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Nestárli £ciký lékárník v Amcrlcv

dobrá rána t malinkého torpéd
vfho řltinu polle ctloti slávu na

dno molkki Myla doba kde brní- -

nl na pnou lytlle činilo ho proti
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moci do nl doalavili jelio nic na

protahtlt Hlavní vlci jcit thy
chom ukitali te a£ jsme velice

rorpiýleni pltca drtíme ptvnl

slídám niranítcloýin 1 byli doba

kdy od obrněná lodí válfčné od

skakovaly dělová kule jako hrách

ode adi Ale jako minula doba

tlpo a pancéld rytlblva tak po
mine i doba obrněncA námořních

pměvadl na druhé straně byly

zdokonaleny prostředky ničící a

dohromady dále jak jíme lilai

Jelt opravdu radost alylet kdyi
Američani a jinooirodovci vůbec

Severův Balsám pro plíce
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pochvalo o oáa mluví a i nelíče
ným utnánlm íe vyjadřuji o mat-

ném poftu náa Čechů v okreiu
Pierce utateoýcb jako le atalo u

toibita na Hluky l'o lé obiátil s

k lodi CorKrski a I ťvrných děl

Iflaaná itlicliy chrlil ohcA a

ilouba na Sfvrtal námolníky

Jln dalonlkŮ lodi ConRrski

ptavl o tou to úlokiii

"V okamžení byla nale paluba

proměněna v jatky Ueihlavá těla

a od těl utrhaná ady válely sc

vlude a krev 1 rttosky smíchaná
v pravém klova iinynlu tekla ples

palubu Při toin s kapitáu Ducha

oso rozjel proti lodi Cumberland
a udrřil do nl takovou prudkostí
le ai sám plldu svá lodi urazil

nei zároveň severní loď zcela

tničí) Okamžitě íe začala potápěli

"Vzdejte so" signálová! liucha
oso Poručík Morris jenž v té

chvíli měl velení na Cumberlandu

volal tpět: "Nikdy utopíme se 1

ní" a také rudý prapor cnačící:

"Nevzdáme ae'' jel po provaze
na stožár zatím co krásni loď i 1

hrdinným mužstvem potápěla se

na dno mořské Longíellow zvěč-

nil tento hrdinný čin v jedné ze

svých nejkrásnějsleh básní kde

pěje:
Ho hravé lioarU tbat we-a- t down In tlie

Ya aro at peaite In Um trnutiled urosm
Ho lirara Und wltli bcrt lik tbeta

Tby fíK Ut li rent In Iwaln
Hhkll liu ono hkuUi

A tul witbout k Hkm

Velitel lodí Congress vida

boje a jistou zkázu kdyby

proti Mcrrimacu vyrazil zajel na

mělčinu mužstvo vyskákalo do

vody a plovalo ku břehu Buchá

nan střílel do hořící již lodi vzdor

zuřivé palbě z pobřežních baterií

Zbývající severní lodi Minne

vynalezena děla a přístroje meta-

jíc! projektily a výbulaé látky
takové moci te i ten nejlepftí

třináctipalcový krunýř 1 ocele ae

stává ničím proti jich sile Uyl Čas

jeSti v miuulám století ío plachet
ní válečné lodi během bitvy přira-

zily až k aobě děla se ládovala a

čistila předem několik hodin chrli-

la jedna loď oheB na druhou t

uli v Osmond kde jame bylina
přednášce ISkovi tak Cetoi

íe tomu jinooirodovci
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Měl Jsem plchilnt na primi i BoverAr lUKibn pro
plfee mě iloenla uzdravil Oilporu ujl jnj kajtiimu
a přeji Vám (Ilouhrího Žití

V dctfi Jan Wall

liai lske Ht„ Cloviilunil O

skutečně ai divili Proto volám

SEbarra TnHřnírb batestí

Vál IlBlsiím pro plína mfil velmi blahodiírný
dělnvk neliof nocltím už pM (lj'chiinl Žádných bo-

lestí uvnitř 8 ilrtnu

losef 1'ullkán

8 Wllllngton Oonnbezprostřední blízkosti po případě

k vám a žádám vás: sáčastněte íe
vftichni a dostavte íe jistě ať jste

již vČHcí neb oevěllcfnebuť kaidý
ai bude moci z pfedná&ky té něco

dobrého pro eebe vybrati jak do-

znala konečně i pani Kálalová z

e k aoue zanaicovaiy a muzsiro

Sovorftv Sovcrťivpřeskakovalo a meči a pistolemi 1

paluby na palubu a nastala řež ve

které osobní udatenství přišlo k

platnosti Ale dnes? Dejte mi

pokoj a takovým hrdinstvím a

udatností Možná Že onen Japon- -

Verdigria Zároveň bych též prosil
váZené krajanky aby u příležitosti KrvcSistitol Olej Sv

Sovorňv

Životní

Balsíím

Sovcrův

Silitcl
ledvin a

jater
ŽliířnutoHUitntm a bolest

Chorobní krov několifté přichystaly nějaké zákusky tak

abychom nezůstali pozadu za jiný Gothardačík který vypálil osudnou ránu

proti ocelovému obru Pctropavlov-
-

íerediio vyrážky vřnily bo

lilky Bíd viwll pil Iihuiii)
překiíl snlel a zsrlRuJe
rcvinittleki! obllío

Mererftr KrveělktlMl ělsK
krov a krevní choroby ho(
tlili že oilstrkniibi přlfinu

CnstlIHI

sku sám ae při tom strachy třásl

přece se poroučel hrdinný Ma- -
v zádeeh a nesniíise mřehýře

mi národnostmi jež tak činl Dále

vál upozorňuji že každý bude

moci předložití p Dr ISkovi

otázku jakoukoliv a požádati jej o

vytvětlnnl v Se ho řemu by anad

nerozuměl a maže býti ujištěn že

Dr llka každému i radosti a

Nkilfl vSeelinu puebyli-nos- t

nnlmoeniijáf h
prtistfeilnk nu

Milft Newfir Olejkk (nt- -
oeliiíitl od ledvin a vedou
Drhrhtově nemoel Heve

karov se iesti sty udatných na

mořolká na dno mořské
rfir Nllllel leiltlna liilcroilliarna leei vynikininny a

ITiíll byste si sbvsto ae

zase elllll jHko nilmlf ttilnf

lidi'? Neveríir Životní li

Je moen allltel Vliívií

do shiihUitv nový život a

sil! slitbií líklrojl Just to
ten pravý' lák pnkll zilravl

V6 Ji eeliS pd kopané

Cena 78 ctli

Jest zcela jisto že nynější válka airiifiiijo tAnfl llAl podrii- -

Severovy léky jsou
na prodej ve vlechochotou vyhoví

opulnnlny n upi
lunluy niíiilurbnoat kloubri
cliroma zilfla hulsnviS vředy
rány poítlpiíiil s uStkniiil
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zueiii privátu ostrojí 110

normálního stavu a znbra-ňnj- o

vfížbfiJAliu nemoceuiPředminulý týden vyhořel v sota Koaooke a bt uawrence

rychle zajely do mělké vody kammnt--i Ho„ níkinlk Adolf H íunitífk liťí?

McLean elevator a bylo opravduWkiihiiiirton kva Itrtleldknoklndoik Jkn
So Kktftf9 Uulkrlo Rtrnnt

rusko-japons- přinese velikou

změnu v moderní stavbě lodí neb

nad jiné dokazuje že bojovná sila

lodi docela nezávisí na ji jím obr-

nění Není tomu dávno kdy byl

ocelový plát na lodí zárukou její
nezranítelnosti a hlavně při po

je Merrimac nemohl následovat! aitěstf že vál vftr od severovýcho-

du jedině té okolnosti lze děko SEVEKOvY LÉKY JSOU NA PRODEJ VE VŠECH LÉKÁRNtCHtak ae zachránily před jistou zká- -

fa#_' _

vali že ae požár nerozšířil i na zou iii soumraau vyjei merrimac
ze zálivu aby se druhý de-- vrátil

a dílo zhouby dokonal Jižní ztráty
jiné budovy Jak jsem v samém

čátcích moderního válečnictví zna-

menala obrněná loď vítězství —
byly nepatrné jen několik raně

nýcb mezi nimi velitel UuchananPrvní a nejlepsí přiklad zlaté doby

Ale druhého dne nalezl Merriobroěnco vidíme 11 války občan-

ské ač již dříve bylo ve válce

čilsko peruánské a krimrjiké obr
mac soupele jenž se zatím v noci

do Hampton Koads dostavil Byla

lo obrněná loď Seveřanů Monitor

městě McLean slyficl byl oheň za

ložen z půlnoční atrany Společ-

nost vlastnicí elevator byla prý

vysoko pojištěna Pokud tc týče

počatí to jeat celkem pěkné Dny

jsou teplé ale nocí ase velmi

chladné tak že myslím že už

korná větSI nebude Inu blíží ae

už podzim Minulý týden nám

tu bezky naprSelo a teď bychom
ai jenom pláli aby nám pěkné po- -

Železniční pozemky na prodej

V severním Wiscousinu Chica
Když ráno dne g března Uucha

něných lodí použito Na vzdy diicjc

hlásali historie slávu jižního 1

udatenství v památné bit-

vě "Monitoru'' 'Merrimacu'' v
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w

všechněm nemocným
na zkoušku na denct dní

nan vjel do zálivu spatřil ae tváří

v tvář a nepřítulem sobě rovným

go bt ram Minneapons x uma-h-

dráha rná ns prodej pří nízkých
cenách t výhodných podmínkáchHampton Koada Nebude na ško

Monitor kotvil vedle bezmocné
du připamatujeme li si průběhCasí vydrželo po tak dlouhodokud Minnesoty a udivení Jihané pro

xmimrx
platebních as 400000 akru vybra-

ných pozemků rolnických Ti

kdož koupi záhy mohou vybrati
si pozemky pří krásných řekách t

1 1 J
této památné bitvy abychom po
rovnat! mohli rozdíl důležitosti a

činy obrněných lodí tehdy a nyní

hlásili že vypadá jako plechová
krabice na iinde-l-i Netrvalo vsak

dlouho dostali po čertech jiný

(' X řrliolofan r Ollrla Míno

Odbrt iohnM druhou ndili tbiMcI
Prudmdk Ant Iťok mlprdJfi John
llrK-- tklemnlk Kkrnl flnlilk Kntnik
Hed Uobik puklkdnlk Kkril Koluj

tecblfl ř XI ▼ Ho Omaha Neb

MIfái'liů VMf dmhf ítTrtnk t mnU
Ci ohio h'jdln itt r líni Kr lkltnr
kdk Jkn ttrinnf 0 kO mltipř Kr Iklt-ri- r

tklnmnlk kdBtolk Adoll Zntultk a
Mortk W ul„ pokl i Vocnniai AkHl

XII ťhru(1(m t Raclnř WU

odlimr aebata kktdoa tfi mtiotu f ak--
aliil f T andln 'r I'fdimdk Kkř ('UltvMf
IVM NOrauvk t mlatopfndk Jok J'ctr1 h

lidní N (inutirk eti titj k oít Jo IUllu
I7K( N iniv tt puklkdnlk Vir Jkiiolk

Albert it
(ínU XIII řnký Lf t Seařorth It4

wnd ('o Mlnn
odliývi tohAin kkfdou druhou nadHII n I

f fndHdk KkMl BoukokVnam Mlnn mlato-rd- a

Vi:la l'latuk Htt„rth Minni UJ
Hnnrr Jwllťkk Vnata Mlnn folii ik Ani
Kotral Veaik Mlnn pokladník Jmi KoWal
Vkatk Mlnn

íúlo XIV Laillmír KIiímI

T Toitrobla
odhil knMou druhou nudili r mrii
Hhdiylk Albert Kufk Jot Ftoiikiip mlalo

tk)innlk Vin Hkinwt Jua IUIStud
Joa Kriihuinn uoklkdnlk

Jan Hnu t XT Hopklnx Mlnn
Odhfvt aini kmMf druhpAlk h

'r v Andnraun Hll Hrad Jita řibonka
flo inínKiphida Jim Bltp4n lk) Jim
f Irrd Hni n flnpWIna Mlnn ďiinlkJn

Nťhrakř XVI r Omaha Job

odlfráim'lifr kkd první ltr r fnAlo
ínl pJ W HriMilik 1'ruda 1 W Hrnuli

kjawnlk k aUlnlk Jnkuli MkritU W) n V

Hi piklkdnlk Kkral Maroa H K cnr ftt)
aad Wllliku1 rit

ÍÍhIp XVIII IlratU Hctito

T lirjrwMHl Win

iollll l nllMiitlct 9Idn(ki pfndafdk Jo
1'lllnr niÍKtouliidaMlk frnnk Klnkvr tni

J„r P„nhM At llohiitiill lm(r'k tiokl

lecivy eicKtricKy

ai nenaděláme dost sena a atane-l- i

se tak pak bude koma jfcitě o

bodně lepfil Prozatím dost pFIfitě

více Dopis tento uzavírám a

bratrským pozdravem vlem čtená

ezerecb v nichž jest hojnost ryt
jež poskytují nevyčerpatelný

náhled o té plechové krabicí Mo

nitoru velel poručík Worden jenž

chudák aám nevěděl co a takovým
zdroj vody jak pro rodinu tak i

řům tohoto listu a provolávám

pás GIAFfdobytek
jim: Na shledanou na přednášce nemotorným tělesem dělat Poru

Pozemky po vétliní jsou zales
čík Jones velel Mcrrímscu míiito

něny půda jest úrodnou snadno
raněného Huchanaaa

zpracovatelnou Chicago Milwau

Když roku is&a konfederacm

státy vydány byly na moři na

milost a némilost vítězícímu seve-

ru připadl velitel Hrooke na my-

šlénku vyzvednout! některou z

provrtaných lodí v Noríolku a

obrniti jí kovanými železnými plá-

ty Zvolen k tomu Merrimac

Stěžně byly odstraněny a na palu-

bu přidělána železná střecha jakáií
bouda a děrami pro dělové jícny

Jjyla to práce kovářská a mnozí

lídó považovali celou myšlénku za

Byl krásný jasný a slunný den
_~ i'ii kee St Paul Mmneapolis

Duluth Superior Ashland a četná
aby viděli souboj dvou železných
obrněoců Zvolna blížil se Mcrrí jiná prospívající města na dráze

Dra Iíkyl Na zdarl
Jan JirocS

V1N1NG la 5 září —Ct red I

Přijměte laskavě těchto několik

mých řádek do ct valcho lintu

Když milý mně Pokrok obdržím

tu jí j nejprve dychtivě prohlížím

nadějí že snad íe v něm shledám

a nějakým dopiti i m t naieho okolí

Než vždy hledám marně Snad

již lidé nechtí nnt neumí psát

C St V M O na drAhacň
mac a jen tak jako na zkoufikii

poslal několik kulí do bezmocné jiných poskytují dobrých trhn pro

plodiny larmerské
Minnesoty Ale již zalilnkk'0 se z

bláznivý nápad Také boky lodní
věže Monitoru 1 železná kulo od

dal lírooke pobiti kovaným žele

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

kálel impotencí (alabosť mužskou) nervosnost hluchotu zápaly
zimnici slabost — léčí všechny není nemoci která nebyla vyléčeni
tímto písem který dodává nový život tělesné soustavě přivodí vám

úplné zdraví a odstraňuje vlechny zárodky chorob
Též i zdraví lidé by měli používat! tohoto pásu který je chrání

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

NKW YORK SPUClAMT CO

62 V 18th St New York
a ihned obdržíte pás s vysvětlením jak se ho používá Tato výhoda

potrvá jen několik dní a proto 33—

IIA jVAtV titHv?

skočila od brnění Mcrrimacu Obě

O bližší podrolinowti pite na

Gto W Ml
prrtkwkov' komlakf lludaoii Wi

Mb k G jft Mcf{at
II V A„ St fkiit Mlnn

zem V březnu zmíněného roku
obludy manévrovaly kolem sebeaneb jak se obyčejně říká nemají

vyplulo toto podivné těleso na
Tom Knlk'' prSirodíi Jan nmi rnltřn!

střílely tk rychle )k en rychleatrii Jim J lk vnnkfivnl atrif Miruan moře pod velením kapUuchauana
a poručíka Joncse kteříž byli oba st mohla děla nabíjetNkjlirt poAninl )lor Vío Novák lof

Vlaanik Jan Kurník n Bchnaf mlliíkjt

na psaul kdy aneb ai snad dokon-

ce myslí abych dopisoval pouze

já aám — i'očaf tu máme teď po-

hodlná Už nemusíme být tem- -
hez výsledku Jako hrách od stěnykktduu drubou ni'iil t umcx Uložení penéz

v jižních pozemcíchodtkakovaly kule od brněni té iodpadlfky z armády severní

Vlak soudobně eo Jihaoé i

Mrrímc železem aektrojopcrtnclári neboť máme nyní dott oné lodi Dvě hodiny střílely bz Tnkiivií uloíení pění není spekula-Uvn- f

Jih mml novmi eiiil dbehodnlmitání pak Merrimac přestal
val fivéJobý vyuákzce Ericson ?ro (i(iřkvnf itroiitNIkv Unii tirlnwmin ai!pM!Í79ÍÍ]liíifit

za skutečnou cenu

nejen vody ale i toho božího pi-

večka ano dokonce i toho ďábla

jak se v různých kázáních kofalco
setře náboji Hned od počátku ne liipM 1'ieliielil Jimt miriié a příznivéseverní loďstvo obrněnou "Moni

tor" a sice 1 otáíecí železnou věží lmli a tlliíill tiředlIOktiiin M'l)bylo viděti žo Monitor jest ve

výhodě nad svým soupeřem j pozemky prtuMvall za eeny dalekuulezdívá DMve ae říkávalo Že
Dánsko a Anclie měly již sice

Wo3dmen EWorld pod )let eemi skilleeimu n pfl nynejkien
onií li iifliiitkitll velký ílluk Z uloženýebrycřileiním a obratneifilm v mkriflv

ITeJlepápodobně zařízené lodí al praktíjiou ďáblové v pi kle L tos víak

je přestupný rok a proto se ďáblo
1
HARMONIKYrování Toho chtěl nyní velitel M ne O řadu oWiiíkft ř I í 10 fnU

r i iliilrídi! iíilBrtii líkalťíeb wcky Jich nnbylo užito sž feprvw
11

Worden využitkovati Kozjf?! s

CESKfc TAilOKV V OMAEE- Monitoru Za sto a osmnácte onivé z pekla vystěhovali a mAM
au do kořalky Ta vsak je smrtící

lék a tu se jí miií jistě otrávit
plnou bílou proti Mcrrimacu aby pro iiiiířlM m hrAfa in řamesl levnAJI

ne II néiiieMI dodavatelé dudívAA SOUTH OMAZIJ bvla celá tato loď pontavena

?Vhod poiíeriikrj v Kentueky Jíapaiiiilin

Tiine Millppl Uiiiíklaii UM

eleh na aneb hlíze llllnolsfíentral drnhy

prtt bleila(e( domovy a pro tv (i eMeJI

h„i!ift uložltl ne níže fluiiUUi l iil?o- -

ho prorazil Minul jen O dvě tito

Antonín Hlaváčekiiv aln lonel V tom okamženípřipravena k boji hruson užil na

ní vesměa vynálezů z nichž 40

bvlo patentováno Admirál Porter
t i-- t i

r-- m~- - -

jilovírnř výrobipaanéiiiil
W II BKILL imrtniiiiiK v ioiineeii

('"tká 'KvronatKrál

následkem čehož nabudou nás už

trápit ani teď aní po smrti a bu-

deme mít od nich navždy pokoj
Oni pak pánové kteří a nimi kup-

čili musí nyní stávkovat aneb

první uznal velikou aoieziiosi jo )t PiAlli ''''' lk U
M0 Crnio
otriitna n Wluv' i !!i!'!y vi: viHstnfm diimě

'f:Hr' do cep'li'- - '! Ws tkhl4?il(hoo fthrntWaj a pravili "Tohle je
( lni' vyiiiiii'"iiitiir vtiavorilrpsí bitevní loď na avřt

icnlilb SlulO'lk "I „!H Jmvypráská viamuco na vodě plave"

Louis liorka
český právník a veřejný notář

018 5 T UiV Ulila-- Omalia

V dřkdorní pouk dpoldkk od fdo bod

Kdo bf pol'bokl rkdn b aatwp--

prkvnlnb irílululi noUrakou prá I

kimli a cbW: pfaaffelíll ml-l- l dobr
rkpia na rnk)ftk kf a tik nj t dliriu
obrali porin"iiltnk }) i krajmioin
ktH prtnil poOMKd ptilfuljull k- -

'JAfáíiAm fftlaffftk tnoll!

vymyslit ai opět nějaký nový pa-

tent ježto ten doaavadní jejích

patent jest už moc etrý~ S mlá-

cením se tu pilně pokračuje a obílí

ype don ti iikovně Korná má

V neděli rioo flne inezna

1862 vyplul Merrimac Z Norťolku □krkné llliiklroviirié een-nlk- y

biitllitileli niíkini- -na moře aby podnikl plavou na

jn ltrMn9 iiiniih orK

r„bH tAHI!Oblako byl samými ne

zkušenými nováčky a ani z jedno Iiiiuslo nritvtí íiKká lirmtnilky koneer- -pohodlno a podobá se že dá hoj-

nou sklízefl Též i brambory jsou

jsou dosti pěkné "Pokrok 7A

obrátiv s bokem k Monitoru dal

mu takovou ránu že véechno

mužstvo bylo i'auu k Miii i
nescházel snad ani palec Moni-

tor byl by se převrátil Volnont

Merrirnscu zachránila severní loď

Bitva byla neroíbodnuta a Sávo-řan-

unaveni bojem zajeli do

mělké vody kam je Merrimac ná-

sledovali nemohl nýbrž obrátil se

hrdě k moři zpět za jásotu tisíců

lidí na břehu shromážděných

Monitor byl treíii I2kráte a Mer-

rimac ijjktil
To byla první bitva mezi obr-něn-

které pak opanovaly moře

aby v době oejblíŽe pffSct udělaly

místo tase něčemu jinému prskti

čtřjřímu Co to bude dosud noví

rne ale Že doba slávy pancéřových
lodí přelila je juto

líny J NejnIžU eenyho děla nebylo dile vystře
leno Také stroje e ukázaly být VyWiVMni rnskTfii iium pmn 'o kir

Výhradní teilimtnl V K (iirvitný a
padu jest list dobrý poučný i

Mvniivé avřloiiAdiýcb liudftbiilek lift--závadné Velitel Uuchanan pustil
se rovnou do Hampton Koadi atrojn I'l4i Iiiiwd

kde severní loďitvo kotvilo Muž

srozumitelný každému kdo mu

jen chce rozumět Zdravím re-

dakci jakož i viechoy čtenáře a

čtenářky a trvám v ftetě vál

„D V Wkbnb kra ťhl'ao lil

Krtigovo SELECT
jest pivo j((ž máto riídi

Jakožto silice a nápoj vyrovná se každému pivu vařenému

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

I ÍIMris' přOMVS!?'!!!
Že není lepfcívo piva vařeného

'

r-v - wy Tř af

stvo bylo před vyplutím přítomno

Josef Kavan
II pozemkový -

Ol a pojišťující Jednatel

270') JIŽ lulkcft®--
Prodér lotf OroMkl 'o Onkfk

kro k fkrrii pobili! (iniabjr f
ettiu i puJlMni oiiktfl m u i#cfc nilip'lnk
íruio prl ti naJolMí b TW tkbrt a

T by'rokni kliatrkktn

Obraťte ne dftvřrou n nřho a

bude vám apravedlivě posl uíeno

bohoklužbárn a llo k přijímaní
Jan Lety

připravujíc ae na cestu odkud

není návratu Zvolua zvolříoučka

plul Merrimac proti sever lodím

iicliž mužstvo udiveně ae dívalo

na oodivnou obludu bez Stožárů

Pouze Its-o-

do

Deadwood a Lead S D

s nazpět
17- - září

po Northwestern dráze

Měbtkká úřadovna 1401-14- 03

' Farnarn St Omaha 71

skoro celou pod vodou vězící lrca lirug JLSiwmg lo
Telefon 420 0ma2skt Tioraf slTorar oíiaiia

železnou střechou opatřenou Jeden

Václav Vokál ze severních důstojníků na palubě
lodi Conuri-s- s zvolal: "Tak ae mi

zkrácení tuttu
zIciiAciiii otinliilia

rennt ehleaifský zvláítnl vlak fyJIMi

720 říno mlklo V 7:WlánO V ti
dobu přijíždí du ťlih-ai- r

Denní Ht Vaul Mnula expressu! vlak

yj(ídl v 710 ttntt místo v 6fí T tiuž

duha přijíždí dtiMt PBiil-M- pls

ČI 3 Overland limited do tlilcaifa v

T4H veer má kpae! fary pouze Daleko

rychleji jeda na západ s Chicaga do

Omany
KortB Western to m&žauínlti

Jln tmkf v f bií-- k Vldnl

mwíkkulk oboru zdá Že už ae to potápí teď

fioto ale břtee některé severníileíck strojS MřtlnýcB ztriní
D ittr l U Binell

Jos Vopálka
ftEZNÍK A UZENAft

na S a "Wllllana ul
ail Mf r řrabo
mnak kbdrubu Jk'4l ttrfb rol

t iřn4kfrh KipM u nbo nk akoulkq

JIťuinik rá U podnik plljdktk akk Sk

ZbollM dováží a taftiMu al J ofjed
Dkll telefonem Tel A 1922

Hodinářství Icli moudře klidily se stranou
i kl nllnmia dílna 'uba Kkn

řleJ zvolna plížící st nestvůrou
Jtt aratním noííleio bf!tm nuj tu 13 Pierce ul Omahi dek

Lee-Gfass-Andre- escn HarÉare Ggíhd
—prodírá vklkkoi- -—

Tlan£ vyrážené t lakované plehcv nkíní — Cfnovaoý pleeb

llezný plet-- % novové aho' - 'Mlerl tirát hřebíky noiířU4
aboíl oicykly střílná arrané náboje akportovkka atwu

9th Hamry alte Omaaa ebr

ledioě malá dělovjce Zuave rozo1tíl porn"t K" "'""n ain
„J rfírtíull J!tn oiildn¥k nln vymění a vámi nový ručně zbota- -

l arklkkk UO ll fP") HUleh kl I od jela ae proti obludě a udeřila do

ní aniž by si toho byli Jihnéveoý kořlský postroj za etaryjl„„níriKl T k láJI l k piBrmi1 t
nikirijfik V kkkdíaa pMpk tmí iřaGTBa: 1401-- 3 Fámám siu --11 „a „ tm rfnllik —Htkré kírT vliroli Pevnosti na břehu začaly4 obral"! a a dkru m a

VÍCLI V A TOKALA Caba Kans Im drub u ldy uk ruc kvnsí


