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TROPFEN
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známý cěmecký léčivý pro-

středek Nestává nic
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éh Id mnoho arnl Jenom I

titt U loji mílí plkánu úioJu
Ubili kde neplill kroupy beiky

l)palo tel titembof jsme la !

dost dostali jsme It ué dehrou

ttnu I korný bylo doit Zimu

imi tJa rciti mírnou Saíhu Jíra

U btu! iaauk Iik14 ptuiu
ti lad dlouho svlettt Otatrk
Catu lle um holá Mii)-

- tyty
doni tulil víltti po celnu liwu
Ul jame mtli doal oaJilsoo KJyl
te jara tacalo orel bylo tucho

dril me nedostali it teprve v

dubnu Potom se to oralo pikné
co se talo vlečko píkně vie

Ilo Nyní obiti ul kryje polt
korni jest jíl hetky vihoru Letoi

tu tiiel kildý bodně Inimbor
Na limu lu platili ta plenici jo
1 j8c té bull ovei 35c jřmcn

jjc lito jjc kornu jSc a braní

bory 40 až 45c S jar byla pleai-c-

ta 70c bull ovei 351 ječmen

jac lito 33c koma 15c milleta

43c brambory 6o al 80c mžslo

13 a! 20c lb % vejce 10c al 13c
tucet Co ae tkne nyof počasí to

máme pékoé cačasté dostaneme

nijaký ten delt Co to plfiu prSi

Znamenám ae 1 pozdravem vlcm

ttenáfkám a ítenářum tohoto listu

v úctě Frank Dubaa

LYLE Okla 14 ícrvna —

Ct redl Ačkoliv ae v dopisování
mnoho nevyznám doufám přece

"I MÉDI ÚÍĚ 191Ě 1 Ziiílunii' neboť nim tu slunéčko víti

jke iv utíkaly do ptedu Ztny
vak 1 bledými oMitrji tlialy
tdělrnl na plamenné (atyky palu-

bou pronikající
Kapitán Van Schaick viděl le

oliiR není moloo udolali a le

jediná tárhrana pro ivětené mu

výletníky spočívá v lom doMiti

te co nejdříve ku břehu a proto
lamfříl k aevcrnlmu břehu North

Brother ostrůvku Oh A byl vlak

rychleji! nežli loď a nešťastníci

jíl nemohli se doatati na vrchol

palubu byli jim zachváceni a

hrozné výkřiky tchto oběti rozlé-

haly se přes vodu nebyly vlak

slylány massou ubohých výletníků

bylo třlti ni obl čeji vlní ny htft-t-

posledallio lápasu ptuit u

dětských ni níkiuem obličeji tni
vc smrti úsměv nrtmitfl

První do márnice přilrl josrí
Voltncr KothléJoiil se po dlouhé
ladě mrtvých a takrývaje si bolem

obličej jal ae hledali ivou Ženu a

děti S pláčem hlasitým chodil
kolem mrtvol a konečně zahlédnul
koutek Šedivé sukně Tam odpo-
čívala drahá jeho Žena 1 nll se

ráno a te svými détmi loučil a

kterou nalezl jako ohořelou mrtvo-

lu Voltoer brz ducha klesl k zemi

kaldý den a dá li nám vláda hoj-o- ot

vody kaldého roku tak ra- - f i lnut i"kj
--v I zdarmaJosme zvolíme: "Liky Duhu a

imeuo jrha budil pochváleno al
na vékv!'' My zdej&í osadníci Rohrbougn Bros

jsme též dítky atrýce Sama a pro-

tože on vlečky tvé dítky miluje
nenechá nás v nouzi a v nedostat majitelé 17 a Douglas ulice

iiiunel být lékařskou pomoci:oalétaiitkli vo pfeJu oeboťku vuJy když jl má oailyt a tV Jisté vyléčeníIřfmu zbůlidarma do oceánu Neou priskánf a hučen! ohně ztl imilo

srdcervoucl ten nářek

Policiaté Kelb a Van Tasscl 1

tím nikoho aby tem jel neboť
přiveden k vřdomf

Nejen zkulenl plavci ale tiké

dfvky dokázali při strašlivé kata-

strofě tvé hrdmxtvl Tak Florence

Kt'HHV-1'ravld- 'lnf nlioholnl iirínrarof praTlilalnf nařrnf aaarplaackr atfoJB
tMUt inirafiil kruwiplMx k araauhrf nickf rnlrkf a tHwtlfuf

VÝHIlr-Knl- Rl kaiwla kolejní arkaatr Illrirnl autilk iprchovd littiH fliKTlk
bona tllitraa a rf)n4 Ulvy

1'oliZIMNl OIUKMl-aprf- Ba I NordtMdrva ndboraek
1'nAi'KZ DTIIAVU-Ktra- va ptiakrtnuU iMkodlaorou kaJUMKiiut priii
K ATAIll(J-KIKn- tnl navf llluilroTanř katalnx hl[iu ulurma

Alrcaa: IKIIIKItOKJH HRO OMAHA EK

au a m %X W V í M
nechci by na mne někdy láteřil

Já jsem již zde a brzy čekám sem hrdinnou odvahou sehnali ty kdož

ještě nezahynuli na příď a snažiliivou rodinu ze zapadni lNebrasky Dcnningová ošetřovatelka za při-

spěni jiných zachránila idiri žen
ježto každý zletilý Člen rodiny má

právo na 320 akrů pozemku od

vlády Vláda nám prodá vodu
Jiouc výtečnou plavkyní sedm-- j

krátě doplavala od břehu k lodi a(
pokaždé zschránila lidský život)
Slečna Lou McG bbon ředitelka

na mlátkv a lacino a doufám Že

zde budeme Žít v blahobytu Pakli

moji známí a přátelé chtějí dobré
a laciné pozemky v jizni iauior
oíi ať dlouho neodkládají a plije
dou si sem něco zabrat neb vy

SS2000 nkrň

vládních pozemků otevřeno
k osazeni v índiáoské

Rovibcd reservaci v jiho-

východní Jižní Dakotč

Chicago & Northwestern dráha

jest přímou dráhou do Uonesteel

aa hranicích reservace Výtisk

brožury "New Homes in the

West" obsahující mnoho a úploé
ioíormace o rozdělování těchto

úrodných pozemků a jak jich lze

oabyti poskytne na požádáni
zdarma aneb zašle na každou

adressu poobdržcnídvou(a) ceutů
v poltovních známkách

G F WEST Genl Agenl
1401 — 1403 Farnam St

46kj) Omaha Neb

koupit levně bet vody aneb a vo

dou ale občanské listy nejite-l- i v

MO MORE BLUE-MONDAY- S

SWIFÍ PRIDE

SOAP

Good in hard

water and good

telefonu na oilrově zachránila z

vody dvě tonoucí nemluvfiata
hošíka a děvčátko

Kapitán Van Schaick a skoro
celá posádka lodi "General Slo
cum" se zachránili byli ale stra!-l- i

vě popáleni Hlavní itrojník bez-

pochyby zahynul nechtěje tvé
místo opustili
Pastor Haas pořadatel tohoto

výletu byl zachráněn dle manžel
ka a dcertilka jeho zahynuly ve

vlnách

že ve vašem ct časopise dopřejete
místa mému dopiau Musím nej-

prve začít počasím To zde

přítomné máme mokré tak že to

Kkodf plenici jakož i korné a vzdor

tomu te přece nechtějí mraky od

nái vystehovat Následkem dlou-

hotrvajícího chladna ae koma

hodn zpozdila tak že jest obava

by ji zase v nejlepiím květu tucho
a horké větry nezničily

Na zábavách nám zde neschází

Tak ol Západní
Čeako-Bratřa-

Jednota bude poFádsti zábavu dne

16 června ve spolkové síni Grant

l 134 ZČBJ 1 mílí západně 5

mil tevernl od Medíord Dovolili

jsme ti k zábavě té pozvat ct

krajany naíe doufáme že te
v počtu co oejhojnějlím do zábavy
naif dostaví O dobrou zábavu

náooie I zákuskv pečlivé bude po- -

Americe rozeni přivezte 11 ttebou

Panuje zde velké teplo až 1 16

stupňů ve itíoů ale lidé pracují
neboť vedro to jest snesitelné
Dost možná že vláda odejme v

brzku právo k zabíraní pozemků

jako "Desert-Land- " a tak zbudou

jenom domoviny a pozemky vitou Žaludeční neduhy itávají te
chronickými a příčinou je zane-

dbání lékem jsou Dr August
Koeoig'i llsmburger Tropfeo
kteréž jsou-l- i dle předpisu užívá-

ny ustavičně hojí

e k lllenosti postrašené ženy a

dč-t-i upokoitiv čemž jim pomáhal
také pastor Haas ale vlechno

tiSeoí a uklidflování byto marné

Tu počaly te ozývali zoufalé

výkřiky z vody Jedna z Žen po
hlédla přet zábradlí a tam spatřila
tři děti zápasiti 1 vlnami Jedno
mělo velikou ránu na hlavě u

lopatkou hnacího kola

Žena vyrazila srdcervoucf výkřik

pronikající kosti na to okázala

prutem na plovoucí děti a zvolala:

"Frída moje Frlda!" a nežli

mohl jeltě někdo oelťastnou Ženu

zadrželi skočila přet zábradlí 1

zahynula ve dvou minutách v

prudkém toku vln se ivou ubrhou
dceruikou

Plameny lilou neodolatelnou

draly te již do přídě a mnohá

matka te tvými dětmi v pololíleoé
úzkosti skočila do vody aby ne-

zahynula v plamenech a ubožák

nalezla tmrt ve vlnách

Plameny llebaly již na 30 itop
vysoko a obklopovaly jako ohnivá

zeď a jedné ttrany nešťastné
kteří te tlačili tak mocně

do ipice lodi že tlakem tím bylo
zlomeno zábradlí a ti kdož tláli
u něj byli tmeteoi do vln

Za bořící lodf puktily te různé

meolí lodě a ty tu a lam vylovily
některé díti aoeb některou Ženu

z vln avlak proud byl nad míru

rychlý a ti kdož ikočili aoeb padli
do vody byli ní unáleni v náruč

smrti

Pojednou na hořícím parníku
nastal výbuch parník zahalen byl
na okamžik v délť jisker a mrak

kouře a veliká část paluby třitila
ic do vnitř a a nl spadlo několik

set obětí do zuřících plamenů Na

Chas Donat in soft water
pnou do vytoké ceoy Též te
musím zmínit jak zde rottou

stromy Topoly (cotton-woo- d i

poplar) jtou tem posýláoy od

Vuma Arizona pní tlustými ati

jako ruka Dají te tti na týden
močit do vody a pak te kolíky ty
ztsadí do země aii nai# ttopy

DOUTNÍKAfí
Mítdnhv SWIPT & COMPANYstaráno tak aby nikomu na ničem

nescházelo O výsledku zábavy liOll Wllllam ul rimalia '1 1 MU II lillIMII Je W (! t' i kw rtfivn itwi mfnin mst niiéniim tntniAm mkrncif ku niiti mi ipodám vám podrobnou zprávu
Musím vlak dopit skončit podru
há budu míti tnad více co ptát

Hudební nástroje
Plti al o ml) kraaoi llluatroran

eaaa'ik aían uriaa roukai-ir-

konali alma maadulln li

th:li b a oamloD narrminlk
(xioiwriln a maobu Jinfoh niti mít
Jaa BJIiiil ilxidi CB valnil ollU

TOVM VITXlC
H Walak Chleaao tii

vyrAM ďiutofky vborné Jakosti a kai Setřte srého prádla— nlkolir obalů?lf kdo otuall ltiDu anuinia leno ne
cbrie líny kouřit V obchod! febo rub
feta (fiiilatl viero přlaluM k loho olmru

hluboko načež ta dost zavodní--

za nedlouho vyženou kořeny i

větve a rostou tak rychle Že zt
dva roky jsou 8 a více palců tlutté
a 23 a vfce atop vytoké a kolaté
Kdo by tomu nevěřil ať tem při

Navatlrte Je) a přeavedta s V2m8

Končíc jej te srdečným pozdravem
cL redakci ct čtenářům a čte-

nářkám tohoto listu znamenám te 10NII LINDER velkoobchodník lihovinami
lede a přetvědčt te o tom V úctě má na skladěv úctě Dopisovatelka

IMťERÍAL Cal n Června
— Ct red I Tak jsem v té aabra JTORZdi ivěta v Calííornii a tíbl te mi

vál V F Kučera

licitant

BEE Neb 16 června — Ct

reďl Počasí tu máme velmi po
bodlné vláhy dost a tepla také

výtečná staráwÉmů I domácí rlia Wli i likéry
zvláště ale proslulou zr 1881 0 FCA JS Taylor

Za jakott vleho zboží te ruíí 53

Telefon 1815 120? Douglas ul OMAHA NEB

zde velice Pranic nedbám na to

BLUL RIBBONže to někteří chválili a jiní haněli
Mám zde na prodej několik faremjá hodlám ti zde zařídit tvoj bu

doucf domov neboť při tom na jtou dosti dobré a pěkné od J35

do I31 akr Kdyby ti někdo přál
koupit pěknou farmu nechť te

lem teplém eluoéčku nemáme zde

žádných těcb neinází o jakých Paroplav Spol
Sev-iiemeck- ého

Lloydu
Po parolodf:b expresních nejrycIilejSf jfzda přel

mole t 5 dní 15 hodin a 10 minut

e dočítám ve valem ct listu přihlásí u jednatele F li Kezáčc

Ono obsahuje výživné látky Čisté-

ho jeěmenného iladu a živost a pří-

chuť importovaného ěeského chmele

Nale artezká studné jest 900 ttop
Mubbká Vaíaui dějo plwcalll
přesně Storzovým Pijte je v rněsiě

ObjeJnejte ti bědou pro domácnost

žádných pevodní krupobití llur Farmy ty te nalézají 4 míle aever

ně od Germantownu a 4 mile vý okrsjtrh paluby v lllné úzkosti

ehodoě od Bee Přihlaste te ale

m A žádného oedoatatku (Mťft

ani ranního neb pozdního mrazu

atd Jakou budoucnost mi Impe

choulily te ženy a děti Policista

Kelb zachránil mnohé malé dítky
Cralilrlril doprava u rjíMffh ajpranlrh parolodlrk

Wllhan daUruH" SionprlB Wllktla" Kalarln Maria"Kalanr Wllbalm II" "ilaiaBr
Tbralbrzy neboť pozemky tady v ceně

zoačně vstoupají Jíme tady mezi tfm ža je přehodil na paluby meo

Uch lodí bořfcl parník sledujícíchtamými Němci Nái Cechů jest

riál Valley před tebou není mož

no ani vyptat ani nelze o ní pře-

svědčit ty kteříž tuto krajinu ne-

znalí Na úsudek pak člověka

Farník vfce nežli ze dvou líttiu Omahazdi jeltě málo ale proto přec
byl již 1 plamenech když konečněttále nái gřibývá tak že tu bud
kapitán Van Schaick narazil a nim

frarldnlnt ďiprara po nubnlrb dvímlruuhtivrrl) parolMích a inWin tBt"h aMtia
dlíiutiíťb no atjp tlrukíiih "Urim Kurfuaral" "Barlar" "Kuaalfln LuuUa
aranaB1' "Vriadrlcl dar iriMa""Knl Alliart" ''PrlrtiuMa Iraaa "
ťralrtln polUirnl iloprralkaM ítrik( "Khaln" "MalB" "Kapka K

HltmAnmmmni doprava
íaMiiq nbrita-"lah- o" "Trav" "llib nKillro"--o poufanl ukladoi jliljr f kalatd

naiipalubl caa atd wtrafu aa

JKLRICIIS & C0„ 5BroadwayNow York
--aatlllaťrnl tdnatalé pro ikpadilk

H CLAUSENIUS & 00 SSÍSňSSSj:- "-

kterýž te zde zdržel den neb tý po chvíli cel Česká osada a po
zdravém viem čtenářům tohoto na břeh ostrova Jakmile te to

Kalo počaly Ženy i děti tkákati
do vody a lodě kolem mnohé z

listu zuameoám te v úctě
F B ftezáč

i í't SEVERO-NEMECK- Y LLOYDnich zachránily
Kormidelnlk Karel RappapcrtStrašlivá katastrofa na výletní

lodi
Prtflilelná po'Uivn( a jmrnrilavtiní rlojirava

Baltimore do Brómen
skočil do vody a plovaje chytal v
ol dělí a dopravoval je na tvou HAMBURSK0-AMER1CK- A LII1IE

den nelze nic dán ježto úsudek

takový bývá ukvapený a nespráv-

ný Anglické časopisy napsaly již
celé sloupce chvály o této krajině

předpovídají velikou její bu-

doucnost ale to na české časopisy
nemá pražádného účinku Dne 31

května odbývala te zde schůze

osadníků z Imperiál Valley v níž

po vyslechnutí řečí vládních komi

tařů usneseno ža vláda převezme
zavodfiovací tystém zdejlí do

tvých rukou A tu není pochyby

Přel 1000 ctob tahynuh v plamtntch
lodici pMiaopo aornk d voulruuburf' b KilU(nlck paraWch od t (WidollliiW tun annannatlia vi vlnách

('amel llrelanItfcclii Klai!aiirer rraakfurtllraBi)ruliurí( břwnlIxíiVrkarKapitán Jsck Wade te tvými
Ndostitečaé záchranné prostředky lidmi přirazil k hořícímu parníku

tak blízko že při zachraňován!příčinou této ohromné ztráty aa

lidských žlvotcca

Výlet pořádaný pastorem ně

II kajutu z llaltiniore do Jlrcmcn od $50 nahoru
Tjrto parníky mJ( pourn )1na tfldu kajuinl Jat waoa Jaat jhka íí kajuta

VIK Jmaiian parníky iaoa rtfliraliiA noří rlíil liné a ll'ior uMin
pik kajulni aa paliiM KwktrfcM a)Tiui ck pruatorack

tMtlH aprtor ptNláraJI (nrilnl J1nml:
A SCHUMACHKK & CO 419 ííanover St Ualtimore Md

II CLAUSENIUS & CO 95 Dearboro St ChicaRO III

aneb JaJItb zártujx-- v zml

niťattných obití byly kolile os

nícb spáleny K udily McCarroll

vylovil z vln jednu tlustou Němky-n- i

a to bo tak vysílilo Že tkoro

HMMnwt tate aďriuln trií rk pravidelné apojeni 1 Krrepee dro
áreaUirýml lixlřml ícIrrihli lHÍ Jída 1 Mew írka do lUmliurka

Lodě fnyřždřjí ve ctrrtck t sobota

fimburaku-#oerluk- á Linie leat netsiarlf Německá Trana-Atlanllfk-
il farní '

vebnfHpoliiitt Wr3 lodi majfdch líhrnnnu inonont 841lfll tuatt
WcLlo Janu likd námořní parnfky cafarnujlel H Wiuirmjtv))cti faroloilf
kxti Lu pohmllf retujfrlch rvláif naflriiT )aou Takový pot parolodi n

vlaatnf iádná Jiná ijmltoont Ohledně přeplavu a cen obraťte na

HAMBURG-AMERICA- N LINE

VE9 IWůloV CWvtmoUV„ jb0

meckého oew-yorské- bo luilitrln-tkéh-

kostela G C F Ilaasem
končil hroznou trdcervoucí ka Orndint Némkyně bo ale vzkřísilaVsicbiislaUmusi

aatfl h Uti ttite pertlrte aahMke
prosila ho aby zachránil jejíhotastrofou K výletu tomu objednána

byla veliká !G?"G&ríl Slocuiu"
Mra inamall ructvt ktarf Mra ohdrlal

když přutáia ve ttředu ráno uOd inamanltako lákala iur rlntl Vln
vtaauii a akaaauatt la lak pFIpraaa?

41 prariultl tohoto laat ajlrpl
ailalujiclia lkma proafaija

on#a
lUnd Balt pfru 01 33 ulici čekalo tam již

několik tel výletníků větlinou to
matek jich dětmi

Vím to natireli mna ípliia tYkvu r (Balad
"Follow Tmi Placu" Jos Vopálka

Ir miadlikfofc pnklMkk a ytwlmiatlJlnl
)mm ralial BBnk tfpl VfbbIII Jxw aia
dollark a aa'lalltv datarv Dinv BtdaBÍI Den byl překrásný a výletníciyoh dorilll trralá éter Yrm la t iKina
trwl rrlfil UIIK ilnick klHt podoba ŘEZNÍK A UZENAftlak Maa4no )Mt Bltl wtritii VMt

hrnuli te na loď v proudech a lato

byla konečně aatlačeoa jako kra-

bice te Hrdinkami Tímto návalem
tato midI Tlaftnf nttói } ta atmiocl

a kaldama kra)nu Dii)icirn tmami
Ín1m léku kuirM ml dovit ailu ml aa B a 'Wllllam "OlTAKE THE VADAOH

I tianM TÍilr llapli fbr írathozdržen odjezd lodí al do 10 bod

Za hraní hymny! "Bůh jest na lira kk uaBÍIkýcfcy tfapta ako na akonlku
BJliruaBia raa aa yvarvoapriaM aaa m

Zlioíl ddáí( a nftieU ai le oblad ''řiř V _ I

eatl talafonera Tel A 12Ž

pevným hradem loď pomalu

plula po Eatt river a poněvadž

počtsl bylo píekrásaé každý z

výletníka te tělii na příjemný den &adnt(dojd&
THE ONLY LINE
y to

ehlapr krrý M držel kuíU

dřeva McCarroll te vzchopil a 1

ospjetím posledních svých til

chlapce vylovil a pak itrtllivou
únavou vysílen klesl v bezvědomí

Jeden ubohý chlapec te domníval
že plamenům unikne vylplháním
te na tložár a kdykoli plameny k

němu dosáhaly vylezl vždy o ně-

kolik itop výle Tak ubohý 6lelý

chlapec ttatečoi zápatil o tvůj
život ale když ttožár ztebvácen

byl plameny a akácel ae do vnitř

sklesl a nim i nešťastný bolík

Z vody ( t parníku vynelené

mrtvoly ukládány byly na břeh

Na mnohých těchto mrtvolách

byly záchranné pásy ale ty za nic

nestály neboť byly zhotoveny z

tak mizerného materiálu Ze mohly

být Ikrábontfm nehtu protržeoy

Jediní na břehy ostrova vytale
00 bylo 436 mrtvol

Potápěči počali mrtvoly vyta-

hovat! ze vnitř shořelého parníku
boed po nbasení plameoů kde

leží prý zbytky několika tet
til Mnoho mrtvol těcb

kteří a lodi teskočili aneb do vody

tpadli a utooali nebylo jeltě na-

lezeno Jak dalece te ví bylo oa

Avlik Jak atrallivým tpůtobem Dr C Rosowaterskončil den tak příjemní

Český lékař
Ktpitán Vao Schaick Udil loď

Jest to itarý zkulený námořník dřidovoa: "Bee Bnlldlaf"

opia tobolu BaanaBluSno iw nplu árlInfiarraaol utfa4ni doilaarutHitlooa tal aa amllaalaa
éflBofrb aík itk'Mla(ik lkl aatata
natluoamaU Uk mirv la pptrt)fa tttii a ta doma Mk tnu a
brtal vaaaaré aapflroaoaa utréU aaaiaaa Tf
if atrtt nlatrl a rvatlUal amaaaorada
kaboa strof oltraal ka(lou U

fcaidf piaak Mrin4nf nladlkml jr

a Tfttrlaiwtml Vftlatl aalon Mfa
mu anuHara anl íiiou kra do kaUl 'aaU
Uia tlil mak a BaTTOToa aoiMia a nbo-u- )

ffilaláa aail apHn bnhit patpnimf
Boatl Clat ataraho Uml tak tňnwfm
lak byl Ta dnarb mlaSonl a phvodl t4
Iwlfioa oaaa Blarilnkf pirlt oiatatn a all

Ijtft řfbla alral a 'lni mu pítautllm
a prif-- l oh birflu ai(tktai lulko

NJl aina la Jartanbo ttfc h ktHI rt
lkb okaalf'h(ikiaacb aaMi:i"pfa4-pia- f
aílanna" "paar atiarma" -- 'ol adar-m- "

aul Jako taadldlo aa Mnla 1141 u
tUt aabcipaf nd lbjr (aaýlánlai

Jlrh aa ďiMrkn tm aa1 ob)naákr Tito
upíra oatll íoaa polwlal Mi doll ar
aiu)l aa )cno tripmil a polévá}) )m4oo no
a urMO )lafa n naaiMai!t(iB In-p-il-

Mktarama i a bli-l- l ]a
ďlool at)t aa dopaatl Naolř

afm tnrilo daataU wmto pMia
ntm oroaaU Téia lékr aariicata a

brua taaaMtatra aratai a pooti r
kaidiai apbor rt Ttm toioo (HlIaUtl
uaiolwu l"4iaaaoM'iiaolmho

pN— Mlag a Hta4 lilntaH) tdaraia obraMMa
r 1t a ! aoiai lak van niba

u (I tno aainaka bas kakikoUr ard tirák

C„ --
I l LJ CnClieaera

Uložení penéz
v ližnlch pozemcích
Taková uloteat paofa nf iprkula-tlva- l

Jlb Doni botou trmt Olwbodaf
a doprao(protNdkv)aoa pflmrand a
Brjlřpl IVIncbf lest mírné a pMnl
Vador tímto a Jlojm efednoatem jiHaf
poecmky ae prodírají aa cnr dalrko
pod Jich cenu akutnou a bti Bjrnf Jílek
cení h phnáaeji Tclkf klik i olofrnfck
peněx OřauoWínlkií 1 ailOrřak
at jal obdrtlta sdanaa tkadclrb a

rýh od poxemkft v Kenlurkjr Západním
Tenncaaee MlMlaalppi a Umlslaně lati
dek aa aaob blita liliBoiaCantral drákv
pro bladajld domor a pro Iv Jíl chtějí
vhodné 0I0ÍIU penlM doptáte al

W H BRILL
ltraraaa Mat Paa Art

TÍ1E:AyORLDS FAIR
MAIU KNTflANCt

Zavazadla řetována jsou až k htavistl

ale jako mnohý Jiný lak také on

ve tvých denních poviooostecb te
Ital pooěkud nedbalým a tomu je

připisována celá katastrofa

Od II do II topol
Útadolkodlaji Odldok I

(Mlt doir
V aadill od II doUdopoi

TeL r ažaeeva 404-- Tel v byta 1117Pod hlavní palubou "Slocu- -
a a t # d a ' Brdlk-Oi- alo MIT iom— alte

rTlahai pnvnnnn muj M laaka B
mu" nalézala ae zviastni aiDina v

zádí lodi kteréž bylo používáno

jako ikladiítě pro barvy olej a

Předplaťte fe na Pokroktaké zde eloženy byl) lampy pro

Zittavky dovoleny Víichni jednatelé mohou vát vypravili

po Wabatb O krásnou brožuru "Světová výstava" a vle-chn- y

informace dopilte pod adreiou

HARRT E HOORES Cen Agt Ptss Dept OBAHA HEB pouze II rotné Oaiaka Kafe Illiaola gaatral B B
oivětlenf lodi večer které měl na

ttarottj Černoch Albert Payoe


