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siví oebof iifhllníli toliko holé
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člm a obléci Uhoslj pro velké
sucho — neprlnto lu od Hořllio

lila — nmaí bramborů nemají

plie pro dobytek a nyní j'H4 i o

to poslední jsotl pliprsveni Pláč
a nářek těchto nršťssinlků tosrý-v- á

srdca I lo nejotulilrjšl Mohu-

tni i jeden lidský livot padl ta
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Dnes po vlea nelit čtvrt století poctivé práce jsa
českým lékárníkem v Americe 1 uspokojením vidím

n a snsha mnje 1 nojvMI řáati uskutečnila neboť SKVIi
KOVY LílKY uznávány jsou všude ta nejlepŠI léky pro
domácnost a (a pravý poklad rodiny

Trvejte na lom la chcete SKVI-KOV- LI-K- a ne-

přijmete lidných jiných neboť ládné ocjou tak dobré

S Krajanským pozdravem

Nejstarší Český lékárník v Americe
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I Vala 1'MM'a iklariaa Vuji
rUmao dtviralk Piank V a ba

l II llatlitfWh f l Narer (Vn(i
MlNNMKlU

twlhfvi v4vhi kaMna 1 odl niMui
4iiliMiř 1'tMlMiU t O Kmalk l Miioitr
roalor- Mlmt t mlalulifml P I Vranittkl

inuu4 liailt proti ivc!cd( U
kovtho (ilnlnlki ivlik kilyl

pl(lloIny liyly ifinimy okr-inl-- ho
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jitou nciloniiicíné Na to byl

takon o nucená návlitvl pcClívě
a dokladně projndnáo a po dlouhé
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jioaotir rmitri lal J II kaloroottiiaur

aUitLti pLvkibU 111 kliniku íú
mřel vlak u přijímací kanceláře

Vlhnula t Kokyt t V pálek dne

ti irpna olpoledne ke) hodině

vytaženi byla a Hokylky u libel)

ského moulu mrtvola 3 4 1 1 1

Ženy

oádennlkovy Anny Novotná 1 1'ro

aeka č Hj Nebohá šla ráno na

Irávu a na svahu u potoka Kokyt

ky žala Sklouzla vlak sletěla do

potoka a zda utonula Mrtvola

byla po lékařském ohledání obecni

truhlou dopravena do pathologi
ckého datavu

Nálet tlala v jilnlch Čechách Z

Pisku sdfcjtijo-
- se aěkterým listům:

V Otavě u ťínku shledány v ně-

kterých kusech kamení stopy zlala

Provádějí se další výzkumy lak

oběť Pekař Mrjtttlk jrhoi ma-

jetku nebezpečí nehrozilo pomá-
hal lachrařlovali cisl a přišel lak o

livot udusiv se v záchodě hořící

budovy Nemoha na ládnou stra
nu uniknouii utekl sa do ksmen

ného záchodu mysle že se za

chrání Našli ho tam udušeného
a z pola ohořelého — Dále se

sděluje le v pondělí dna 15 m

m odpoledne zuřil velký požár v

Untri rt J uniat Nurt iiiirMinn
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ca okreinlho "truint '
poticiilu

tvolon
ťovianoitl 'okresního "iriunt"

policisty )ou vyloženy v oddílu

Severův Balsám pro plíce
1'roaliilý tento Iťk II5Í zánět sllnlc aflí Uhé p're a hojí kašel nantiizcnl a všerhny
rhuruliy dýcharilio MMtrnjl I'M předkem nebo vleklém zánětu priitutrk éýrhavlě
nontl modrém kašli a křupu se tiiljckr oarřdrll V pořáliíili I saucliotlny
Iťk ten obdivuhodným pflaobením srýtn přemAše Ona 25 a 50 ctě

'í U íee tlohroTolných dimvřdfcní uri íme alespoň drě

odativci 16 "oebrinkých
van nrna minoutoii Jan r Ku

h ni letník Ani K Vrtl' taj Ma J

Maíiff pokladník Volt J rhalupakf při-
vodil franl M Korbal vnllMil ai rit Jan Ikolnlch lákonň" kterýž taU fíepíně u Mleoa ve kterém dle

Každý "truinť' policista který! doslechu vyhořelo přes ao domů
— Dne zo srpna po 'ií- - hodině

odpolední vypukl o hrd v Ústi

c otobnlho poznáni aneb ikrze
idčlenl neb itlžnoit kteréhokoliv

obyvatele neb učitele v distriktu od Labem v chemické továrně

náležející hrmě E Heuer Velkév nímž pfisobí za to ml že nfi

kteří oioba mající zíkonný neb

známo slynula Otava kdysi zla

tem jt ale otázkou více než po-

chybnou zdaž i tentokráte shle-

dalo by se to v takém množství

aby těžba jeho se vyplatila

Píchání v prsou vyléčeno

M6I jaera píchaní na pnou a Severův Balnám pro
plíce mfi docela uzdravil Odpuruuji JoJ kaŽdárau

a přeji Vám dlouhého žití
V Ilct6 Jan Wfdl

zásoby étheru a lihu podporovaly
silné jeho rozšíření takže celý zá

ZhuTca rnltřBÍch boleidí

Vál Italkám pro plíce mčl velmi blahodárný
dři nok nobof necítím už při dýcháni žádných bo-l- otl

uvnitř S úctou
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skuteíný dozor nad kterýmkoliv
dítkem neb détmi podléhajícími vod lehl popelem až oa laboratoř

1121 Lske St Clevulund O j
Utonula při koupáni v Labi Dva-

náctiletá dcera domkáře v Bořku

u Brandýsa nad Labem Marie Uři

kotelnu a část skladiště Ohefi

zachvátil též uhlím naplněné lo-

dice které nedaleko stály zakotve-

ny a jsou majetkem rakouské se-

verozápadní parníkové společno-
stí jedna loď shořela druhá

SovcrůvSovorňvdilova ila se vykoupat! a několika

opatřením tohoto zíkona opomíjí
aneb zanedbává podvolili ae opa
třením těmto má neprodleně vy-

šetřit! případ a dáti písemné uvě-

domění otobě mající zákonný neb

ikuteěoý dozor nad takovým dít-

kem nebo dětmi že požadavkům
tohoto zákona muií býtí ihned vy-

hověno pakli blhtm jednoho

jinými děvčaty do Labe Při kou-

pání dostala ae do hlubiny kde

utonula Mrtvolu dívky jež byla
Krvcčistitel Olej Sv

Sovcrův

Životní

Balsám

ti4nn hodinu odpolv alnl O I P I Ffaaanila
Malinnn mlloDfxlt limild liulak: byla částečně poškozena Také

les na druhé straně ležící byl

Sovcrův

Silitcl
ledvin a

jater
Žlufnatont zácpa a bolest

Chorobná krev pfiiobíUJanintk i nu O liahuri ICalnlk KrCacbtk teprve po několika hodinách nale-

zena prohledl obvodní lékař p

dr Vítr
částečně ohněm zachvácen ale Gothardatýdne fo podání takového uvldomlnl

osoba mající dozor nad takovým

Šeredné vyráíky vředy bo
lákv atd vadl při trávení
pfokiíí ardcl a zavinuje
revmatické oblíce

KrrtflHtltel Wall

krev a krevní choroby hojí
tfm žo odatraftujo priélou

Cena 1100

podařilo ae ohefl ten zdolati Při

hašení bylo 12 hasičů několik

dělníkův a jeden strážník více mé-

ně těžce popáleno Škoda páčí se

Nade vAechnu pochyb- - Přáli byste sl abyste se
dítkem neb dětmi nevyhověla by
opatřením tohoto zákona "truant" not nemocnéJAÍ a nej- - v zádech a neanáze méchýre

pochází od ledvin a vedou
k liriiihtové nemoci Here

npcnc!jsi proktrenek nu 7ae cum jako mlatu a sliní
lidé? NererAr Zlrotní Kal- -

Smrt dfeka v hnojůvce Dne 9
m m hrály si děti ve dvoře v Pa

neoských Břežanech s jednoroč
nírn synáčkem slovácké dělnice

Zuzany Sekerášové Po hře chlap

policitta mi podali lalobu na tako ivstft KererflrUlclsr Oot-dle přibližného odhadu na více
sám le mocný filltnl Vlévíi

vou oiobu v některém aouděmal- - narda léél vyniknutiny a

odřeniny oparcnlny a ariánež jeden milion korun jest prý do soustavy nový JSIvot a
aflí slabá lim roj I Jeat to
ten pravý lék pakli zdraví

rflr Nllltel ledrlu a Jater
zánét tlil podrá-Wf-i- if

přivádí ústrojí do
normálního stavu a zabra-

ňuje vá?réjMra nemocem

Severovy léky jsou
na prodej ve všech

lemny ueomumom klouuo
chromá záda bnlaavá vředy
rány poitlpánl a uítknutl

Cena 00 ctfl

vane je cele poukopane
Cena 73 ctů

ale pojifitěním kryta Také veikeré

knihy a dokumenty technické f-

inanční kontroly v závodě umístě-

né byly obněm zničeny Požár
vznikl samovznčtfm étheru při při

Cena 70 cto a Slzo

cím pravomoc a opomenutí vyho-

věli opatřením tohoto zákona nebo

jeho přestoupení aa atrany takové

osoby má býti považováno za

přeíin a po usvědčení t téhož má

býti potrestána pokutou ne měnil

než dollarů a ne větSÍ než

ce opustily a nestaraly se oři Dítě

dobatolílo se ke hnojůvce spadlo
do ní a utonulo Mrtvolu prohledl
obvodní lékař p dr Lsnger z y

a učinil o případu trestní

oznámení

SEVEROVY LÉKY JSOU NA PRODEJ VE VŠECH LÉKÁRNaCH
tékání jeho z větší banky do menši

nádoby — Malé město Hora sv
Sebevralda ufilele náiledkem n( Kateřiny nedaleko Mostu atlzeooivatUl plti dollarů:'

V souhlasu ujeJnáním spolku meckého ftvaní Z Urna se ozoa- - Wo Po®ms&s@abyl dne 20 srpna velkým požá-

rem OhfcB propukl před 10 bodmuje ze dne 1 1 srpna: Včera o 9okresní "truant" policista má ob-

držet! dva (Í Joo) dollary za kaž-

dou žalobu podanou a zatčení jež

hod Inuuí zaalieiil a V IlíiaúVJ-cíc- b

u Brna třemi ranami z revol
dop v Dlouhé ul a rozšířil se tak

rychle že byla za krátko celá uli-

ce v plamenech OlieB nalezl boj- -veru nadučitel německé školy panprovede zmíněné dva dollary mají
Frant Vítkovič Před amrtl na a při prudkém vichru v půl hodiněbýtí zaplaceny ikolním distriktem

jemuž bylo poslouženo
oou potravu v nedávno aklizeoé

úrodě a dřevěných střechách do-

mů Teprve asioíi hodině a

psal též dopis své rodině pro
niž žil a íiž nade via miloval Se

plálo již sedmnáct živností čtr-

náct stodol i ikola Jakkoli v

krátce shromáždilo se deset hasič
Toto jednání setkslo se srdeč ZDARMA

všechnětn nemocným
na zkonáku na dcfiťt dnf

bevraždu spáchal v návalu duševným souhlasem členů přítomných
ního rozrušení stále isa v doměo- -

puatauaia auoii uuras
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lfK- -f N( Ku fallllk Adolf liiulijlak lifrf
WaahinirUin ar„ iiokla-liií- k Jan Alrafalúa
KW Ontariu NtrMt Ho Kt
í X čwboiiloMB r Ullrla Mlai

Odbrt aaoliůa drahou podílí i1íl
Prodind Ant fbok řnlaUipřwlaada John
hruk talaranlk Karnl ilulíK 4(ataii

RoCík pokladník Káral Kolín

ttthit t XI T Ho Omahi Ab
OdojfTtarhtu kad)druh# ftrrtok raM-- l

0 oam tťidla raor r tínl r lalinara rM
od Jan (jrraj K) V mlaiipf rr lalt-no- r

UJaronlk a falnú Adoll Kofulik KM

Nortn 20 ul pokl J Vucaaailt t

IM XII Ihrnáím r BmIm Wli

odlifrílr acbuaa kaldoa Mati aoliota
tlftl T hodin vater rfadaoda Kar íáalannf
iwt NOanava ati miatopf ol fatríllkt
IV N 'lano ti taj a t Jim llavllna

H (íii t( pokladník Vio Janou
lal Allort tt
ÍÍU XIII ík Lr v rr#rtfi R4

wd (' Mm
odbťrf achía kaMoa drahou aadll r 01il
fadada Káral Houaak Voala Mina I ailtUi- -

rlKŮ:
Va Ia Platina Noaforlh Mlnní ta)
JodJirka Vata Mina óxtnlk Ant

K '! V a:a Mlnn pokladalk Jaa Koliral
Vaata Mlnn

(! XIV fcdlmír Klátil
1 TunťoliU rVi

1lfl aithia kaMoa druhoa nda v nitatnl
ladada AHrt Kula Jo Noukup in io

ptoila talofonik Vaii Mao' t in Ilaral
iíoinik Jo KrabulMt pokladník

Jh Hun é XV Hnpklna Mlsu

ll ftt tvé mnhlim kad tlrilj pttt 1 h

iřa'ř ¥ Andoraon llall 1'řou jim Mhonk

Hol lvi rriat"'~'l J Hiu(a taj Jo
flovda Itoi la Hoiklnt Mlnn ffolnfk Jan

(rii1 pokJaduk frank KU

Xi'lirka i X VL r Omalm Xtib

(Hlifáii''-tlřiav- nrrnl ptor f ial
!"! p V íra: T'd J V llo li

tajamnlk a 1'lrilk Jakub Mroí la JI) Ho I

Nt„ pokladník Káral Mro N K aut Hh
aad WlJJiamt t„

řílo XVIII Ilrlřl HfTdrN
T Krrwaiitl Wla

rollll fl aialodnJlril i)řadn(kf I pfodtod an
Clllor tnlatopfodaoda Krank Klnkor ta)
Jmif flirt t llobnrrill Joaltuk pokl
7 oia KfaalkO přivodil Jan Nroma Taltfnl
atrál Joa Joalfok rankovnf atráí i4n
NaJlirt pilotní t)tmr Van Novlk Joaif
Vlaaník Ja forrnan a odbfvajl
kaťJou drulKB nadill r tntalcl

ských sborů a vojsko z okolí úí--Jest lo nejpříhodněji! prostředek
ce že je ode všech pronásledován lovně pomáhalo nebylo přece lze

poledne podařilo se požár omezití

Tím časem shořely 43 domy mezi

nimi škola a lékárna Jak požár
vznikl dosud se neví — Ve čtvr-

tek dne 18 srpna o 5 bod odp

vypukl požár ve Stanovících u

zastavili požár po směru větru

a toliko iťastné náhoiě jest děko

wMlÉřiví elektrický
Pan Vítkovic byl osobou všeobec-

né váženou pro svou milou povahu
a za celé své dlouholeté působení
nezavdal příčiny nikomu ke stíž

001tí Uusovice želí předčasné
smrti jeho tím více ježto v příčině
školství byl silou velmi dobrou a

s nímž se lze pro přítomnost spo
kojí ti "Zaplať za to co dost-
ane!" Jestliže příznivci učitelé a

ikoloí úředníci dístriktní pracují

společně aby měli dobrou náviiě-v- u

tu nebude třeba návštěvy
okresního "iruanť' policisty ná-

sledovně též Žádných účtu k pla-

cení ikolním distriktem

rvali že nezachvátily plameny i

zbytek vsi téměř vesměs slámou

kryté Hrůzné sloupy plamenů a

dýmu věstily daleko iiroko neště-

stí chudičké osady jejíž obyvatelé

si

pás GIANT

Karlových Varů v domě za tlamov-

ým hostincem a zachvátil v 10

minutách í tento pak protější fa-

ru krytou šindelem a 8 usedlostí

se všemi budovami V četném

počtu se dostavivší hasiči nuceni

byli vyčerpavše záhy veškeru vo-

du v obci pohlížet! oa řádění roz

výtečným znalcem místních národ

"máťnostních poměrů BlahodárnouKdyž honorář okresního 'Iruanť
namnoze živí se prací v lesích

knížecích Pohořelí pojištěni jsou
toliko na stavení ne však oa záso-

by také ztratili veškéren malý

dobytek i drůbež Soucit jfmal
zvláště letní hosty v krásném

jeho práci bude možno teprve v

přilitích letech pozorovali Nadu-čiie- l

VítkoviČ byl upřímným Če

policisty doitoupí výíe fjooo
(to jest poplatky zaplacené těmi

distrikty jež použily služeb okres-

ního "truant" policisty) tu jest
okresní čkoldozorcc cpiáv&ča svo

poutaného živlu nečinně Jelikož
chem ale při tom dobrým správ prudký vftr jiskry daleko zanášel
cem své Sltoly Protože byl půvo údolí říčky Mnichovky kteří "píohrožeua byla celá vesnice která

zachráněna byla jedíuě tím žedu českého Němci husovičtí nalati schozí asiocíace za účelem chali na místo zármutku aby dár

učinili další opatření k vymáháni ky malými přispěli ubohýmsměr jeho se změnil Všechnypopud z Brna stále ho pronásledo-
vali Nebohý vzorný ten muž

předměty vzdálené na 100 — 200
stal se opravdu obětí štvaní jejich kroků od žároviště byly zničeny

Tisíce nemocných jest vyléčeno tímto podivuhodným pásem
Reumatismus zácpu nemocí žaludku ledvin plic měchýře i krve

kafiel impotenci (slabosť mužskou) nervosnost hluchotu zápaly
zimnici slabobt — léčf všechny a není nemoci která nebyla vyléčena
tímto pánem který dodává nový život tělesné soustavě přivodí vím

úplné zdraví a odutraDuje viechny zárodky chorob

Též i zdraví lidé by měli používat! tohoto pásu který je chrání

aby nedostali nemoci a taktéž učiní je silnými
Chcete-l- i bo zkusit vystřihněte toto a zašlete a Vaíí adresou na

NEW YOHK SPECIALTY CO

62 W 18th St New York
a ihned obdržíte pás s vysvětlením jak ae ho používí Tato výhoda

potrvá jen několik dní a proto 33~"

]JAt jcAt dm hJ

zákona byl-l- i tento uspokojivým
aneb vynalézt! nějaký jiný pro-

středek njiou-l- i opatřeni uspo

kojiví Tak výlohy žádného

distriktu nemohou býti velké

— Dne 17 arpna vypukl ve stodoV dopise sve tnou praví ze ma

strach že Němci husovičtí docílí le rolníka pana Josefa Nedbala v

toho že bude suspendován pro
tože prý ho udali ze se protiví

Sibřině u Kíčan ohefi jenž celou

úrodu zde uloženou zničil Ku

požáru který iíroko daleko bylo
vidčti sjelo se několik hasičských

DONUCOVACÍ ZÁKON

Kalili dli ne mní nel sedm anli
rozšiřování německé ikoly -

nepřátel mezi nimi mnoho měl je

pravda ale nepřátelství jejich bylo
vlte nei patndrt roků ilaré má kaldf
rok navilIvovati Violu dvl třetiny

sborů z okolních míst ale Činnost

:Sl!íí!líí[E!!íÍ3ÍC3ílí[!l by přece stěží nabylo vrcholu nic

méně oa učitele působilo co nejpollu dni v niehi le v onf Ikole vy- jejích niubiU se oitieziti na lokali

sováoí ohně Kolníku p Nedbá
utuje v dhlriklu kdeí dltt bydlíií skutečnou cenu

rozrušivěji Zesnulý zanechal 7 tovi způsobena byla ohněm íkoda
Tahová návitlva má tawílli prvním nezaopatřených děti z nichž ne)

koníky manželovy —Může si ně

kdo pomyslit horší postavení než

když v rodině matka chorobou na

lůžko je upoutána? Pan Anton Sá

dlo z Nové Prahy Minn sděluje
o zkušenosti podobné Pravf

"Manželka moje trpěla hrozně po
tři roky Po 19 měsíců upoutána

byla na lůžko Tři lékaři ji léčili

Poslal jsem ji k lékařům do St

Paul a Preeportu ale marně

Cbt"lí ji operovat) ale nechtěl

jsem jim dovolit Dra Petra Ho

boko ji vyléčilo Může nyní své

domácí práce vykonávali jako díla
la před lety Iloboko je skvostným
lékem" Pamatujte že Dra Petra

iloboko le dostali v lékárnách

Prodává se lidem přímo skrze mí-sl-

jednatele Adrenujte Dr Fahr

ney 112-1- 14 So Hoyoe ave

Chicago III

na 6600 K jest však ohražena podntm íkolnlmiWoodmen £World starší dccruSka maturovala letos
jištéoím Jak oheň vznikl není

HARMONIKYoa lyceu Vesnině v Brně známo — íéhož dne vypukl po
žár v uítdloti p Josefa Kfiourkahoubné poiáry V nedělí dne

f řtvatr-- n MvMal
Ciisk: tAdoky v omaze

a soutm omazk
DíVta V víal 4- 4-

P ÍNT' HL AVA6i
ii m m odpoledne za velkého

I

I

Dítky vyjmuté ze zákona dít

ky bydlící dále nfž dvě míle od

školy (vzdálenost má se mífití
nejbližší veřejnou cestou) dítky
du f: v ně neb lělenfi neschopné
(rodiče takých dítek rnají se pro
kázali vysvědčením lékařtkým k

v újezdě u Kičan a žmul obytné
stavení chlévky a kolnu a četcým

m a aiw i
parna vzuikl nevysvětlitelným do

Jí' i 3
Ithoíioadáíským nářadím Kroměsud zfiaobin v toiloistli pekare
ii

- ir - r4Toufika v Uhlířských anovicleh

pro umrlce n lirifff re famIs levnéjl
tu II nííM-a- ilulnvutclé dodávii

Antonín lllavííček
tuvíriil výroba harmonik v Lounech

Král Cfké IWropaj

lllitv n kkliuly ve vlaatnfm doiní
Zíi-ih- !! lť "'!!) V díkůvzdání

("'řlné vyzttinu-n-ío-
í víatttV

J'Hi al o vniky canrilk 2I0

Louis Icrka ohifi který měl v zápětí osudné
lomu fičeli) dítky jež navštěvuji
soukromou neb íaroí školu dílky

toho shořela mu veškera letošní

úroda a píce Na místo požáru

dostavily ae dobrovolné sbory ba

aičkké 2 Běchovic a Koloděj ala

pro nedostatek vody činnost jejich

následky Na 21 budov bmj o

UdíWta ctb stodol ditóvů a j fiioP oo VKnMJ
14 roků staré kteréž pracní! aby I
opatřily výživu sobi samým aneb lehlo popelem I starý historický

bnainllk sv Jiljí jakož i bývalátěm fcteríz na nichž skuteční

český trávník i veřejný notář
041 n V Ifr Hldtf Omalia

V 4rdonl pottaa ndpuida od t do I hod
Kdo r forifwi rada aatnpf v

prénbib r4iarlťai'h nolitaoti pri- i

anot a rh4! ptoarMll toa-l- l dobrf
ripia n irJtk ať a na n'J m Ahtriiti
fitoitl rdiriiiioni viorn kraJanAin
kwh prirul pouwail polřabuji -

závisí škola přes 300 let stará vzaly za

avé Štěstí že za kostelíkem jsouSvrchu uvedení opatření zdají
ae býti velmi přísná a někteří do dvě řady mohutných kaštanů neb

jinak by bylo anad půl města vy
HciliMá pfida mírné podnebí zdravá
! ilKaiatiik dnít li nnnroatá nerirods

hořelo Manu sit-l-i se z celeno nnrtma Akoly v každém kouictlutvl

Toto ve naldete v 1'olk County v libookolí ale bohužel nemohli hasit!

západním Mlaaouri Ceny ponud nízkéJosof Kavan
I! pozemkový -

Oil i řojlirpjlcí jednatel
270'JJIŽ 10 ulice®

konce mysli že i nespravedlivá
když viak uvážíme že as 800 dí-

lek v tomto okresu mezi 7 a 15

roky stáří neosvštévovalo svou

ikolu dvě třtliny času po kterýž
ve Ikole bylo vyučováno během
minulého roku a 2a pouze lest

(6) ikolních distriktů z 94 vyho

Krtigovo SELECT
jest pivo jež máto rádi

Jakožto silice a nápoj vyrovná se každému pivu vařenému

Nalévá ae v ncjlepŠích hotelích a restauracích na celém západě
Objednejte si bednu na zkoušku— v kvartech nebo pintách

IIikVIcž iieMvdóiis
Že není lepšfvo piva vařeného

Kujilo farmu pokud JI mozeia aoaut

lacino (I dslaí dotazy apodrobnnatl piAte

na McKlnm-- & Ixiavltt a řidli na Jana

Klekara Hollvar Polk Co Mo 4tf

protože nebylo vody V samé blíz-

kosti ohrožených budov je sice

potok ale úplně vyschlý Studna

ve kleré je vody dost byla obklí-

čena se vltch síran ohněm Tlm

atalo se Že dravý živel maje hoj
né potravy va alodolácb značnou

prodiri lotr OmaM t " Omata po--

vělo zákonu shledáme že jestornkf aarovia farm pobllct trniir f ta
tiiu 4 poJKťnl opatri iin a i b nallirb
f ran pil uoné k nolnlftu k TM alri nutno postarali sa o nějaké pří
fhoto4nlia a vatra ti

musila ae omezití jen na chránění
okolních atavenf Pohořelý utrpěl
oa 8000 K—Z Mnichovic ae plie:
Dny 15 a 16 arpna byly pro chu-

dou podhorskou krajinu naši pra-

vými dny hrůy- - Po sedm týdoů

již trvající úmorné vedro a sucho

vypražilo jíž i naše jinak dost!

ovlažené nivy a tu po dny děsné

zprávy pronikají k nám o požá-

rech Dna 15 srpna odp vznítil

se u nedalekých Svojt-ti-
c knížecí

lichtenštejnský les Vysoký zvaný'
a požár zahalil rychle celou kraji-

nu hustým dýmem Shořelo cel-

kem čo jiter lesa a toliko přispění

vojska v okolí rozloženého jest
děkovali že požár nerozšířil se do

mohutných hvozdů Jeítě oebyl
ani tento leaní požár udušen a již

Opět octla aa v plamenech nedale-

ká ves Klokočná na nejvyiiím
místě krajiny rozložení jejíž muž-

ské obyvatelstvo privi hasilo po-

žár lesní Šestiletý hošík sám

doma zůstavený chtěl si péci v

zahrádce n chalupy zemáky i rot-škr- tl

airko bleskem ala cachvítil

plameo nedalekou slaměnou boudu

soějií vymáháni zákona Až letošní úrodou naplněných mohl

ae tak rozšířili la uchvátil i buObriťta f důvěrou a nřho i
bude vím ipravedlivlposl uicno

dosud "trusnť' policisty bylí řídi

telé va svých přísluloých distrik dovy kamenné taškami krytéjako

Fred Krug Browing Cotěch a nel by vymáhali zákon na př výstavnou budovu a skladi-

ště koží purkmistra a koželuhahrozili raději reaignacf (začet na
Telefon 120 Omaíslt Tzorif píTOTar OMAIIAoaoa Svobody jemuž jenom kozímohou býti přilil káráni pakli

shořelo za 10000 K Jest vlak

Uložení peněz
v ližních pozemcích
Takové uložení peněz není spekula-

tivní Jih není novou zemi Obchodní
a dopravní proatředky )ou pfjméfené a

nejlepil Podnebí 1t!t mírné a pMznlvé
Vzdor tímto a Jiným přednostem Jlřnl

pozemky ae prodávají sa ceny daleko

pod Jich cenu akutořnou a pH nyníjílcb
cenách pflnáaejl velký slk a ulomených

peněs O řadu obéiolků 1 1 ai 10 včet-

ně Jei obdrMta zdarma týkajících se

výhod polem k 6 v Kenlucky Západním
Tenneasee MlMlaaippI a Louislané leíl
cích aa aneb bilte illinolsCentral dráhy
pro hledající domovy a pro ty JU chtejf
vhodné oloilU peníze dopijte al nlie-paaoé-

W H BRILL
I4AS Parnara Dlat Pa Art
Oauka Ne llllaow 'irJ B

vůbec) Nyní "iruanť policista

Táclav Vokál
todtaf aM 6'h4Vk Vídal
TjtUmf laaekaalk obora

ilefefe troJi ttftlicl itrnl a

Odlaaíotvl
lutnl knlaaHonoa dllaa O a ba Kaa

doatatečoě pojištěn Ještě druhé-béh- o

dne v pondělí oa mnohých
mající Ikoly v okresu na stsrosti
nebude aa vybýbati plnění avé po

místech bořelo Škoda odhadujevinnosti protoia "si neudělá zlou

Lee-Glass-Andre- esen llardvare Gomo

prodávají v vwlkas)--

Taitné vyHiené a lakované plechové naílnf — Cínovaný plech

loiexný plech a botoví zbo! — fmw drát hřebíky atotířaki

abolt oicykly atřeltí zrrané aáboj aaportovasa aooa -

tk Haraey allee Oaaaaa Bear

Ja4 araťiat aoíitaai britriai buJ tu

aajvval poanrrwot t ]m4 nlatroai aWra

eouru diaadiaj (otn objodoarkr aaloa
od arajaak po olf''k Nt) i4k ala íod

vůli a bezprostředními svými sou

sady"

aa aa oa 100000 zl a jeat jeoom
asi t polovice kryta pojištěním

Jest nepochopitelnou lehkomysl-

ností osiebo lidu ta po tolikerých
smutných skuienostecb buď t- -

Předplaťte aí oa Pokrok pouze
JiaMira4tr4 KriaHnf flak i4
attJotarkfai aiMroJlai f kaddiai ptlpa
4J4 obrano a a dkrirmi aa I

VÍCLiVA VQKÍLi Cak Kam fi ročně


