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naiezu toaZII livobylí ochezpečím íež hrozilo listí celahyioti prodávány za izl 80 kr Americe kterého! nikdy neměl a íf ťoporcích kejt všechny J°u
le minulý rok itála jedna prů- - °emá Lid prottý mu ovšem ut"'' Ky Probral [sta

a

měrní a zl ao kr Doma krmeoé ocbU věří a dá a jím i Částečně " vél0lUnee?ho °P°'eo'' ph)'
I taA J1J a I Slanil a

"" ao w xořku polovině města Zděšení l
uyi z tiuzau v oom envttilo vtškfiré lousedoí obvva

_ _ „ M sr I '
fioiy přioesou ai 4 zl Obilí ae pobláznit ale co te mole o něm J aroett° ao - cna rrotozt telstvo jest pochopitelné Ale

prodává tento týden celkem dráže Momoívat Člověk jen trochu my- - "V Í7 J T Kbly Pecoví ou a tvídomitou ie přei to jtkmile pozntlo ie oheS

podám zd některé ceov dle cíř Pomytlí ti něco o té zvlált ' " "=""" promiace F'" in ten kdyt zůsiane obmezen oa ona čtyři za- -

JONH UDER velkoobchodník lihovinami
má na skladě

FílÉá starámUnú i ňiáci ůi ms a likéry

ivláité tle proslulou zr 1881 OFCA JS Ttylor
Za jakost všeho zboží ae ručí

tržních zpráv aice a 100 kiloi í obodí v Americe i aa tam r uVn7m 7" mřtV1" "on
(ř"f"!f ovdoví! pojal ji chvácená stsveol nattalo oplné

Pienict 10 zl iito 6 ío al 7 zl vychovávají zvláítní lidé konič """"if ponf&ena a ucmn ji pani ivého utišení U půlnoci byl ohel) takřka
ječmen 775 zl ovei7aŽ7 J - nť " lakovým lidem vyhoout " t"t0"t V Uelku' oornu IJálová ovšem mu neřekla uhašen 1 hasičské lbory počaly
oeoc vystouplo v ctotié pěti týdnů vodcc te inorovati čími ai u Tragická smrt Majitel velko- - r " opousicti zarovute — Une 14

itatku v foloícb Sebišovicíchúžasoě v cené Začátkem červen- - B''cn rozleje ocet a oni to pak na Tefefon 1815 1209 Dounim ui nmtuň ncd
I manždství dobře ie jí dařilo alt srpna vznikl z otzoámé přlčny na

- VtJs ° "6h0 mle íik ř'V' půdě domu čp v Hostivaři oheň U ' — vimin 11111Frýdku te Stezku p lan Cbadrace itál metrický cent (aoo liber) lýj' kastovnictvím Tento pří-sen- a

150 zi nyní vlak stolí zl PJ mně bvl vyprávěn v lednom ba 17 trpná tragickým způso kterýž te v krátké době tak rozší
lil I um fvnálr%t nitiuttii nnhiiU

1 _ 1 _
bem přiSel o život Casué ránop j lij si možní M nnir- t- fíiiiirn a Dh0ia! 0hn amí:

vyte jelikož není žádných otav ckeho Čecha znám Týi prý byl v' Pole jetel aeděl z předu
7 r ' " ¥a 0 mc oi Pomyšlení Majiteli domu Paroplav Spol

Sev-nemecké- iio

Lloydu
Po parolodí:h eipresních nejrychlejší jízda přei

reoi za mnono oadéje ani nal orzi a cnoval se tak vyzývavě at voze 1'ruikým ná- -
"-- " " "" umuio aoiooiou ívehlovi vznikla tím

brambory kteréi větrně! echoou bo jedenkráte vlastní bratranec 'M™ výmolu cesty stržen byl y"" " Pvní Jej' alepec škoda 1600 korun
aomnival ae že oikdv více iííSI A aZi mého pobytu zde kromě imA eD0 muael odvézlí c hostince tiicmuiav poa voz a oa tvraa ce

mora za j ani i j iiodin a 10 minut
NKW YOHK A llltrMrNnoho malého deště které ooi Tkovýto případ přibází ie ovšem ttě ie zabil Byl okamžitě mrtev

o ave zene neuslyší Zatím vlak
osud chtěl jinak Po Novém roce

posMtiíffi Ušení — Pan P Vo- -
Ilí é rrsrjaniriS Aiipra' mf a

Pan Chadraba byl rodák z Vrdůtpiachi prach nepršelo Zita bylarnuKa' Av"" ledna tlabá atráo T iT"" " wiiimrsii Urnu" Kronurtni Wlllialm "pníš v riymoutn ra adeiuje o

pozoruhodném uzdravení touseda
: r r - - -- —-uClslavi v Praze má bratra ob 01'illhl h M attiu ilniSih "I

oKKifi-- a 11iialonaVh MstBharuaaa" "JlrBM" "friatlrlshniifidni' "j
krásná mítlem jsem viděl měřil ka ned o-Ameríčaoům

tébla jel byla ai 6 a Důl atoov °Pří ie i }cb většioa
6mr lni""kiMni AiirtH "V—

roznemohla aa jeho žeoa jel za
tím aa stala matkou tří dítek velm
vážnou chorobou Tušíc avů
lll-- l A t

chodníka p Václava Chadraba který ui pokládán ia propadlého
dloubá lečmea bvl krátké ilíd blýská penězi a má li Zemřelý byl mezi Cechy oa Těšín smrti použitím obyčejného domá-

cího léku "Náš aouaed p Mar- -
aooec vzpomněla si naská obecoě vážen a zvláště rolnina zrno dobrý télovei byl krátký Plii řeb í° pětihaléř potopí tvého nešťastného prvoího mulettu meio jej u veiiaa opiioe nericuy aie zrno má jadrné Zně wuu u" ' "Py mu ko lín Strelat byl v minulém dubnu v

tom velmi špatni a nikdo nemyslil

tt arldaiut j4U)nl 4oiraii isí1 ltwk) "lialn" "atavln" Nok
WHfmáoummni sloprasv

StaMna tnlmi ~ KoillB Iul VrínsM liána AlbertKiateiUkUairtl4 kjsU a nolplull mi aul úbrai" I „ "wo-- O

JELRICHS & CO 5BroadwayNew York
-- IflMvnl dnatel pro aMspsdtV

H CLAUSENIUS & CO S"":
boť aa od něho přiučilo lepšímubyly dlo ímých let otři týdov P0'1" vylovit poslední

a svědomí aa v ní hnulo Na smr
teloém loži dala ti povolali notádřívt Ai oa ovsv bvla eetker l}i )e) Pik obrací v plné hrsti obdělávání polí vůbec racionál ! vydrlí Kněz byl u něho zaore ivéřila ae mu 1 celým tvýmobilí vo itodolách ? první polovicí

omoívá-l- i te někdo kdyl přijede patřit bo kdyi jsem jej přilet oanějšímu hospodaření S předními
národními pracovníky na Těšín připadám a odkázala pojistku vitlvit Poradu Jsem jim ai ožčervence vzhledem k úřodaým r6™ menuy za ai za to zašlou

splatnou po její smrtí v obnosu bylo pozdě dáti mu Dra Petrasku míval přátelaké itykylefa esl aklizeB letoini ne ak (vláltol pocty aneb le aooo dollarů svému prvnímu man iloboko a tříti mu pria Léčivýmttvrtinu a nejvýše třetinu alablí bo kdekoliv budou víco vá K vtlkmn éclirm p Ifordch sv ieli Matěji Hálovi v Praze A- -
Olejem Hned mu začalo být léoecol není zrovna oejborií dlt zpráv r'1' 'et J na omylu Nelze HAMBURSKO-AMERICK- A linie 1Zí_ á k I _ n a i ms _ m mi dreau jeho neznala a prosila notá a brzy byl zdráv ku velkému přef jiných zemí Jedou výhodu

kot "P"t někteří krajané nuitrmy v nuoonori taeiuje aa
nyní le celkem ocitlo ie bez pří íe aby legál její svědomitě byl mu kvapeni každého Ie velmi vděmílo však aucho přec aíce tu aor °i poDytu ve Spoj aoruceo v měsíci květoa potomlete veškereo plevel a tak tvaaé b přivezou esebou bodnou čea za to co pro něho učiněno''
střeší 6o rodia a 300 osobami
Škoda činí 50000 koruo a jett jen zemřela Notář odevzdal poslednípíř vyplenil polí tak le není na P0fcí domýšlivotti a pakli ae zdeilí Dra Petra Hoboko nelze dostat v

vůli zeinulé velvyslanectví new lékároách Prodává ia lidem pří
z oepstrné části pojištěna Jakož-t- o

podezřelý ia oheS založilpoli vtdét aie nel ten etroiítě a to
1 a" aP°"0[ mí podmínečně

%fUUtm UU ériale eeljj rek aravleVlNé a ErrsMo évea
realwíml Měail jseJrvfM4i )Mi b Rew těrka ée MiaVhartt

Leéě sxljitdfjf ve étvrtek r letieta

tiursko-aaserluk-
á linie lest nisirí( Německá Trena-Atlaiitle- Parit

bal HpolBM ia vtBfm lodi majídch ébrnnon soosnost M1088 loa Uckw ]aoa vrllké rf Wal parníky sabraujleí U dvoulroubovíck parolodi

lMtellÚaá]lDÍsiUeaot Ohlede píeplava a
Takový
eea obratle

pořet
ee naL™:

yorskému jei zahájilo po dělníkujicn nanteoam moohdy i úplně
mo zvláštními jedoateli ottaoove-oým- i

majitelem Dr P Pahrney- -
Maten Hálovi pátrání Prostředmylným atávají a vůči nim ni

zatčen byl jiatý Ferdinand Dospěl
a a ním i jeho iena ayo a oejstar- - oíctvím amerického kooauláfti v

Praza a úřadů zjištěno ie jest na
kdy í orážlivými V Raba

Vokrkiovtavl

em 1 u-1- 14 So Hoyoe ave Chi-

cago III

i Bt polích ot Diahl jiná léta ne-

bylo vidět atébel pro tráva a kde
via byla plevelem zadusáno Tím
zárovefi jeat obilí velmi Ciaté jak
i jaa lea plit jiooe zbavena koa-Lz- i

a vSech jioých přímliků

ií dcera Všichni tito dávno jil
nepoiívali v obci dobré pověsti HAHMMMERICAHLINFživo a bydli na Smíchově v PlzeB-ak- é

třídě č 4& Před několikaDospěl 14 dní před požirem pojí- -Předpfaťta ai aa Pokrok pooze
li ročně

— Přadplaťta ie oa "Pokrok"
til vysoko dům své íeny: dála dny doily v záležitosti této ipisy pouza fi ročně


