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Z českých vlastí svolal své pl' fitlstické soudruhy
náěež všichni pomoci evangelia a
klíěo hledali zalctnika A ns fttoj-t- e

l NaSli f zcn zaictníků víc 1 ale
pí'i jmenov 6nl íoíínoho z ntcl nnn OtrapaOtec zapálil synovi střechu nad

hlavou — V noci z 20 na 21 říj- -
dl klíč 8 r rutii nn nřmž livl 'Intan
na podř ihu neíhřmotnřji Roz--

letá služka Aloisie Kubelková z

Františkova v okresu kutnohor-
ském Kubelková sloužila u pí
M liartoňové která služce zaka-

zovala aby v nepřítomnosti jejl a

jejího mužo nevodila si milého do

bytu V ťiterý večer ji proto vy-odeS- la

do trhu zavřela Kubelková
dvéře kuchyně na klíč a oběsila
so na Šňůře od prádla zavěSené

na háku pro lampa vé utropíS Její
tělo bylo ještě teplé když přiSel
zavolaný lékař p dr Horsoni

_liy l_ yA - i ty

na zuptlil v olei Dvořífcku mezi

Chocni o VyHokým Mýtem otec

xynovi domele i liftlnu Učinil tak

proto Žo řsyn prucovitý dělník

umí ae íq domněle klamanf l man PIVO
Vo Htorzová Piva tart- -

injmiio viíin CUtolu Je
vuřoiio v limklob módě-

ních kot lích vy loíono ▼

IiMproťlyAnA tiriiTřonýoli
Bkro

bílou dřcivlnu hOUiio do
sturlllwivmiíi h láhvi anli

žlučová
m4 velmi ipatnť úiinky na
vío úutrojL Uvádí v nepořá-
dek vái žaludek a zažívací ojí

poruiuje vtii krev a

rpfliobujo zácpa se vlomi hro-

zivými jejími chorobám'

žel zíi )0fai nnC(] n0 svými sctalni-- '
hoto hanebného zájetníka

y1'' e co nejvíce pomlouvají Nej- -
nechtčl jej nríti dotud V bytu do

kul by nezanechal opilství a uvá

rň wis o 2uhl ovsem ara "klunaný"
wiroch Rozhořel o žárlivostí by pHílodo Hiyku o vxluNové ložisko uhelné v Čechách

Sa blízku obce Smrkovlc u Pinku
ciifinauBK paHUu
tVllíAUlIlUWllTllll'Kiery uinvoiu u pniomnosu m vthela a týral ncustáJe ubohou

eejního rady p Petráska odříznul f Nkoro TOletou drahou polovici
a pokusil ho Kubelkovou vzkřfcitllvHléze nostavilv ho iti němu

NOlxttu Jealioluiiio prosto
vAnch nírodkft Biicb ncCI-tx- ty

Jii tUrfvA voda
tnlío čaj kdvft ni'b jlnA
IjAjmiJo — tol iirné tnnořlovsem bez výsledku
pnunliirntiil lúíiaM in od- -jeho dospělé dětí a iytirožovaly

mu blázincem #kodtt že ha tam poruciiji joiio pouzídívka zanechala tlopis adres)Vi ý
svému milenci Fr Jaraěkovi jt n%

DMNDlva ku f Irtvl a Dravé
ktHdiooHtl Drtte bodnunedaly dopravili I Nei 7mluv(il mu

totiž domnělou nevíru jeho ženyhydlí v Jvramcriove ulici na Ií :d
tohoto piva (lom li 4

Ston Brcwing CoVmohradeeh z něhož dle vfiíí'fra
OMAHA

vděpodobnosti jde na jevo vit hmA

clnili hcliťvridii 7 ncMťniJir 1~ u

sky Mrtvola byla dopnu cna j0
umrlci komory na hřbiW & vjn0
hradském

již nikdo Věřil jak aděluje "Pu
divoj" klíči daleko víeo než roz-

umnému slovu zatfyptfiwaje vou

ubohou ženu-aLařen- u nejajwými
výčitkami a vyhrňžkoniíi dál a dál
Žena nesla to arciť nesmírné tčž-c- e

Chřadla vadla ve Ktřm
hrozném trápení vždy víc a 'víc
až konečné ji vysvobodila z né-h- o

volaná smrt

Společnost vyznávání žirota li- -

odkryto bylo vo hloubce G m lo

linko lignitové Druhá jáma ote-

vřena byla u píseckého nádnúíj
hloubl se j'5tí jinó jámy aby hu

mohla utuuoviti rozloha ložink

Na jaře no bude Htnvéti v risku
továrna na brikety
Loupežně zavraidín — V noci

na 13 října byl na nilnici u Kře-nnířov- a

okres Zábřeh přepaden
Adolf Vuitfl 7 ftepové několika

neznámými muži kteří jím mržtili
o zem a holemi rozrazili lebku

J'ak ho obrali o všechno a vzali

také hul a klobouk Dle utop by-

li útočnicí honí dle všeho cikání

Četnictvo pilní po nich pátrá
Nebezpečně postřelil vlastního

otce — Na pastvinách v Saňoví-ele- h

mezi rodinou ftvchlovou z

KiiHcjovic a cikánkou Marii Ho-

ráčkovou z Outošic došlo ko rva5-c- e

pří níž Josef ňvehla ml vytáhl
revolver a vystřelil V nčho 3 rá

Záhadná událost x osamŽUm
mlýně — Záhndný u vrJilv
spáchán byl na mHjuai fj Fr Ko

jest jemný mírniTý lék refu-lát- or

jater a ÍUtitel krve

Zprolfuje otravy ipftiobené

prflltaým dodáním IluU a léíi

rjoble llouteoková boleaí hla-

vy sárraf Urátu chuti nevol-Doí- rt

netáilvaoet táopu mela

ril DMtuienl a borííku llou-terík- u

oervoiita a vleoky cho-

roby povitelá následkem roiru-lenos- ti

jater
Není to prftjmavá voda ný-b- rl

jemný bylinný lák pro játra
kteri oíehoujeasllbydráldll

lářovi ve VíiznneeJfc L „ Slavkova
Myl velmi těžce jW třelen takže
lopraven 10 11 biiihi (Jo aumské hrobnlho — Na nahraní hoř No- -

nemocnice v irrnft trvníeh
známek zloěiím irělo se za to žo

"Wtorzovo pivo" prodávají vicbni
přední obehodnlcl Ncmá li jo vái do-- j

J m t o ni nám o ceny na přímou dodAvku

Dr C Rosowater
ČESKÝ LEKAfi

Úřadovna: "Bee Bolldlnr"

Úřadní liodiny: Od 11—12 dop od

2—5 od 6:30—6 odp — V nodfili

od 10 do 12 dopol

Tel v úřadovnS C04 — Tel v bytu 1217

Bydli: Cixlo 2417 Jonoi ul

ZvláAtnI pozornost to vCnuje iónským

in spacnan nyj zo msty cikány
jelikož současně i r0žár Vo nln£

vého města pražskt-h-o a Krél Vi-

nohradů žije žona která má tu
nadpřirozenou vlažnost žo může

vyvolati ducha dávno
nebo nedávno zcmřjelé osobnosti a
rozmlouvali n 'ním tak jakoby ni

h ním dala dostaveníčko do které-
hokoliv plzeňského restaurantu
Poněvadž deixirtcnwnt státní po- -

vypukl avSak výslechem poutřelc-néh- o

mlynář) vzneseno bvb lena 200 n viech lékárníků

tohoto vskutku záhadného přípa- -
UU UUťlMi HVUlfl iOJW UifliŽ pOd
přísahou vypověděl že nn něho f

1 lícíe otázku života záhrobního ne- - i:

ny proti vlamtníum otci jejž tez- -

ve postřelil Mladý Řvehla byl
zatíen otec jeho dodán do nemoc
jjíco v Prčicích'

Neštěstí na trhu v Blovicích —

V pondělí dne 10 října vezl V
Hora rolník z Letín na trh do

struní jeho vlastní rtůyiúMcý ík

Aloí Mazálek to vzdále- -

napadlo 1) S jedním mediem Ro-

zárka at' rozkmotřila Ityla to

Marie II Tato paní požádala
Ro-zár-

nh' ne provtělila a du

My
jmá vc Hvém rcřerátč a jiná od

nemocem a ranhojlcstvl

Dr Geo F Siniáneknostl im 4 kroků kdyl J0 k ránu
v prací a hlídaní ve laíýjifj vystří-
dal Mazálek u nitmi nalezena W M ajaiWlj_

i
chem prvníťio muže II A tento

duch jí radí' aby dala Rozárce

pětku a když jí nemá ať ji vezme
BIovíc podviníata Když přijel

větví veřejné moci ne o takové zá-

ležitosti nestarají mohla tato že-

na po delíí dobu provozovali ha-

nebnou íalbu s důvěřivými líHmi
a napalovati je — ovficm pro své
dobré Jedna žena DOlctá Mj rie
IÍ 7 Wenzittivy ulice aeznáaiila

k blovickčmu nádraží splašil na
oyla taktéž ruěnjce liyl hned po
spáchaném činu ěetnetveíri zatěen
jelikož na něm dle dosud vyse- -

mu kůň a ujížděl tryskem na ná mužovi z kasy A nikdo kromě ni

a muže nevěděl M má kasu doma!
v čícla 1262 jižní 13 ul Omaha %

Úřadni hodiny: Od 2 do 5 odp od 6:30 ['
7:30 veíer — Tel 3769 'mřstí Nárazem vozu na chodní

byl rolník z povozu vymrštěn
irenycn OKoinosti lpí vážné pode-
zřelí že hrozného toho ěinu ho

Proto II uvěřila že je to přáním
nebožtíka muže a dala Rozárce Úřadovnu v 3 poschodí McCagno BldgA' 'no podivuhodnou tou přísluSu icí

slabého pohltfvl (je to Rosalie H)
a thoílilii k ní "zasedat" Maric

padl na patník domu tak neSťasť
ně žc i hlavu roztříštil až mu

mozek vytekl Ityl naložen na
Od 9—11 hod dop — Tel 1842 #

pětku Po daláích jarech napadlo
Marii II že v tom bude nějaká
nenlecha a přestala dávat Pro- -IÍ vyprávěla o Ilozárce S tyto rr ip J Xiríiitipodrobnosti V příbytku KoJ r- -

vlak a vezen do plzeňské nemoc
nice kam ale nedojel Před Řťa

hlavy zranění uvérnu podlehl Mrt

vtělená Rozárka potnstila sc jí
tím že na II bylo poď4no treatní

dopustil a byl dopraven k okres-
nímu soudu ve ttliivkovw Sn ná-

vrh státního zasfupitoJMví v Urn5
zavedeno bylo h MazáDcem aoudií
vyšetřování pro zločin neíhkoněc-n- é

vraždy a zločin žhářsfví
Roztrhání král Českjúha - Ja-

ké úmysly mají sousedé Němci h
královstvím Českým vyslovil zř

ky Jcotialy so dříve zasedání dwa- -

krát týdne později jednou týdní 5 oznámení pro krádež že účetnívola nešťastníkova byla ze Stá
nyní jedlion za 14 dnů Tam w t--hlav dopravena k jeho rodině" do mu assistentu p Ant Plíhalovi

vzala kus atlasového červen éhoLetin sednou lqo 8tolu podají si ruce a

dívají o na Itozárku Ta poja-dno- u

svěsil se do křesla zatřené
plySe To měla Marie II za toVzal si život pro ztráta deseti
že chodila na táčky a hovořila a

koruny — V nedělí dno 14 října

český lékař a ranhojič
Úřadovna v Karbach bločku číslo po-

koje 303 — Tel 1761

Úřadni hodiny: Od 10 do 12 a od 3 do 6

Obydlí sev vých roh 16 a Martha ul
Úřadní hodiny: vočor Tel Doug1873

Omaha Neb 18

Dr James W Novák

taký zubnf lékař

jme opětně prusácký Vídaňák dr
Schubert při sjezdu v Liboci pro-hlás- iv

se pro úplní rozložení ěo
vracel se malíř skla v Albrechta
dorfu u Tannwaldu ze Smržovky
kdo obdržel vzorek práce a zla

několikrát hlavou pak jakoby ádo

mrákot ptodla Netrvá dlouho a
už je Ro 'árka spojena s duekca
oné osoby s kterou chtěl nčkletř

duchy l Z Táborské ulice přestě-

huje se Rozárka k Havlíčkovu
sadu na Král Vinohradech na což

se pt duchové a živí naivníci upo

ského království na dv jazyková

tou desetikorunu Na ct-st- ě pro
uzcmi a 10 neze všech ohledů na
něm menšiny v Praze a v Plzni
loto roztržení českého království

hlížel i vzorek v papíru zabalený
a vyhodil i při jeho vytahování

7 přítomných mluvit A tak m
mladý mu i který také se dýchán-
ku zúčast nil dověděl od duchaprohlásil řečník za první příkuz

německého sebezachování
z vestní kapsy též v papír zaba

své nebož! ky matky že má 9 za
1 řl 1 A V _lMiou desetikorunu která upadla ou učenu a prye od 1'ranv To

lk úřadovnu svou v pokoji íis 217

Karbach Bločku
na 15 ul mezi Douglas a Farnam

Telefon Douglas 5077

n zem Dělník za nedlouho ztrá heslo prý nezbytné potřeby Če

zorňují

Nemožné věci se nežádají na

D ra Petra Iloboku ale zkušenosti

tí íců kteří tento lék okusili mů-

že přesvědčili každého o tom že

juňHt ncvyrovnatelným jakožto kr-ve- rt

ístitel

l?ietr Ilodák Ilough Minn pra-

ví: "Ztratil jsem všechnu nadě-

ji So budu kdy zase zdráv ale

tu tu zpozoroval ale vrátiv se ni
ehy dělí na dvě provincie: českou
a nemeskou Z německé provincie

milovat d( ) dívky kterou mapro-vtělené- "
Rozárka doporučí Když-s-e

Rozárl a "od vtělila" přivedla
mladému mužovi dívku ten ae do
ní zamilo val a nakoupil jí za 50
zl skvost ů Za nedlouho potom
provtělilf i ho Rozárka opět

"

a mla- -

Vho nenalezl Ztráta desetikoru-

ny dojala jej tak že se odpoledne
oběsil Druhého dne nalezl osud

uumo vypudili ne snad jen české Dr D H Ghedeck
v

úředníky učitele a kněze nýbrž i

české menšiny vůbec Německé
Cechy musejí prý dostati vlastního

nou desetikorunu školák a vrátí
ji rodině malířově mnniinr a iívdemu mi ížovi duch oznémfil že

dívka se pro něho nehodí af si
místodrzitclo ( ) a vlastní univer- -

TEL Douplaa 4961
Na stopě 2ločinu7 — Asi před

N lety zmizel z okolí radotínskěho

hostinský Epstein z Lochkova
od ní b 'osty nechá vrátit a daru 220 So 15th St

Hitu v německém město v Cechách
Z německé university dosavadní
má prý Praha ročního užitku asi 2

je je Rc Kárce která má mnoho 45tf OMAIIA NEBWfikeré pátrání po zmizelém zO

miliony lrun které jsou pro

namáhán rf než se s duchem spojí
a značně jí to Skodl na zdraví A

ubohý ir už uvěřil a splnil vSe o

nuo až podnes rnarué Kpstein
měl při odchodu svém u sebe zuaě
tiou ěást peněz — pruví se že asi

Hoboktf mě uzdravilo Ano žel

psem i do Kvropy na léčení maje
za to že tamnřjSí lékaři by mě

unohli spíše? pomoci než zdejší ale

aiebylo to nV' platné"
První lá&ev dokáže zvláštní úči-

nek tohoto léku a přivede vás na

cestu uzdnavení Jinak ji není
možno dostiU než od místních jed-natol- ů

nebo od vyrabitelů Dr

Peter Fahrney & Sona Co 112-It-

Bo Iloyno Ave Chicago ItL

Louis BořkuAemce ztraceny Odpůrci tako
vého rozložení král Českého jmou

pn--
s GOO zl Lidá znající blíže po

mu duch vzkázal Dal vale dívce
vzal si o U ní skvosty aMaroval jo
RozArec Dnchové ze života h

pry jen bezbarví Němci v Praze a
Plzni ale nemají pro tento svůj

íeský právník a veřejný notář
1)11 ti Y Life llldf Onahaméry vyprávěli si že Kpstein od-j-- l

do Ameriky a brzy e na zrui- -

bnifcníhoi vyvolaní měli o Rouár- -odpor adného důvodu Mezi
Vinici v německém niii{ Ví telefony:liy'"'I 3565ku nejv ítií péči Tak brzo rndil

ztlfho zapomnělo unii o něm

zprávy 2 druhá polovice země-kotil- o

docházely J)iu 18 října
odpoledne byla u iUdotina na lili- -

rakynu není prý žádné souvi-lot- i

Za to ! Iilereětí n Per
duch jet Iné z přítomných žen aby
dah pí wtclené Rozárce llizu -- la1
jimly a by ji přinesla pětku a tak

ítíitf to je jen jeden národ Pro- -

o jen honem N fUtni l(Mi trukoiníiti vykopána znehovuhi kostra UozArki t utálo měla hojnoxt Urů
ůklhttuljiu J

Švindl Rozárkv snoělval v tom
SpiritUU utyral lenu — Koiri h m 1 rjprvé důkladně vvitaUINI v Č liudjovietch seházeil na pom'ry doehJUťjíelha mdi a

této řii h-jos-

vyufitkoval k vy- -

11 1 V

v bytu jednoho uloupené na
Prakéni přidmét( pomutl i

vajtk'lia v Jana a klíěť n prtu
loiiini íiucna ifen tipro2tiKQ ni
mi4 nu ja za iiv byla vrhni ůiea

MWollstein&Co
8U Sď ÍOU SL 0maH3 Heft mn Uiloo ittnli

Velko- - i m&ltulfhotlnfei

Mmii ImportOTanřini iliy a ůiw likéry

'ivttAA kt vWy l)o(m té nejlojií jakvti iaruřiym
ZvhUtnl !t viinijl obťdttávkánu venkova Krajané 1 vn

kuvt k(ll 'rijflHi a hUsni kl)í al uAihi k dum-mí-
li

ly ♦ lřlv# řcviló iii u nich vjhh& jakoati

íh jejich lihovin IVny Ju uhni míru t) říí-f- t ii14
Til Douflai 1431 M WCILSTDIN & ()

řátťl #ni Ženy do lanUnl k

innh UUd nejdi U 10 let v zemi
MUto nalezu jent Miio mUta "zu
IKmolkou" Od nádraai rl t i fi

kť'ho přiihiii tam údolím pu
drt rtulotíiiUho potoku Ai

krků m pobuvid ité k I'nh
k - vu jefct místa z&ludiííha lutb u

17 října WaiU se n mUtu
k 'udrd komiM KMra m4 na lb
t-
- doud vlaiy kuUin krku ovi-

nutý drát
BobmsJJ sluiky — l)n

říjit (loj lwls# obvhiU V doiné

i VH iu Král Viuulrada i

Hu-iiii- "u-ivítUjl- he iuliě
yeh oki'lnotí Jrdntmu dpi Joirt tt přieháiíjiel tyly ftii

í tak Intutí napadlo }j jhi munici
ku kro nib 4tllrtA lipriCU- -

v"4 a udřen iťiis poriHdjf věr

dueňa ni k mdlobám Pjtíjrny
] h' by při ahaly h f#i u o
ravJn iťlií ronívitdl v te

iU'U Mntitli o vfrrehf o kUrých
not jl jku mUdutvA křepká
j unii piiIÍbil4 um přťt idtlřnn
Suiv k ivuuiklt nýlrl

nudil fíH nwMfU VI m ta
ioífrUtřívt vypul t jim n


