
Dra FENNEltA ooooooooooooooogooooooooo
o

Umílaká ctUiJoif ieny fříCI-n- oi

titilka ctltho místi

AVf fi0kjittt Méii ě ftk
thithhtx eťftl Ul f

UCinl IlOTlR I

bolestí i zadech

Vlnkat aa

p K fcfh a- -

1l tkaava
l IWH

ii h a1f

o
o
o
o

o

o
o
o

MWal kaaaaaj '! aVMVVakrVMrr "arrVQTouha lany titilutlho lovlrnlki
lili ta umtlkynl témfl Aplnl
mířila mild mfilo Noiih Hrook-fle- l

J Min K voli ni toul mm-te- l

i l lavtrl tvou valikon ťliuv

Scveruv

Olej sv

O
ti
O
o

níikoti továrnu v olt iiméilnlval

vaný domky museli )a vlik opu-

stit nttiof nabylo pra ni kujnů
tmitrli tinr-ctu- t své riatky ni
nt! vyniloMl mnohý tnasolnl

vyděliný gfol

Syni lvi dvěma (rty livé 1

čilé mřiia sloí umlklo a l ví tfci

ny opuštěno Obuvnická tovtini

přalli do rukuu North Hrooktiold

rům)alovl společnosti ta vlah

vtdnř sé náinsn fťinA rmťítl

nějakého podniksvého průmyslní-

ka který by ji pronajal
Meti tlm ctiiádoatívá panička

st jdovila dva roky v Itálii a hodlá

poprvé vystoupit na koncrrtotm

podiu v Londýně 1'ravl se le

něktrll evropfití kritikové kti ll ji

lylcli v soukromí jsou bliiem

jejím nidteni
Tak město již bylo rodinou

vytvořeno bylo poiled
ním Cleném této rodiny ikoro
11 plně zničeno jen k vůli tomu

aby umělecká ctižáJoiť jeho Ženy

byla splněna
Kdo ví Usne li se to?"

aeotal počátku tmalak ohecan

itvo vlak lihy aa viptmatovalo a

postavilo sko jadrn mul ni
nraou českého virtuosa Jskmils
jeden ně iinký student cbtél pro
ilovití ItC k obecenstvu vytýki)
Kociánovi le prý v Linci nebo
kde ind iirnil němvcknu národ

nost tu otvaly aa hluy 1 obc
"Tomu my nevěřlma!" —

Itnpiťaaaiio Kociánův uilťovalla
list který onu iprávu přinesli byl
nucen příoésti opravu avlak ilovi
jeho unikla v řevu Zatím vnikla

policie do sálu a několik výtržníků
odvedla Jakmile nistal pooěknd
klid počal Kocián druhé číslo

Sotva začal spustili Vleněmci
rámua anova Městská policie ve-
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ví Dne ao dubna Cirodějki

opět navlilvila služku a provádě-
la pld ní Cáry nalila do hrnce
vodu nasypala do ní lůl a přtdřl
kávala různé Carodějnické formu-

le v nichž tvrdila že voda pře-

měněna bude v krev kdyl ie bo-hit- ý

ženich dosttví a ilužku o ru-

ku požádá Voda ie neměnila a

čarodějka vysvětlovala 10 tím Že

služka nezaplatila větlí obnoi pe-n-

Služka povídáním Čaroděj-

ky nesmírně rozrulenádala jí zla-

tý křížek v ceně 34 kor Dneat
dubna čarodějka opakovala ivou
návštěvu a Žádala tři cenné před-

měty 1 ao korun poněvadž ženich

už je na cestě Rorrufiená ilužka
dala odvodniri ubrus 18 metrů

plátna bílé povlaky sukni koSili

vle v ceně 57 korun Čarodějka
zanechala služce dopis v němž jí
nařizovala úplné mlčení jinak Že

by se vSechny čáry zhatily Proto
služka o celé té příhodě nikomu se

nezmínila Čarodějka slíbila že v

pondělí přijde opět a když marni
služka Čekala napadlo ji Že byla

podvedena To jí také potvrdili
na vinohradském policejním komi-

sařství kam přiěla požádat o radu
Pátráni po podvodnici bylo zave-

deno V neděli dne 30 m m

ráno služka Kohoutova poštou do-

stala od čarodějky 3 zástavní lístky
na zastavené předměty liohatý
ženich ovšem nepřiSeí a tak se

služka o květnovém termínu do

Štíkovny nebude stěhovat — Jeltě

křiklavější případ obalamucenl pro-

vedla "čarodějka" služce Dvořá-
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dne 13 dubna když čarodějka
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bohatého ženicha Potom pod
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svědčení že to je pravdou co po
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a revolverem v ruce ji ho-

nil po dvoře Vypálil po oí ránu
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míla le Uatchellcrem a po
deltím zaknoubení ilaveo byl lila

hoří v ulici Rokytanského za ka-

tedrálním kostelem Na půdě do-

mu č 64 v Rokytánského ulici

Náchodě kdež vyslovena naděje
že ae pozdraví
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I Xi el 1 OpOiai a veřejný notář fců zastřelený neb utopený jest vkiámá dívka

liitcheller ujal te řízení obuvní

náležejícího p Waldekovi vypukl
oheft a rozšířil se na půdy domů
sousedních 1 obou itno a lice ni
dům obecní Cíl 63 a domy Cli 64

historii oelťastných lásek zev do-

ni víednf Zvláštní iak je tra Má lis prodej mnoho pozemků v okrenícb Otimlnír Btanton Uode Col- -
a lloone Plftte neb jiMJeďttifax Hnile Maillion

polehllrfi poalouíf

cké továrny která povstala z malé

dílny ziložené pfed 80 roky jeho
dědem S továrnou vzrostalo i

íKaftdťmu poctiví a
IWmoírel Tellký TU f Kor Iřf lxnl gická kapitola milostná která ae

v minulých dnech Itala v leae u

(p Waldekův) C 63 (p Hoíman-nův- )

a č 66 (p Holzbachův)Mlnnaaota
odtiý 4 iaw-hS-a katdna l aadiil t mlafrl

mající před tebou podloubí Na1'ladaoda Jan Kialn Municím rlnnk K Záběhlic za Vršovicemi Tam
oefiťastnf mileuci ukončili pouť

Notii mlaUufadaVuliA'h lllilllMiititaoinarf
město North Drookííeld a Cítilo

jíi 5000 obyvatelů jichž veliká
Cásť ovlem závisela výživou ivou

Min H H Noli ujKmnlk Vavla A Kdnl půdi domu C64 kda oheň vznikl
má paní Marie Sedláčková ob

Kllki-nua- r Ml„ KH No I letník Jan života obělenfm Dva obCané z

na továrně Vriovic ubírali se dne 36 m m chodnice ae zbožím košikářikýma
rminii Hiiaannn Mina II II No uokl
Jan Noaka KlUennar Minri M u I

t TIII RoTDont OwnUna Mina lesem u Záběhlic a tam nalezli nafoCátek této byl založen v roce
ZDARMA

všechném nemocným
na zkoušku na (Jcet dní

itřižoíin aloženo zboží Měla tam

40 dětikých kočárků jejichž sou-

částky z látek hořlavých ovšem

udli4lr4av!híakMiia f gadlll r malol t
jMlns hodinu ortpil ftlnlfl II P R ffadaada

1819 Tylerern Ditchellerem 1 ne

patrným pouze kipitálcm ale zaar Maunnri miaiopraat imnvnn liudaki
U)ffik Jim O flaliř Itetalk frťachak j

dubové větvi visícf dvě mrtvoly
muže a Ženu Oba nálezci spě-

chali do Záběhlic na obecni úřad

Zpráva o nalezení dvou sebevrahů
kliditel byl chytrý a pracovitý byly zničeny V ostatních domechlaiaiwjuia janoir lioraa

Hpolřk í IX T !'ln ( Hf MlnnaaoU shořely kryty a propadnou aeYankee a malá dílna s rozšiřovali
úžisnou měrou V r 1835 přibul požádat ivého zaměstnavatele otKllifflt4arhlakaí1oul nadali a mtatcl t způsobila v obci nemalé vzrušení Škoda ohněm v nich spůsobená

činí v C 63 (obecním) 6400 K v
1 hod ódu Pladaada Jaa Rlwhl mlatantad

fyler do tvého závodu za ipolec rJan llirta tajam (rr Kuaa Itetnlk Anton
1'aifk poirlart VáV-l- Karaa pr6rd'l Tom
IIUII vnltlnl atrii Jol rriwliiaHa vankoral

nika tvého bratra Ezru později

připojili se k nim i ostatní britři

C 64 (p Waldékově) 4000 K v č

65 (p IIofmannově)6ooo K a v C

66 (p Molzbachově) 13 000 K

wa nauij rrwnuka naa liitjr Mlnn

I Xé (wli(nlofB t 011 rtu Mina a lak továrna rostla sž te z ní stal vrt j)v

jeden 1 největlích závodů toho Oheň byt do 3 hodin t půlnociOdlifrá af4mh(ia druhou nadlll ? awil

Pfadaada Ani tUik mlatopradaada Joln pás C1AST
zdolán Obyvatelstvo domů ohněmnrwia wiauiaia aarai iihoik anatail druhu v Massachusettsu V r 1861

Tyler zemřel Ezra ho následoval postižených bylo ovšem vyděšeno
narai noin pokiadaikrraa Koďk

fornla I XI r No Oaiaha IKab

OdhlráwhtM kaM druh ítrtk v mal
v r 1870 a koneSně také ostatní a vynášelo v největším kvapu avůj

nábytek šatstvo prádlo a různéai ii mm liodln vater ilnl trr Iallnara řfa4

předměty na ulici Rokytanského
aadaJaa 'arvan II (J iniatopr Kr lalt-na- r

talamnlk a 1'alul Adoll Kaaulák aW

bratři opustili toto ilzavé údolí a

dědici jich prodali tvé nároky
Alfredu H Datchellerovi otci

Franciie který 1 Ital v závodu

nonn au ui poai j vwaaaaii a fft

fiala XII Chrudim T Radan Wl
před hořící domy a k domům pro
tějšlm V aobotu 30 :n m do

Odblaiava aobata kaMod tfltiaVitiOtu stavil ae do domu Cfslo 64 k paní

zápůjčku tohoto obnosu ale čaro-

dějka jl k lomu neradila- - Milostpáo
neimí prý o ničem zvědět ježto

by ie iv Efi zlobil Šla tedy iluž-

ka k domovnici vyžádala 33 K

1 vyplatila je poilici av Efa z ck
Dejvic K tomu jí přidala několik

metrů kaniíasu a 3 metrů látky na

laty S tímto nákladem opustila

čarodějka ilužku která byla
o tom že iv Efa z c k

Dnjvie poěle jí ženicha velmi zá-

možného Čekala tři dny a tu do-

slala dopis V něm se sdělovalo

služce že vše dobře se daří Jen
nesmí se o tom nikomu zmínit

(služka nosila stále dopisy za

Rádiy) a nesmí také litovat peněz
Vle prý se jí v krátkém Case ve

zlato promění Dále vyzvána byla

služka aby v ndělj ve svátečních

šatech přišla do achůze členů spol-

ku iv Eíi představit ae protekto-
ru spolku a tam že bude na ni

čekat onen velmi zámožný ženich

S prázdnou neimí přijít a má při

tpolftCnlkem v r 1881 Do North
lirookfíeldu zavedena t Worceatru

lei a T hodlá ifmt fřadaAda Kar Cáalavakf
tm N lonil at mlauiplada Joa 1'airHHka
llaia H fjunava al l t a ot J Mariina
I7W N Oanara at poklad li IR Vlij Janola

Marii Sedláčkové obchodnici 1

kušikářikým a střižním zbožím

četuický závodčí Stránský a po

Tisíce nemocných jest vyléčeno tímto podivuhodným páiem
Reumatismua zácpu nemoc! Žaludku ledvin plic měcbýře i krve
kašel impotenci (alabosť mužskou) nervosoost hluchotu zápaly
zimnici ilibont — léčí všechny a není nemoci která nebyla vyléčena
tímto páiem který dodává nový život těleiné touitavě přivodí vám

úplné zdraví a odstraňuje všechny zárodky chorob
Též i zdraví lidé by měli používali tohoto pásu který je chrání

aby nedostali nemoci a taktéž učiní je silnými
Chcete II ho zkusit vystřihnCli toto a zašlete Viál adreiou na

NEW YOIMC SPECIALTY CO

S2 V7 18th St New York
1 ihned obdržíte pái vysvětlením jak ie ho používá Tato výhoda
potrvá jen několik dnf a proto 33—

l?IAlo irAt& (Iiioh!

Železniční odbočka a 1 malé dílny

vytvořena továrna rozkládající te
ca 3 akrech v níž vyrobeno bylo
několik tisíc párů nbuvi denně

a Celní zvědavci spěchali do lesa

aby zoufalce spatřili Za inter-

vence zástupce obecního úřadu

byly mrtvoly fiaty a odvezeny do

(ímrlči komory kde je prohlédl
obvodní lékař Dle hnílobného
rozkladu mrtvol loudí se že zou
íalcl nalézali ae mezi nebem a ze-

mi asi týden U zoufalce nalezen

byl domovský list znějící pro
Frant Čfžkovského z Pe-

trova u Kr Vinohradů U obě-len- é

ženy která byla před sebe-

vraždou blízka radostné události

nalezen byl za ňadry v hedváb-

ném látku zlatý prsten a dopis
tohoto obsahu: "Prosím aby-

chom bylí pospolu pohřbeni Zá-

roveň Žádáme oba aby nám celý
svět odpustil Radim vSem rodí
C4m aby nebránili v lásce a také
ať nikdo nedělá mrzutost! mezi
milenci Šátek a pnten odkazuji
tvé sestře Msrie Vomáčková
dcera Matěje Vomáčky z Volelce
u Černého Kostelce" Dopia je
dokladem toho že oba milenci

pro nešťastnou lásku ukonCili avé

Životy Mrtvoly byly již pohřb
ny
PtJvtíiná vykladaíka ktrtl Už

sa nejednou stal případ oíálení

inu Aioari at
fiat XIII ďnkf Iar r Xfafortk Kod

rod t o Mina
drobil ji výilechu Zboží její na

půdě iložené aestávilo ze 40 koodlri Hihlitm kaCloii druhou nadlll ni i I

l'rrdda Káral Moulak'nla4iilda Ví lar čátkú dětských ze suchého proutí1'laluika tajamuu llaarjr Jadllřka látali
na koše oškrábaného a neoškrába

oébo Paní Sedláčková ae ve

Aal Kotral pokladolk Jan Rotral

ílal XIT Ladlmtr láU
T Tiiicobla nit čtvrtek a8 m m večer o 7 hod

odlilvlKbtaakaKdou druhou nadlll riMri
fFaoaaoa A iHirt Kuín Int Houknu mlaln

z domu vzdálila a chtěla jak sdě-

luje "Ratiboř'' jeti do Pardubicpiada talamnlk VI' llamack Joa Háral
Krahslaaa'tnik pokladník

poněvadž vlak zmeškala vlak šla
Jaa Hat é XT Kopalna Mlaa

odlítal a4 aoh6aakad drnlí iMtoa rk

a vypláceno bylo průměrně Jio~
000 týdně ve mzdách

Vo tohoto města plného ruchu
a života přivedl lnicí lialchei-le- r

svou nevěstu Zde žili ksždé
leto a do Bostonu se vždy ode-

brali na podzim Tik prožilí spolu
ieit roků Mezi lim umělecká
váleli v pí Mitchellerové neutuchla

naopak stávala ie blubií a hlubll
zvláliě když v soukromých zába-

vách tě ivýiti Iilaaem docílila velí

kých úspěchů Pochvala a potlesk
malých vybraných spoleřností roť
plameBovaly jejf touhu po umě-

lecké slávě a ona stála viděla před

nést 30 korun Služka všecka blaarr Andaraoa llall Plada Jan Nlionka
nua ifl aiiauipfwla J'ia aipina ta) Joa

pěšky do Předměřic kde má pří-

buzné a v aobotu ráno ie vrátila

Zboží na půdě uložené má pojiště-
no oa 11000 K Též ie prokáza

Urda Hf la Ifopkina Vlnn Itnlkjaa
turranr poaianaa araaa aru

Sbraaa I XTI r Vaiaka 3fb
9!:frliTikLtiMiisW4 mm atarf r mláta

žená a roztoužená v neděli ae

oblékla a šla do "c k pjvjc"
Hledala firmu apolku "av Efa" a

když ji nikde nespatřila poptávala
se domácích lidí kde ie ten spolek
nalézá Vysmáli as jí a někteří

lo le značnou čáit zboží nočního
čaiu 1 půdy odklidila a vůbecralnl pJ W Mnmha Vfada i W Ilr ři

alužek podvodnou vyklsdačkou
rlužku politovali —ža prý aezblázkaret ala případy ty atála jeltě

nejsou dostaleCnou výstrahou V nila A po dalším pátrání nabyla

$1380
do St Louis

a nazpét

sebou zálícf příklady MelbyEini-sov- é

a Calve

tajmnia a Jakun Maraa lio ao la
pokladník Káral Maral a K eur Hh

aad Wllllana at

íllaXIIl DratHNarara
T Orjwaad WU

Irollll
! Blaladnllrl lladnlkfl pfadaada Jan
lalatopladawla Praak Klnkor taj

Joaaf Pacba éAl Knhunill Joalrk pokl
Toaa Kfaia pr rodil Jaa Rvoma aaitřol
atrii Jm Joalfak aankoanl atrii Iťpla
Ma)tr p"'"il Jmr Vin Nualk J—t
Tlaanik Jaa Korman ftVhtaa aa odbaJI
katdua drubua aadlil ailtlul

Uatchellerová atudovala lama

stála na pokraji úpadku Výsledek

výslechu oznámil závodčí státnímu

zastupitelství které vyalalo k vy
šetření dalšímu aoudního adjunkta
p Ant Durdíka jenž nařídil aby
Sedláčkovi byla zatčena a do vy-

šetřovací vazby u krajského soudu

odvedena Stalo ae tak v poledne
a ulicemi kudy ji závodčí Strán-

ský vedl hrnul ae velký záitup
lidí za nimi

alužka neklamného přesvědčení o

tom že byla nestydali oklamána

Šejdířka byla vypátrána v osobě

Julie Bergrové % Košíř Zatčená

těchto dnech opět se Hala jedna
alužka obětí vypálené čarodějnice
Dna 16 dubna Čarodějka přilla
ke ilužce Job Kohoutově zaměst-

nané u Ignáce Porgesa v Balbfno-v- ě

ulici na Král Vinohradech a

Bergrová byla v sobotu 39 m m

se zimoiěnf horlivostí leč tím

způsobem nemohla očekávali že

někdy dospěje k oné výli o ofž

snila a prolo jednoho dne tvého
manžela požádala aby jf dovoiil
skončili zpěvní studium v Itálii

propuštěna na svobodu neboť v

nejbližšlch dnech oslaví radostnou

událost

O drmonttractih při koncertuBatchellerovi každé přáníkrásné

nabídla ae jí vyložit! kartySlužka
svolila k tomu Čarodějka rozloži-

la před oí karty a vřítila 1 nich:
že dostána Halného milence vel-

mi zámožoébokterý ji učiní Iťait-oo- u

]eo musí splnit některé

jeho ženy bylo rozkazem Rozlou Českého virtuosa Jaroslava Kociá

Louis Berka
íťský právník i veřejný notář

n J Mře Illda Oraaha
V Itadotol pouta oapoladaa od I do 4 kod
' Kdo hf pottotmval rada eb ltnp-- v

prlvaleh 4MItiaMh aotiraoa prii l

aaal a rau: plfwrM'M Bii-- ll dobrf
itpia aa analaťk ar aa na Bij a dlrírou
olirlti )UDrij'iliia )J alaaa arajianlaa
ktM prlnil pomoai potlalujl tx—

čit se vím nechtěli za žádnou ce na píle "Nár Listům" pražským

Burlington jeat rovná dráha do St Louii

rychlík vyjíždí z Omahy v 3:33 odpoledne a přijede do St

Louii v 7:19 následujícího ráno Má veikrzné vozy ipacf a

aedadlové

Nemůžete chybit! pouŽijete-I- i Burlington

očitý ivideki Malý městský lál v

oěmž se koncert konal byl napodmínky aby aa čarodíjitví plně

nu a proto te rozhodli že půjdou
společní aby ctižádostivá žena

mohla doclliti po Cem dula je'(
toužila

plněn do posledního místečka dis- -

tinguovaoým obecenstvem kteréž

1 oipjetlm sledovalo hru našehoDstcheller hned poCal urovná

Farma na_ prodej!

300 akrů 130 akrů vzděláno a

oseto 30 akrů luk a ostatní past-

visko Dům maštal sýpka a

ostatní potřebné atavby na íarmě

Tři míle do měktečka a máslárny
Pozemek v tomto okolí ae prodává
od I75 do lioo akr ježto ale

majitel této íarmy jest stár prodá
po J67 akr l3ooo botově a

ostatní na dlouhý Cas O další

zprávy dopište ai:

FRANCIS H HAVLÍK

40x3 Silver Lake Minn

vali obchodní avé záležitosti a dne

72 února 1903 pracovní ruch v
houslisty První číslo programu

odbylo ie beze vší překážky

Teprv ke konci tohoto čísla vniklo

Josef Kavan
II

foiemkový - -
aail i pojlirnjíd JdMteL

2709 Jit 19 nllcc-- ®-

továrně přestal atroj byly zasta-

veny a dlouhá lada dělnictva f

J 11 ItEYAOLDS

City Paaaenger Agent

1502 Farnam St Omaha

zdařilo První podmínkou e elo
žení obnosu 8 korun Sdělením

výsledku vykládání karet velice

překvapena nemohla sehnat žá-

daný obnoa a nabídla Čarodějnici
americký dollar který kartářka a

uspokojením přijala a alíbila Ze

co nejdříve zaae přijde Skuteč
ně také přilla dne 18 dubna a
adělila služce ie Itěstí chvátni ae

k ní blíží že nedlouhá je doba

kdy ji statný mul k oltáři povede
a že jí najme celé patro ve Stíkov-n- t

Jen musí aložit podmínku

do aálu asi 30 Všeněmců vedených

známým štváčem red "Scherera" litepolitováním brala domů
V Nortb Brookfieldu nebylo ji Habermannem renegátem drem

trodirl Intf Daaaaa I a to Omaaa p Janovským a několika jinými Jakných průmyslových závodů v nichž

by děloictvo propnítíné mohlo
i aarnva a rarinr a poanii umatif I aa
I Dollillo! min lna a t h míotU--aUtu mile po prvním čísle nastal potrm při aaé-- aakmWick Ta4 aabr4 aa

a baWaat U oalézti práci a proto muselo si

bledati výživa v jiných střediikácb

průmyslu Mnozí měli zde postá

tlesk ipustili VSeoímci pekelný
rámui pískali na píšťalkytrubky
tloukli holemi do zemi V aále

Obrafta dfl vírou a ního
ude vina iprivedliví poil olea o

— Předplaťte ae na "Pokrok

pouze fi ročně Pfcdplafte so na Pokrok pouzo SI rečna


