa válečném dě-

jišti Žaponci sesilujl tvé posice
oa jižním břehu Yaly ale neučinili

dosud iadný vážný pokna překro-

ční leku Pouze hlídky některé

tak učinily a dvi větíl žaponaké

hlídky byly při pokusech "těch

úplně zničeny
Žapooci jsou v Korejí pány ale

ooí musl vniknoutído Mandžurtka

a lam tvétti 1 rudkou armádou vl

tězoé boje má Ji být úspěch jich
loďtva korunován Budou lí oa

souli poraženi a t Koreje vytlače-

ni útpěcby iaponakébo loďstva

nebudou mlti žádné ceny
Ru-k- spoléhá že ruská arms

da zachrání česf ruských zbrani a

proto a netrpělivostí bledl k zao
Četl akce oa souli

Jest to věc jen nepatrná ale dosti

cenná Prsten ten jett z Černých
vrchů jak uvnitř jest vyryto

Př!i:í misie budcu ssžs jsrá

r-- Ve Falls C ty přísli v sobotu
aeSťastoou náhodou o život dva

chlapci 7letý Lester Kermode a

Ijletý Alfred Boyd Hráli ti
elevátoru v němž nalézalo te 40-00- 0

builú vydrolené kukuřice
Zaměstnanci nevědouce o přitom-oosl- i

chlapců otevřeli záklopku
a žlabu aby naložili káru a vybr
ouvSÍ te kukuřici byli chlapci za-

sypán! a zdusili te
— Paní Marie Hlavatá z Hum-bold- t

jst majitelkou starožitné
polní lahve kterouž jí darovala
nedávno zesnulá matka její Pa-

mátka tt mi tvar dřevěná polní
lahve kterouž nosil za války ve

staré vlasti bratr babičky pí Hla-

vaté v roka 1781 a datum 10 jest
napsáno na vnějSku lahve kteráž

patrně zhotovena byla z jednoho
kusu dřeva Pí Hlavatá váži ti
velice dárku tohoto

— V pátek kolem půlnocí zni-

čeny byly v Oxford požárem dva

elevatory vlastněné II P Gump-tone-

a cbladírna vlastněná H

O Barberem s Lincolo Oba ele-

vatory i a nhilím a strnii § rhjaHír-n-a

i t obsahem byly úplně zniče

ny jakož i dva vagony a uhlím

stojící na vedlejSI trati Po něja
kou dobu byly obavy It celá ob
ebodol Čáat městečka lehne pope-
lem avlak úsilovné námaze obča-

nů podařilo ta zamezili dalSI liře
nl te požáru

— Rychlovlak Burlington drá

by který jezdi tkrze Platttmoutb

každý den a matem z Omahy do

Chicaga přijel do Glenwood la
kdel čekal na dalíl rozkazy ao

minut Koneční tezoal strojve-
doucí že zmizel jebo topič 34le-t- ý

B C Carlson t Glenwood la
Ihned zahájeno pátrání po
zmizelém Carlsooovi a mrtvola

jebo nalezena v potoku asi půl
drubé mílo od Platttmoutb a tice

pod mottem přet potok vedou-

cím

— Devatenáctiletý mladík

bydlíc! asi 10 mil sever-

ně od Hop per postřeleo byl v ne-

děli dopoledne soudruhem tvým
Emilem Subrem Subr přiSel na

farmu Steuversova ' t novou půl-

kou a kdyl příteli tvému okazo-

val zařízeni polky vyila ráoa a

náboj zasáhl Steuversa do ptaYé

Sokolky pořádali zábavu Nyol

pilni cvičí a připravují te tvědo
mitě oa omažské závody

TRŽNÍ ZPRÁVYNa zdarl Sokol

spravilo vál žaludek dokonala

vyčistilo a obnovilo valí krev
svsílilo vale tělo Upravte žalu
dek a pak nebude třeba vybírati
pokrmů — přijme viechno stráví

vSechno a rozdělí vlechoo Ikodné
z těla vypudí a ze zdravého vytvo
ři novou zdravou krev Žádný

jiný lék toho nedokáže a dokázali
nemůže' protože obyčejné krve-čistí- cí

léky nejsou určeny pro ro-

dinnou potřebu nýbrž obsahujíce

potsl jen pro ty kdo pohlavní
nákazou jsou stížeoí Kupujíce
lakový lék vrháte se v hrozné

nebezpečí Trinerovo Léčivé Hoř-

ké Víoo vyčisti každou krev při
rozeným způsobem V lékárnách
Jos Tríner 799 So Ashlaod Av

Chicago Hlt

HOVORNA

Novinky z Tonby Neb- -

Dne 18 dubna 1904
Tomái Tejral rád te chlubil te

tvým "hayrackem'' avlak nyní

když mu bo pan teverák rozbil

jsme ho posledně viděli nic ne-

směni! poíáJ jě samý humor a

vtip Myslíme že pan Tríner v

osobě pana Hospodského získal

pro svůj obchod veselého a do-

brého 'jedoatele Vždyť už to

samé jméno "Hospodský" bo od

poručuje ježto víno patří též do

hospody
Pan L Folda z Clarkson

přijel do Linwood v úterý by na

vltívil svojí nemocnou Ivakrovou

paní Emílií Foldovou L Folda

zdržel te zde až do aoboty kdy a

odpoledním vlakem odebral se k

domovu

Slečna Anna Bratrlovskýcb

jest už po delSÍ čas upouiána oa

lože a to asi reumatismem Dr

Draský nemocnou oSetřuje

Stará paní Vobořilová o níž

jsme minule podali zprávu že

jest těžce nemocna dokonala

svou pouť pozemskou ve čtvrtek

ráno V tobotu odbýval te po
bfeb za velkého účastenlví přátel
a zoámých oa katolický hřbitov v

Abie Zeanuli byla 63 roků stará

a pocházela t Podmok kraj čá

alavský- - Budiž jí zemi lebkou!

Truchlícím pozůstalým platí naie
nelíčeni aoustrast

V úterý rcioulého týdne při-

jel Dtvitívit svou nemocnou mat

ku pan Jan Vobořil s Madiaoo

Neb ale tobo ae asi oeoadii že

te dočká její tmrti Pao Vobořil

oa padrť bude att bezky zticha
Nu může aspoň opět studovat na

oový patent
Pan J A Hospodský cestující

jedoatel pro Trinerovo hořké vlno
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byl zde za obchodem

Půlmistr z blízké obce ' Klo
fandy'' tlížen byl malou nehodou

po zábavě pořádané u p Josefa
Klimeota Při návratu zaryl bia

vou do země a volal oa Barulku

Shrbeeý následkem bolestí v

kříži skýtá smutný pohled ale

kdyf ihned ozdraven jest použi-

tím St Jacobs Oel jeví tměnu

píekvapuifcl Pokut to potvrdípotopena byla ruská bitevní loď
což prý neví kdy mi dostřl

Na dotazy nepodepsané neodpovídá-
me —Hed _____

FARWELL N--
b - Cl redl

Sdělte laskavé v Hovorně kolik

rakouské válečné loďstvo čítá vel-

kých válečných lodí

John Fraocl

Odpovliř — Rakouské válečné

loďstvo Čítá 1 bitevní loď prvé

ťldy 4 druhé třídy a 10 třetí třídy
3 lodi oa obraou pobřeží a obr
oěné křižáky a křižáky prvé I í

dy a křižáky drubé třídy a 5 kři

žáků třetí třídy

Firma D R Pbelpt obdržela

tento týden čtyři káry ttavebníbo
dříví fc

Petropavlovsk t oí téměř celá

její posádka hrdinný vrchol ve

lilel asijské eskádry admirál Ma

karov

Loďstvo v Port Artburo které

aettávalo oa poCátku války ze

dmi bitevních lodi a tolika

HZíii bylo útoky Žaponcs a

Pan Frank Krá'flc od Agoew

MÉSrÉinosniM"
ve ktrrém byiv ejveřejnováor-3-

r

U ttmdjr v Amtriet ri Marti
Kdo by jej měl neb 6 ijkn věděl

nechť mi to laskaví adéll 38Ů4

Rev JS Brož DodgeNeb

často oát zde navštíví a a námi ae

pobaví Co ale dělá soused jeho
Cubin kterýž se vůbec nenechá


