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hodině večerní vznikl požár v do
mi č 95 v Kostelci o L Ačko-

liv dva místní sbory hasičské úsi

lovní snažily se požár utlumili
nezdařila se jejich námaha a pla

měny zachvátily také sousední

ipojeuy touto transakcí jež do
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fi iibaahulfo nouze Ii7:l- -předpiaii r
nechci koupili mtnželi'' odpoví-
dala na viechno naléhání Cald-

wellová a aby se vyhnula diltírnu Čffkými Pctrovicsmi u tak zva tií borak hvllnv děinkullei nu Hávv

Josef llasoíl po zatčení prohlásil
Že již asi měsíc zabýval se stále

(ebevražednými úmysly a že se

chtěl zastřelili Ale bylo prý mu

naprosto nemožno opatřili si nějak
revolver a také nemohl ae doslali
k revolveru svého pána na který
míl spadeao Aby prý te k němu

aludiní ihkuf 1 na pravidelný oWb
obtěžování ol jel a rycnle zpít do srt

Tisíce nemocných jest vyléčeno tímto podivuhodným pásem
Hetimatismus zácpu nemoci žaludku ledvin plic měchýře i krve
kašel impotenci (slabosť mužskou) nervosnost hluchotu zápaly
zimnici slabost — léčí všechny a není nemoci která nebyla vyléčena
tímto pásem který dodává nový život tělesné soustavě přivodí vám

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

aby nedostsli nemoci a taktéž učinf je silnými
Chcete li ho zkusit vystřihněte toto a zašlete s VaSÍ adresou oa

NEW YOHK SPECIALTY CO

52 W 18th St New York
a ihned obdržíte pás i vysvětlením jak se ho používá Tato výhoda
potrvá jen několik dní a proto 33—

IMhío tiftUi (Iih-h- !

né kapličky k tuhé potyčce s

hloučkem podloudnfkú kteří v

těch místech přepadli finančního
zřízence jenž je chtěl podrobili

doslal zúmyslní prý volal v osud prohlídce Podloudníků bylo šest

Ameriky
V r iHgi te zasnoubila mar

kyzem Merinvillem a na podzim
téhož roku te za něho provdala
Sflatek tento zaplatila svým jmě-
ním a zdravím
Adelaida Anna Coxová jest dru

né noji že v domě jsou zloději

aadaJaa 'arvaaf W 0 mlalipf rr Ialt-na- r

lali-innl- a 4'alnik Adoll Xaattllk IK

Norto 3(1 ul„ pobl J Votiaail
řllo XII Chradlm t Baclai) Wli

odlivaiv avtkaM kaldiitt třetí aobnta ak
Ifl v 1 bodla tar 1'ladaadt Kar í áalavikf
IMI N lianava at mlauiplwla Jua 1'airlllka
linul N Onnava al t la) a ' Jnt Davllna
17J M iiaa ali pokladník Vac Januta
lH Aliart it
Cíala XIII Ck Ir t Hiafortk Ré

waod ( Mina
íxlifvl niliaa kaldnu druhou aadlll v oilil
plndarrla Káral HouiaaViwia Mlnn i mlato-Blcd- a

Vl'iav Platu k aoaforth Minni ta)
Ilaarf Vmta Mina IViiiik lat
Kitval Va'a Mlnn pokladalk Jao Kutval
Vaala Mlon

Mo XI T Ladlmír Ilácul
r Taafolila WU

odtifvl trhtu kaldng druhou nadlll T nlalnl
HfMlMula Allxírl Kuía Jo Houkup wial

Stmít talamnlk Vir IUo-- Joa llaral
Jua Krabulan pokladník

Jaa Ha é XT Ilopkln Mlaa
odlil av anhtaakald druhuluik tikvaar v Andarton llall PIHa Jan Hhonka
Hua lul aulauiplnda Joa filpéoul ta) Joa
llarda Mm la Hopklna Mlnn Iťatnlk Jan
fan-a- pokladn Hraak KM

Sctrsitai XTL t Omaha flb

a v ostré půtce užito i zbraní Po
Pan Bezloja prý kráčel s revolve

Colorado Iloticy-WIn- e Co

IIOrillKB (010

A V KOUBA majitel

Medová vlno 75b velká lálmv
l

1 "
N oblednátky na fl VI Inbvl v bed

nárb rirlložením obiiom vvplutí do-

vozná di tančil 6áatl HpoJ řílátů 44

namáhavém úsilí několika členů
finanční stráže kteří neohrožené-
mu zřízenci přispěli v kritické
chvíli na pomoc podařilo se jed

rem v ruce po (chodech Aby prý
se revolveru zmocnil omráčil

svého pána ranou do hlavy avšakhou Američankou která těžce

zaplatila ivou touhu po Šlechti revolveru pak nenašel Ze vzteku

nad tím uchopil pak sekyru bil
w$jjm "Vff iiniiJR'gaMia 11 1 —

do všeho co mu přišlo pod ruku

0 ilieler kHMiBýval by každého skolil kdo by
mu přišel do cesty a býval by prý Zvláštní nízkú ceny
pobil i děti svého pána Když na

jeho otázku bylo mu odpověděnoodlfvlatéahlaakaldl první tlarl r Wa

13 a Plcrca dí„ Omaha Kel

vymění a vámi oový ručn zhoto-

vený koflský postroj za starý
Kavltlvt nla anab nlir dopili - Htarl kXrt

tlahu drunu rldv o runa Sunil

VlMla HriH htainl p J W HriMiha I w
I U10talamnlk a 1'ltnlk Jakub Maral u II

St Louis a nazpět — lístky do sedsdlových vozů

(kedadia zdarma) oa prodej 13 30 a 37 Června

St- - nazpět —

na proli-- j od 2 do 6 Července

Dl pokladník Káral Maral a C eur Hk

že paní Bezlojová není mrtva

nýbrž jen těžce zraněna podotkl
že právě oa tu měl nejvíce spa $1175
deno

StdlAci vykopali mrtvolu dra Mi- -

au "iniama nt

ř(U XVIII Bratři Hetfra
f Drjmfúé WU

aolllla) naaladullrllladnlkri pladaad Jaa
Plllar níatupfwlaada Vraok Klnkor tai
ÍiimI rurha l'l hiihumll Jualfak pukl

KraalKo přivodil Jaa Kvoma tnltlol
trál trn Jiialřak vankovnl atrii í típán
Najnrt pořainl vtnír Van Nnvlk Jnwf
Vuanik Jan forraan (rblaa aa odbr)lkaMuu druhou aadlll tmíi:

St Louis a nazpět —

oa prodej každý den

Chicago a nazpět —

na prodej od iď do 30

-$- 1380

června včetně $131
kyíky Z Olomouce 17 kvilná
—Včera byla mrtvola bývalého

NOBTH-WESTE- BK DRÁHA

- zkrácení éamu

zlepšená obsluha

noho z nejodvážníjších pateráků
spoutali a dopravili jej k okresní-

mu soudu v Králíkách Byl v ním
zjištěn Jao Herma t Rybníků u

Lankrouiu Faterákům odejmu-
to bylo celkem 25 kilogramů kávy
300 kusá doutníků značné množ
atvf (acharinu a iflupavého ta-

báku

Smrl tavinfná elektřinou V Bo

husodovi u Chabafovic natíral
dělník Jindřich Tampe z Krupé
sloupy elektrického vedení a dotkl
se podél jednoho 1 nich visícího
drátu Při dotyku tohoto dostal

neopatrný dílnlk tak prudkou
ránu že pozbyl vědomí

a spadnuv se Žebříku rozbil si

lebku Tampe dopraven byl do

nemocnice v Teplicích kde dru-

hého dne zemřel

Živi pochodeň — V Abrtámech

polila 97letá manželka rukavičká-ř- e

M Píobová syrové dfívf v

kamnech kdyt nechtělo hořeti

petrolejem načež z kamen vyrazily
proti ní plameny Píobová se

i

poslaoce a předsedy zkrachovaoé

záložny ve Valašském Mezříčf dra
Aloísa Mikyšky jenž se zastřelil
na hřbitov! ve Veselé nalezena

vykopaná Bylo zjižtino že ko

lovaly pověsti Že dr Mikyška se

nezastřelil nýbrž že penězi pr

Denní cbicafraký stláitaí vlak vyjíždí
v 720 ráno mláto v 700 ráno V teai

Chicago a nazpět—
na prodej kaldý den

Chicago a nazpět jedna jízda přes St Louis —

na prodej každý den

Denver Colorado Spriogs a Pueblo a nfezpět—
na prodej každý den

ckém titulu Utec Coxové jest
bohatý bankéř jednoho dne do-

stavil ie do jeho závodu elegantní
cizinec odporučujícímí listy a

představil aa mu jako baron it
Pocke Cox ho uvedl do své ro-

diny dcera jeho se okamžití za-

milovala do hezkého cizince v

několika týdnech odbývána byla
ivstba
Mladí manželé vydali te na iva-teb-

cestu do Evropy a když
přijeli do Vídní byl tam pan ba-

ron policií zatčen pro (páchané
zpronevěření Když dolilo k pře-

líčení vytlo na jevo že Focke
vůbec nebyl šlechticem ale

dobrodruhem který měl

již jedou manželku v Kalifornii
nežli si vzal Coxovou
To byl jisti krutý trest pro

Američanku zblázoinou po llech
tictví

Tské d:era bývalého místopre-ident- a

Mortona nebyla e tvým
výběrem šlechtického manžela
Iťaitna Slečna Mortooová byla
děvče neobyčejné krásy a otec

mnohonásobný milionář jí dal
skvělé vychování Mortooová (i
vzala vévodu de Valencaye a ob-

držela od avého otce ohromné
víno S částí jeho zaplatila pan
tví Valencay které mělo přijití
do dražby ale paní tchýně vé

vodkyní Talleyrand Perigord ie
na paottvf usadila a vou (nachu

éoba přljlldí de ChlraKa
i

$1750
Draní HL Paul Mnpl eipreianl vlsk

vyJ[ždív7:10rřamltovS rS T Uul
doba přgíláí it ML 1'aal-- Xpl

Čí 3 Overlsnd limited do Chleba v

Ttfl verer ná apttrí tury pouta Daleko

rychleji Jede na sá4 s Chicaga do

Omahy
Nortk WeaUrn ta mftieuínlti

Mohu vám dáti úplnou nejnovijšf informaci o výletních
cenách a poskytnout! vám zdarma illustrovanou brožurku o

všech výletních místech Navštivte mne aneb mi dopište o

své cestě v prázdninách

chl do Ameriky že do rakve byla
vložena místo mrtvoly vosková fi-

gura- Sedláci ze Zašové chtěli se

přesvědčili zdali skutečný Miky-

ška byl pochován a proto jeho
hrob otevHi Pachatelé jsou zná-

mi nebyli však dosud zatčeni

Louis Berka
český právník s veřejný notář

848 5 T Life Rld Omaha
V Hadovo! pouta odpoladta od I do bod

Kdo br poiraboval radu nat alaiupr t
prlvnlrb rlialltnitacb nnttraou prli l

0 aa rht: plnavldtli ml-l- l dobrý
rlpia na analatak ar aa na olj a dlvaniu
ohrlii Idnruuriiia )) vlán krajanlta
kuli plival pomoci poUauuJI 11—

Josef Kavan
pozemkový -

OH t pojlámjící JednateL

2700 Již VJ nllcc
?podiví lotr v Oaaaa I to Oanaa

aarov a farmv v pobílil Ornati v I rr
tátu I poltltlsi opatři vlm tA-- aallňplick
rvia pil oona k aaJnlUick TM aabfvi a

tTfeotovaváaíaa abatraktl

Obraťte ae důvěrou a něho
bude vim spravedliví posl tileoo

UůM Mmr UM Mm il Qul ITTIm ClTTI

tito
J KEYSOLDS

City Passenger Agent

1502 Farnam St Omaha

toho tak ulekla že narazila lahvf
a petrolejem tak prudce oa hranu
kamen až ji rozbila Petrolej
rozlivší se z láhve po jejích šatech

( při tom vzdal a Pfobovi byla
rázem v jediném plamenu Se

zoufalým voláním o pomoc vy-

běhla nepředložená žena oa ulici
kde ji zabalil do avých šatů náho-

dou kolem jdoucí muž a plameny

Pro house livol — Onehdy
stalo se v hájovně 11 Jetilic 'oa
Podolská' v okresu milevském po
litováoíbodné oeštístí Obecní

hajný Josef Kozelka odešel odpo-
ledne na obchůzku a když vrátil se

zpít (dělili mu domácí lidé Že

divče jeho dcery pasoucí housata

jedno bouse zabilo Po tomto

Hadcbní nástroje
Plita al o mlS kranl tlluatravanf

eaaaik aiian oraaa roukai-icl- i

konali a atrnn maadolln aral-t- r
tahacích a lamích aarmoolk

eoacartln a inanbo pareh naatroja
Jaa BajlapH abuli Caoy vaiml lak

VITÁK
(M Wabaak Ar Cblcam III

Ctaaa Pfedplafte se na Pokrok pouze SI ročně


