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KŮ2NÉ ZPRÁVY se nové neštěstí kteréž stihlo

CackleyBros Česká nemocnice v Crete NebDtytkrdt provdaná — Jeden

sicilské městečko Suteru jež bylo
zničeno úplné sříceoím te hory
O událostí sdělují se tyto podrob-
ností! Strailivé neštěstí stihlo

výhradní majitelé Ooltonata rulivní (ÍhIm k Hhitl tfachanticky list pffic o hrdioce devíti

miloítných románů Min Mathíldl
Ayres Tato po látce bažící dáma

ÚnlMf (it nunilnn ví (ul injriov1Jlil Mfill nořili tuW tnuti uumornfm io

iitníUnS- - Niiioi iI Jdou iintt nf] tutk fr) vauiltiWJockdnvr u Piito Peterměstečko Suteru u Caltanizettv
Hamožftncli korálekdoaábla skutečného rekordu ve Několik dnů hrozily stěny Pavlovy

i tm hs

sfíatcícb neboť mčla v 17 letech
devčt muŽC V 16 rocích nechala

nory pod nu město leží sesutím
V domech slyíctí bylo podzemní

ZMlttií t'iruní o vřnujw lwní víocb

ffikovlny nuinocl prsníeb
Kilo noiíittfn 'im ifljnf rob v lnhMuli hvAiiU m itruln udili Ul iioitou % Idbr

)t ir HriMiHř Mm řyřnni ntnOtii — Vypluta vil illpml poiiroliiit a dopil l
pro ijnUriilk l'li viní 1icU iMIoio luh mi iwiimn iétft a lký i snuálou

foto Jw ervtil iinmniititim i Aiim Wtt a hwmioííiiI Jhoij punllc a Imvh olmloii
fiml luh 1m qoliáMl iiiďilnt atr vyarOiK„hof -

O poiln-lMioHl- I plín na ffdHidoi JMI kAltl L II Ulil i J lí CitIc Sb

Západní dodavatelé
hřmění 1 otřásání což bylo násc prvním uoésti avSak íťastný
sledkem dolování neboť na celémmanžel byl ati po roku zastřelen

Rodcrlck Dhu ikotské kořalky
Escapernonf i Virginii Dara vln

Ptpsoliových Kil I fornských vín

1 pálenek

jelikož na ni doléhla finanční komplexu kde neštěstí se událo
a then vdala nu podruhé za muže jsou rozsáhlé doly sírné Město

ihned ohlásilo nebezpečné známkvA cnž rnčl na je(m óomé hvootéku
" Ale hypotéka pfiíla mu draho sesouvání úřadům nežli však bylo

iTlfML JTIIHTOW '
líxcclsíor Springs Mo

HOTEL PRAGUE 'MSTtaké on byl óhlavnfe zaitfelen
Třetí manžel byl mladý oodlouď

přikročeno k soudnímu šetření za
účelem zastaveni dolování tu UŽ SQlpbo-SalíD- e a Rcteot mínerálníct) rod

nik koule fioaninlho atrážníka neštěstí se kvapem dostavilo O Též

''bilezie''učinila Miss Mathíldu po třetí 3 hod noční na pátek pohnuly
vdovou Devatenáctiletá troiná se kamenité stěny hory a pohřbily

prvé domky městské Lidé oolo- - Jediné americké přírodní katar!- -sobná vdova nyní ae data na

na rohu 13 a Wllllam ul Omaha
ČUfd a poliodlnň afÍKcné pokoj oro rualujícl Jakož 1 výborní cakA

Ktřava a vr4 obtloba V loatlncl ohdržít vloíii HTOIUO V ÍJ'Ulf
lioJlflpAÍ dřuby vln a likérů a řiejjwoinřjlíí do"Jlíky

Krajaiol av(l4l 11 do Ornahy idvítívou ubytujte nu v hotelu Praha a

uScIíllo riejonoiri muH nn loivllo u I vHollkcb tm niti H

lil MHU OtdíonkralttiriX4dil WíWM i JHHIHOÍ hKV

cké vodyŠíleni vstávali a hledali záchranypokání a dva roky mÉla vdovský

CACKLEY BROS
za městem daleko v polích

poure holý život Po
hodiooé přestávce nastalo oové Importéři a velko-

obchodníci HljOVlflMMlI

OMAHA NEIJKASKApodzemní hřmění 1 hora pohnula
se celá O a bo'1 večerní nebylo
po městečku ani stopy Orkáo

Nojlopái HOBTINEO v mfistó vlastníMASNY KRAHIdovršil dílo zkázy

ziip roli484 Ho ISIIi Hl

ik I iw i
os již straní tnAita vlastni krsjtnl CHAS H STILLER lil m Hon nr (IŽelezniční pozemky na prodej Ilriitří IiCiifi3lívfV severním Wísconsínu Cbíca

závoj Av&ak déle to nevydržela
Vzpomnčla si na jednoho dřívéjií-h- o

milence a pojala ho za muže
Druhého dne msnželského Itčstí
číslo Čtvrté téŽcc oncmocnčlo a

umřelo Na štčstí mčlo ČÍ1I0 čtyři
bratra jenž se Ital číslem pátým
a Žil čtyři roky v míru po boku
své praktické hospodyní až ho

přidružil fttrom jenž se ua riiho
svalil k jeho předchůdcům Číslo
četu byl politik jenž mři tudíž
zárodek smrti v tele a byl skutečné
zastřelen v ohnivé hádce číslo
sedm zemřelo na mrtvici srdce
rovnčž Číslo osm Avíik nalezlo
se jeSte deváté srdco Majitel
tohoto srdce žije od té doby
Éťantcn a spokojen se Ženou lak
bohatou zkuficnostmí již u včku
1 i t má a lim hnrtnmi taAt

glslo i244 jilnl ij ul
MA tm uklndfl cIí[iM hiiportovaiid dooidcí

vina lílróry a cacuLtnílT37- -
fUifi4 Hiunttv ínUk ťAUi řiařeiu NlloiiW olvi lahvovd

(to St Paul MínnePolís& Oma_ - m —

Nejrřtíf lA()f inunn fíobo druhuha dráha má na prodej při nízkveh
Chiittiý (ikiiKuk vMy io runu Obsluha vornil Toleřon A 'MU tazenok taUinh Kuněk a vfibeo víoko cocenách a výhodných podmínkách Kr Jifi) Omaby I x vnukova Jsou uctlvA ddnl aby iii)ofOHMiniill
nu eeaiň do inřnta neb y inla nataviti u starého ímiiiKÍho (J II Htlllnrarobor tentoipftdáplatebních as 100000 akrů vvbra

ných pozemků rolnických Ti Ceny ícvnéjší než kdekoliv jinde
kdož koupi záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a

jezerech v nichž jest holnost ryb
a lež poskytují nevyčerpatelná'
zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek
Pozemky po většině jsou zalcs w

něny půda jest úrodnou a snadno

zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul MínncanobV □ □ □

devíti milostných a manželských
románů Tedy průmčrné míla
každého druhého roku jiného muže

Znamenitá péra — Péra jimiž
byly mírové smlouvy podepsány
tčfií se stile velké pozornosti To
možno také pozorovati opít když
byla podepsána mírová smlouva

Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající města na dráze
C St V M & O a na dráhách
NinórVi

mezi Japonskem a Huškem Ze
všech částí svita nabídli se továr

plodiny larmerske
O bližší podrobnosti pište na

Gto W Dell:níci per že péra dodají Asi
dvanáct různých závodů poslalo
péra Aby nemusela být dána

potamkor komlaaf Jludnon Wl

G McRat
flF A„MI'ii Min

může být vložena v lék který již po čtvrt století pomáhal léčíti ne-

mocné Severóv llalsim pro plíce získal si hčhcm tohoto času neoh-mezen- é

pochvaly a dnes stojí v čele nejposobivčjfiích prostředků proti

kati i nastuzení zšnčtu prndufiek modrému kafili zitkrtu i vSom

plícním neduhfim l'fidcjto se k zástupu lidí velebících

Severův Balsám pro plíce
Cena ajc i 30 centů

Máme tisíce poclivfilriýcli uniíiií o tomto tóku % iilcbií Jedno níiío uvlidíinei

"HIiIímIíiII Jnimíí žo Viíň JJulMiím pro plíce yyUéW

Umy inišl rodiny nejen z prudkého Kaslií intsliinií
11 z pllcnílio iieiliiliu nýbrž osvnlíll ho znanienllo I

pH kalarrliH" )LoiilN8ul(lovNkyf Chlppowa FhIImVVIn

nikomu přednost mela býtsmlou
va podepsána péry brkovými
Skutečně byly také důležité doku
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menty jako jsou smlouvy míru a

jiné smlouvy častěji podepsáváoy 81 íu)řii kkléuiii UU) jj
JdíiHU)llv( nudcli

tiátotistitkjrh 11 lttlnnn-rklr- b

otifMt podob H rAmA
l'ltt liárfi Ititnrl IAx2l

staro-nodním- i brkovými péry než

ocelovými Dle zpráv časopisů UNIV AKT CO

P8 l PulMlonnebylo vSak přes dříve rozSířenou

povřst užito brkových per Oba
Vzorný a Ihlh zaHxený
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pekařský obchod
zástupci Ruska prý podepisovali
smlouvu péry jež si přivezli ze
zahraničního úřadu v Petrohradě
Držátko bylo z hnfidě obarveného
dřeva s rohovou édící Ta lid oh rltul 8 Dobrý úděl ženám

Eud J Kirclmor
v Čís 1504 William ul

KrRUni iiMnt rlntiřo kilvi ni'Mvn íih

Nepokojné srdce
má ten kdo jest stiŽen nějakou cho-

robou srdce Neustálý strach před
mrtí stále vás pronásleduje

Novorfiv

utuží seslabeué srdeční stčny Žily i

tepny a povzbudí srdco a obéh krve

Nejlepíl prostředek pro vlechny sr-

deční neduhy Ceca řioo

japonStí vyslanci si přinesli péra
ssebou avšak koupili je prý ve

Spojených Státech Je-- li tomu
skutečně tak vyn&loŽÍ zajisté
američtí továrníci všecko aby
zjistili místo odkud byl vzat vý
robek ovšem aby toho fakta
využili na reklamu

Vliv duievnl síly na stáři —

Profesor harwardské university
Shaler uveřejnil nedávno obsáhlý

Ahy tvrnifó a ckutnó Žitný chléb
rohlíky koblihy a růud kolace co e

ýře Jakoítl nejsou k "bltování " O
Ifffltí kralnnů fMA

Prostředek který by účinkoval při
chorobách vlastních ženskému po-

hlaví musí býti ocenSo

Novcřiiv Xfccíulfitop

zbavil na sta žen utrpení Prospívá
matkám ženám i dcerám Pište si

pro "Ženské choroby" kteroužto
knížku zdarma posíláme Cena řtoo

VrU ItUU J Iv I IIUII N KU

Dr Geo F Simánek 8
čcNký lékař 8

článek o stáří a jeho vlivu na
duSevní sílu a v Článku onom
tvrdí že ještě dnešoí převládající
náhled o aeužitečnosti vysokého

v lín jaCa již 13 ul Omaha

Slabí lidéÚUdnl hiMlIny i (lil I il(t S (nli oíl
věku pochází t doby pradávné ýiu uu 1 w vitcu- r- j mi mm 8

Klidný spánek
vám přinese

SovcrŮY Norvoton

Offtthttna r 1 pcMebudt MnCMiru UM IA

kdy cenili muže podle silných
paží mohou -- li sloužili stáu jako
bojovníci — časopis "Poputar 8iHiwa ui— uritiini iioiiiny nim

00 W clu II Ittitt du- u- Tolffou m
Sciencw Monthly uveře oil se

lr IP T Ivřiliilznaní epochálních knih jichžto

8
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8českV lékař ranhojičspisovatelé 1 ve vysokém věku

potřebují JeltS nččeho krom potravy
co by je posilnilo

SoYcrův Životní Dalsám

léčí necáÍivnot a přivádí dobrou
chuť k jídlu Vrací sdravt a sliti

každému orgánu a dodává tělu mana

Hodí se pro mulo leny i dít!
Cena 73 tenift

svém měli na lidstvo velký vliv ZvMítnl V fuu)o porodnictví iicmo- -

rum Iniiakíiii k ilrlakOiuKantova 'Kritika čistého roiumu' 8Úřadovna v Kartách bločku číslo

tento vyléčí slabost ntrvft přepraco-
váni moiku a dodá sily soustavé je!
jest uáilcdkrm přfliiného pití lihovin
a jiných prostopášností pokletlá
rřddrjvlíto nervovému vynikni

Ona Itoo

pokoje sos—Tel 1 76rvylla když Kantovi bylo 37 roka

Laplaco pofal psi li své "Zoáior
iířnl světového systému" ve víku

50 lt 4 dopsal je jako 7olclý

Iyell ukončil spis "IklaJy geo

u

Cis jití hntiny (MU do 1 a 8 do O

Obydlí Jlhosáp roh 1 Ctinirrul
CUIhI hiHllKjř t U f I úa I l mi I ilo i 4

1 1

Umaha Ntb iHl S ví: vSiícii iékAhnAcii UkaíískA pokada zoauma
i

Louíh Horka
logie tli dui přej svou smrtí ve

věku 7H lei ilumboll ukončil

ívíij Kími0' v 76 roce (íoctlu
ivílu 'Tamta'' v věku 80 lei

MtyJV— ťo iiratlivém
itttčiřiSinl v Kalabtii oinamuja

Český trávník i veřejný notář

VII M V l iru IlUf Onaha
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