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liotmalkán polárním lebřlkem —

Píi požáru domu Františka Uuk
v Trutnově jenž byl brzy uhaSeti

událo se politováníhodné neštěstí

Když vozka povozofka Seidla d

velkého pohyblivého žebříku na

# Z českých vlasti # pomníky
žulové n mra morové

Frank Novák
1413-1- 5 SoUtn St Omaha Neb

(naproti Hotolu Praha)

Velký slriacl íránná práce a zaručena Kupť
ni pomník v Onino Co uScthto zupluM

vám více než centu

tyčích zapřáhl kotiěsplašilS se tito

pojednou a pádili k íařr TamVralda v [tunikách u Podlbrad níka Lira a Nachtigala jez až na
ttll u zdi 6 1 ktý domkář Vincenc7 1'odfchrad Oínimujej Do zděné Čátti jakož i zásoby obiif
Thim z Trutnova jenž nemoha33 kvfina eailíelíl atJleiý lost na lýpkách větfif část nábytku

hospodářské stroje náčiní a nářaJJrzobohitý ivou 36letou Ivakro
vou právě když i vracel pot dí jakož i jiné razné předmčty
domů Když vidřl ie Urzoho

tutá jest mrtva obrátil vrah re

již nikam před splašeným spřeže
ním uskočili přitlačil se jak mož

no nejvíce ke zdi V tom okamži
ku však žebřík se převrhl a ne

šťastníka rozmačkal Thim kles!

bez hlasu mrtev k zemi s roztří
štěnou lebkou a přeraženými že

zničil KOzMřeof ohně podporo
vala neblahá okolnost že voda z

obecního rybníka jest vypuSténa
tak že nebylo vody k hašení a

volvcr proti iob& a zastřelil ae

O příříné ikutku Brzobohatého
cení dosud nic určitého známo mimo to že Členové místního

boru dobrovolných hasičů až na bry Splašeni koně byli teprveZouval botu tl4ial nohu — Do
vteobccné nemocnice dopraven

8 ode&li jinam na polní práci po delším namáháni zadrženi

nčkolika občanům způsobili Cetuá

lehčí poranění ale sami zůstali
Nebylo tedy ani hasičů ani vodybyl ve středu n května 37lety

bývalý dozorce vlzRo Josef Mafao ku hašení

Utloukla tnuli lahví od sodovkyz Nuslí jenž postižen byl hroznou
bez pohromy Nehoda byla za

viněna částečně také tím že voz

ka nepoužil v Čas brzdy
nehodou za prazvláštních okolno

Lumír Rye
ťruvá MmU Kamožltná 10 roků stará

4 plné kvarty $350
3 gallony v soudku neb v láhvích 950

" " " " 1550
Veškeré dopravní výlohy až k Vám

platíme samí

TflADMA za'eme 8 objednávkou 5 gal-- L

Unii lilH lonů kořalky vína neb likérů

JEDEN GALLON dobrého vína(vyjma piva a lihu)

Z Uh Hradifitě se oznamuje: Žena

obuvníka Tercsie Filipiková v

Nové Vsi rozzlobila ee na svého
ti Vyšel li na výlet uložil se

ryrigiailf]

pjf

NAVA smrt dltlte— Z Třebušicpohodlné do trávy a ku doplnřo
pohodit chtfl ti zouti boty Při ií Mostu se píše: V úterý 23 květ

zemřel 7letý školák v TřebuŠicíchtom zaujal polohu tak podivuhod
nou že li pfi zouvání boty zlomí synek nádražního strážníka Ven

nohu

Poháltna při výbuchu lihu

Třfké popáleniny utrpěla dne 31

muže FrantiSka když opilý přišel
domů tou měrou že v zuřivosti
vrhla ie na něho a lahví od sodov

ky tak dlouho bufiila mu do hlavy
až ho utloukla Byla zatčena a

dodána soudu

Urozný (in fllen- é- Dne 27 kv
nalezeni byli Františka Pauerová
žena zahradníka v Čisté u Králo-

vic a dvouletý její synek mrtvi
Oběma bylo proříznuto hrdlo

kvžtoa xiletá dcera dělníka Fran
tilka Čechova bydlící u svých Kánnoiilorrodičů v Karlině Palackého třída

da za podezřelých okolnosti V

sobotu byl ve škole a nenaříkal si

na žádné bolesti v neděli ei hrál
a pobíhal s dí tmi v blízkém lese a

také když přišel domů nebylo mu

aic ale v noci počal si naříkali
na bolesti v hlavě a v pondělí mu

bylo již velmi zle a v úterý skonal
Lékař konstatoval zánět mozko

vých blan Okresní hejtmanství
učinilo v obcích i ve Školách opa-

tření aby se hned jakékoli dětské

Sousedka požádala ji aby zapá
lila žehličku Čechova nalila do

Jak se zjistilo podřezala nešťast
Jediní íoSlí obchodníci lihovinami ve Sp St

1232 So 13th St Omaha Nob
žehličky trochu lihu a rozsvítí'
irku při čemž láhev držela
ruce Lfh v láhvi se vzflal 1 dívka

utrpěla těžké popáleniny na levé
onemocnění oznámilo a lékař zjiuco a v obličeji Na ochranné

itsnici pražské byla jí poskytnuta
pomoc a k dalífmu léčení byla

stil jeho způsob ale kromě toho

případu neobjevil se dosud po

ná žena — patrně v návalu Šílen-

ství — břitvou svoje dítě a pak
sebe

Dítko otráveno tinkturou nahmyt
Dělník Alois Horký z Podboře u

Karlina přinesl si ve čtvrtek 25
května z Prahy lahvičku 1 tekuti
nou na ničení domácího hmyzu
Poučiv manželku jak se a tinktu

dopravena do všeobecné nemoc dobný ač strážník má sedm dítek
Poněvadž osady u mostu jsou ve-lic- e

přelidněny jest tam třeba
nice

labojldtk—Zt Vsetína seozna

mujei V hostinci ve Lhotě u Vse
veliké opatrnosti i radí se obe

rou zachází odešel z domu Hor censtvu aby své příbytky o nejtína vsadil se nedávno o 5 litr A

Kdykoliv potřebujete kočár k po
hřbu aneb k vyjížďce objednejte a

JoJ v nejvřtfií pfijčovnfi koní a povozů

Palaco Stables
C IfCItEIGIlTON maj

roli 17 a Davcnport ul

Kofáry Jsou vyhřívány a prot
moíno v nich podnlknoutl 1 deJšl vj
lot Povozy možno sl objudnatl tó

toleíonlcky TEL 257 23

kořalky dělník j OlEák že an

celou—Živou žábu ropuchu Sáz

ká rozředila pak vodou tekutinu a

postavivši ji na židli vzdálila se
na chvíli ze světnice K rozředě
né tinktuře přibatolilo se však půl

více větralo

Uíkrctna náít trávy — Dne 22

května odešla po 7 hodině ranní
služka hostinského Václava Pí-vlás-

v Neslovicích 1 7Íetá Jo- -

ka byla přijata a milovník kořalky
pustil se do polykání Počal živé druhého roku staré děcko dceruš
zvíře kousati od zadních noh ač ka BedřiŠka a napilo se jí

Tekutina obsahující prudký jed
měla účinky hrozné Děcko po

trápené zvíře vSemoŽně se bránilo

Sežvýkal ji celou až na hlavu

kterou rozkousal a pak vyplivl
♦ ♦ ♦ 1-- --♦♦♦♦ ♦ it- -i t- -

čalo se avíjeti ve hrozných bole- -

sefka Sedlákova na trávu a po

poledni našli ji lidé na poli na

mezi mrtvou vedle nůše naplněné
travou Popruh od nůše svíral

jí krk Lékařským ohledáním

zjištěna Bmrt uškrcením Ke

zprávě té sdělují "Lid Nov":

Po "hrdinství ' vlak omdlel a stech a téměř polomrtvé doprave-
no bylo k příkazu lékařovu do

řícJohlíbonřJSÍ středisko Čechii a Omany I venkova Jest

ElogantnB zařízený HOSTINEC
Ittoríi vlmtul

Tos- - nSTovdlr 6424 Iž 15 a Howard ul

přel lékařskou pomoc za nedlouho
konal zaplativ tak aurovou sázku

Životem Co už ta kořalka natro

pila zlal Lidé vysvětlovali si smrt nebohé

dětské nemocnice císaře Františka
Josefa v Praze kde stav jeho
uznán za beznadějný Na neopa-
trnou matku podáno bylo trestní
oznámení

Výtečný Krufrftv "Cablnot" stále na čepu Jakož 1 neJlepM piva lahvo
Aosttlnl louptt ~ i Jihlavy ie ouzo ta nollonflí vlna ícmnó likdrv a vvhnrnri (lnnlnfn a bkihuo uui

dívky tím způsobem Že při upev-

ňování nůše popruhem na záda
smekla se i b nůší po mezi a po

t v - - " —vá

St rákusiiiuiuy vi&uy po ruceiděluje: V pátek 26 května ozná
O nojnou přízeň kralanů žádá JOB NOVAKmil na zdejším policejním úřadě Smrt 1 ntmlrného politi kořalky

kvardián Minorito farář P Leo pruh sešinuv se na krk uškrtil ji

Vedle této nanejvýše podivné neZ Kobylis se oznamuje: Dne 25
května opatřil si 56letý nádenník
Anton Hezek dvě litrové láhve

pold Tůma Že z uzamčeného ko

itela byl z hlavního oltáře ulou
šťastné náhody bylo lze spíše smrt

dívky této vysvětlovali jiaak a mm

kořalky a odebrav se s nimipen itribrny krucmx v cena asi
aoo korun Bylo ihaed zavedeno sice byla možnost ze byla při

vojenské cvičiště nerušeně oddal HOTEL PRAGUE ČESKÝ HOSTINEC

u mésta Praby

Omaha

se pijáckému požitku Když všakpátrání a podařilo s lupiče vypá
tratij je to 3aletý holičaký pomoc

uvazovaní nose přepadena a po-

pruhem násilně uškrcena Z pří-

činy té byla mrtvola nešťastné na rohu 13 a William ulfvyprázdnil polovinu druhé láhve
zmožen byl účinkem alhoholu taknik Jan llaeusler rodilý z Jihlavy

několikrát již trestaný jenž teprve
dívky soudaě pytvána a bylo zji
Stěno že smrt její nastala skuteč

dva dni před provedením loupež
že se nemohl ani hnoutij i zůstal
až do druhého dne kdy nalezen

byl dělnicemi— mrtev Přivolaný

ně jen nešťastnou náhodou Jakné krádeže se vrátil z Plzně kdež

Čistá a pohodlní řařízcnó pokoje pro coatujfcí Jakož 1 výborná česká
strava a vzorná obsluha V hostinci obdržíte vtečný STORZÚV LEŽÁK
nojlopšl druhy vín a likórft a noJJemučJSÍ doutníky

Krajund eavítáto li do Omany návStivou ubytujte se v hotelu Praha a
uSetllto nejonom penoa ale íbavíto sa l vSollkých nínázl 8

T l A1S14 O příxoB krajanů žádá YIXCEXC J DOBROVSKÝ

z ohledání místa vychází na jevo
odpykával si ijměsíční žalář 13y lékař dr Heindl zjistil smrt otra sestoupila si sedlákova by sizatčen a dodán aoudu a uloupený vou alhoholem i dal mrtvotu pře mohla připevnit! těžkou nůši trá

résti do umrlčí komory v Bohnikrucifix jenž byl u něho jeSte na

leten vrácen kvarliánovi vy na záda u srázné stráně při
cích Rezek jenž znám byl jako pevnila si nůši jež ležela na okraji

stráně popruhem kolem ramenounenapravitelný alkoholik zanePro dluh st obtiil— V noci na
chal zde ženu a několika dětmi

pondělí o pni ta hod oběsil ae A I Mek Cosena chtěla povstali Při tom však

buď sklouzla neb těžkou nůši
stržena sjela po příkré stráni: tím

dílně svého mistra truhláře Jana Osudná (tsta do Prahy -- Z obce

Motýlka ve Vršovicích do Uhři Kněiivky přišli ao května ráno
Rovni prlsluBoý teprve tojetý učefl do Prahy domkáli Václav Čermák

los Čermák aby si koupili sta
OWccobcbodnfci a lmportéřKS

XjiíIiO-VIlS-
r a LIKÉRŮ

—Karel Řehák Uvázal si silný
motoui na trámec a pověsil se na rý materiál k stavbě Na Janském

náměstí vešli do bouraného domuněm Městský lékař p dr Kich

ter prohlédl mrtvolu a dal ji do

smekl se jí popruh ramenou na

krk a pevni jej sevřel Náhcdou
stál v ceitě strom a tu dostala se

nůše travou na jednu stranu a

Sedláková na itranu druhou čími
váhou ooou těles hrdlo její tím

pevněji sevřeno bylo i nastala

smrt uškrcením Po vykonané
pytvě byla mrtvola nebohé dívky

čís 884 a prohlíželi ai zdivo na
místě které jest zahraieno prknypravili do umrlčí komory vršovi MtuH'iririuji

Tel 51 tS~~--
L klmht Sr Vrkk UrM

1001 Farna til Omalmkam není přístup dovolen Dělckého hřbitova U sebevraha
naletěn byl lístek náiledujícího
iněníi "Milý Václavel Přijmi
ode mne srdečný poidravj prosím

oíci je varovali a napomínali ně

kolikrát aby oebeipečného ml

ita odcilialedomMři neposlechli dána do rakve a aa nesčetného lá
stupu lidí na místním hřbitověTebe budf lak laikav oinam mým Niilcdky to mělo pro ně osudné SEVERO-NEMECK- Ý LLOYD

rrKlíluá pnitovnl a 'ui1tvIu( doprava

a BaJLttmore cio Brómon
bralram pHulnm a matce ie pohřbenaS leleal tpadt nenadále silný

trám který oba mule mihl na
hlavách a tilce je aranit Oba

utrpěli otřeseni moiku a vnitřní Jos Vopálka
rMrl HrtoUiuUliťiMt r rrakrartltraaknbarirtkriMaltiNrtliSitraniof kdyl je lékaři vsklíiili

ívKZNlK a uzunAR II kiyntn x llaltlmoro tto HronuMi od $53C3 nahorubeivldomt a obváiali byli
nemocnice Milosrdných

jitru mrtav O půl 11 hodině

ikonám Příčina mé smrti jnt
ie jm dluien a ie lo nemohu

hned upravili S Honem

OktŘ p sWf — V pálek 16

kvilná o 4 hodině lioni vypukl

neijilliaým ipftiobom ©hifi ve

slaveni rolulka Václava Šindlera
É 11 v &QOtt u liakovnlka kurýj
toiltřil na louivdat staveni rol

na d a runarn ui Tyto Mrtikf Jt ku )ua iMJn ijuiitt l mi' i— i II kJui
Vtt )4iiviva ťr Wu a !u# tfiu) tl-u- u4 a !( utU#bratři Na rul to dottavivií Ml

nM tett druhu tH!tii4 iKMttv tatat ldaii:omite i jistila ie podnikatelovo
nemá na tomto ntltiiil ildoé lUUimoir M4

Chicago III

SCIIUMACIIKK CO No ťay St

CIAUSUNIUS C0 $ IVaitiora St
aavb jlu-- l ai(ti(HÍ v tuUiny

t il ) db )4tu amiaali ulvto


