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iKiřa" "V atulni'' a j J#dfajte
přímo a llaumanem Mflake diva

illo v Krnc1 dar podniku! Šubert'
— Tak o dle v'ho dočkáme přece
v aeml tito velké feaké opery která

tajinté alávu urnřiií hudidi

iilho roziířl

Občan Vádav Vaigl inženýr z

Prahy zavítal do Chicaga na nvfto

vó výttaviAlé Vyslala ho acm

pražaká plynárnická Dpoleunoat

i Do ház( ná poítovní zpráva z

Čech o Čenké výpravě k niíoitini

Čechii amerických Okolo 15 čeř

věnce t r budo loď a úénutriíky z

Čech a Moravy k nám a avčtové

výstavů Chicagská předevSím alo

platí nám Právé rozeolány Jhou

velké programy plakáty i provolání
do celých Čech Moravy a Hlerxka i

Slovenska i tfííme ae vřele na naSe

hosti z vlasti Podnik i jeho prove

dení náleží horlivému našinci panu

Fr A Urbánkovi českému knih

kupci a hudebnímu nakludateli v

Praze vedle Národního divadla

který také nejspíše výpravu osobné

povede a jenž podá ochotné každé

mu bližších rpráv kdož si toho pře-

je Přejeme mu hojné zdaru a

voláme "Na shledanou!"

% V Milwaukee Wír spáchal
dne 10 t m aamovraždu krajan
Václav Macháček Utopil se ve

sklepě kde atálo vody na 18 palcfi

Dle všech známek učinil tak v náva

lu náhlého šílenství Macháček

byl členem řádu Wisconsin čís 17

Č S P S a Tělocvičné Jednoty
Sokol

t Pan J P Plibyl anglický no

vinář který zejména řízným vtipem

vyniká a již několik časopisn v Utah

redigoval jest nyní spolupracovru
kera listu "The Logan Nation" v

Loinn Utah Týž jet bratrem

pátera Přibyla který v Minnesotě a

později v Chicagu vydával český

list katolický

% V Chicagu uzavřena koupépřti
lotft na Lincoln ulici a 12 lioulevau

v cené $24000 tělocvičným sborem

"Sokol Slovanská Lípa'' a v době

nejkratíí vypínati se má na krásném

tom pozemku nádherná síň v ceně

$00000 Na zdar!

Jan Herbek rozvážS v Schoen

fenově pivovaru v Chicagu přejiždě
dne 19 t m přes křižovatku ulic

Ontario a aev Clark ul na níž po

loženy jsou koleje kabelové dráhy
V tom přihnal se kabelový vlak drá

hy Lincoln ave vrazil do vozu

shodil Serbeka k zemi přejel jej a

těžce zranil na hlavft i uvnitř těla

J Ve velkém koncertu v Troca

dero dne 15 t m vystoupila ponej

prv al Marie Poštova která zapěl
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— Vái-Ia- Tupý 21 rokli tíý
který pM několika dny plibJ dn

Chlraa l Hartford ('niti kriťcl

lne 15 t m při-- kolij Ifleznice

lllinoia (Vtitral na ?'J ulici v Chica

{ti kdy! v tom byl náhle zasažim

nákladním vlakem k zemi sražen a

řejel Obě nohy byly mu od tíli
odděleny i není naděje že by mohl

(t neAťittnlk zachován na živu

Ityl dotraven do nemocnice av

LukáAe

[ V paláci krásných umění na

světové výstavě v Chicagu jest
české uměni zastoupeno avšak ne

tak jak by zastoupeno býti mohlo

Ve skulptuře vyniká proslulý nás

krajan prof J Myslbek svojí rázo-

vitou podobiznou hr Fr Thun-Ilohenste-
ina

Z maleb olejových

největší pozornost vším právem bu- -

dí čeští umělci a to v první ha lě náš

světoznámý Václav Brožik obrazem

listcrickýra: "Svrženi českých pánu

okna na hradě pražském" Rov

něž zmínky zasluhuje dětské genre:

"Kašpárek" kde uvádí nás Brožík

do salonu v němž dílky s upřímnou
radostí obdivují se pitvorným pohy- -

ftm loutky Druhý mistr Beneš

Kníipfer v Uímé rodák český prv-

ní cenou na zemské jubilejní výsta

vě v Praze poctěuý zastoupen zde

dvěma obrazy: "Boj Titanu" a "La

Siréna eterna" O něm jest známo

že jest v malování mořských vln

nedostižitelným HanuS Schwaiger

zastoupen jest dvěma malými studi-em- i:

"Český sedlák a selka" Veli

kým stoupencem směru moderního

jest Fr Dvořák jenž vystavuje v

oddělení americkém zdařilý obraz:

"Mother' Pleasure" Dvořák patří
mezi české umrlce zvučného již jmé
na Fr Kuběn předvádí dvé pěkné
ukázky z podnebí itslského ve své

žích sytých barvách kdežto zesnulý

již J Canon (Strasirívka) jehož ná

rod český ku ztraceným synům ci li
ti musí (naroieuť na cizí pftdé z

ěeBkých rodičů amýsením svým
však vzdálen snah národa našeho)

zastoupen jest jedinou prací Z
? IJL-- l XI -

onuamny cesnycn umuicu vystavuje
Václav Hradecký obraz: "Selské po
vstání v Cechách" a A Novák z

Vídně malý genre Zastoupení toto
lest skutečně vzhledem k počtu če- -

skych umělců velmi slabé

— Trpěla jsem prukým nastuze
ním a chrapolem Využitím p&I

baličku dra Áuguwta Koeniux IUia
burského thó byla vyléčena —

Paní liabette Kusch 028 uace ul

Cincinnati Ohio

Stojí to mnohem více

zflstati doma než použiti desíti dob

larového výletu Burlingtonské drá'

hy do Sheridan WyoTiterý ae bu

do odbývat 30 května

Otažte se městského lístkového

jednatele v čísle 1324 Farnam ul o

další podrobnosti 0-- 2kr
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cttft naUiali m minulý tf li-t- i (i

jcli la aklaiMidr Adt I)ořik
aic "MloTtnk4 r Iiivm in í n

Hkl'lh lijU roeltfHaitřHii V

xmiWl( lijrly 11 rovnpii Hralitn

aovjf "ULrruka tance" k htl rm lioa-tra-

Ant Dvořik Nřwjror- -

nk ý (ijrn)fonirký orkatr Hlfnfm

WalUT )Amroeli0 iof&'UI aolmtu

koncert v liutcbn( alni na výatavt
Iloiialoví aolo rcinca Adolf Urinl- -

l'ři ak4k4n( na pouliční k4ru

atalo ne ji! mnohé niXlfalf Tak

luo 14 kvftna jihiSel k citelnírau

ioranřnI( Kmatiael 1'eklo i Chica

ga který chtéje vykocit na k&ru na

Halntel ul amCrem lápadním Jedou

cfunekriuUm nohy ae Rtupitka upad
nul na Ulalbu tak ncSCaulnS lo bylo
mu tlomeno žebro na levó atranS a

mimo to apAfiobena mu dosti hlubo
k& a 3 palce Široká rána na krku

Kftn vosky P Macháčka % Chi

caga uplatil ae dne 17 t m Mnohá-cháce- k

doMtal ho pod kola přičemž
obó nohy mu byly poňkozeny Tížce

poraněn odvěsen do Mercy Demo

enico

Dne 28 dubna zmizel v Ctiica

gu krajan Jan tíha a veíkoró pátrá
ní po nřm ruHtalo bez výsledku Te--

prvo 10 t ra vylovena byla jeho
mrtvola ve "slipu" u vodárny na

Anhland ave Jak He ltiha doatal

do alipu a tam tahynul t&Mtane anad

na vždy tajernntvlin PravdS nej

podobiiřjňíra zdálo by ae ovšem že

ae tu jedná o Hamovraždu v návalu

okamžitá choromy šinout i jejíž

známky počínaly ae u ftíhy poHled-n- í

dobou povážliví jeviti Zesnulý

pocházel t kralovickčho okreau v

kraji plzefiHkém a v Americe byl již
24 let Patřil k rádu Čeitkodélnio

kému o 73 Č H P S a zanechává

manželku a 7 dítek

j
Čenké plzt-ňHk-

é pivo bude na

výntaví čepováno ve- - "Vídermkí ka-

vární" firmy Kttnipf & ílrieiwier

Mimo plzeftukého piva jest na vy

atav5 též výtečně Korbelovo víno —

o čeaké nápoje nebude tudíž zle

% IJratři Jan a TomáS Barcal a

Chicaga byli dne 16 t m tiíce zra-nč- ni

při pádu a vozu který řídili

Voj ae při jfidó vypnula ze Šroubu

pojícího jí a vozem udeřila koně do

noh a tito ae aplaíili Při tom byl

nejprve1 vyhozen pří nijakém nárazu

ze aedadla Jan Barcal a hned za ním

jeho bratr Tomáň Jan Barcal drlel

pevni opratí v ruce a byl odtažen

jeétfi několik krokft dále při čemž

nebožáku vyvrtnuta pravá ruka v

ramenu levá ruka na dlani atraínč

až do koMtí rozedrána jedno žebro

na levó atrani přeraženo levé ucho

natrženo a levá noha v ohvbu nebez

pečni pohmožděna nebótf mu Slo

nejupíSe kolo přes ni Tomái Bar
cal byl porančn na hlavě a mimo to

S í V CTAIIKMOIV NEIlJ K

neděli do parku 24 letý Willino
Schmidt pekař zaměstnaný v Kuen- -

nové pekárně na j 10 ul e zaitre
lil Ta k vftli níž se střelil zove se

Mary Lewisova táž jeHt v téinži
obchodě klerkem Smith když tnu

děvče odřeklo sebral se a šel do č

845 j 17 ul kdež bydlel a spáchal
tamovraždti Zdá se že mladík ten

měl o kolečko více pro takou malič
kost ae lidé již nestřílí

Sto let stáří Velmi imílo tvorft ži

voucích Junt s to donícl veku jednoho
století Považte— soustředěna nioudrof
sta let) A jifcco tato eeuml řada let

shledává ĎllA Pktkusk IIoiuiko stejné
letos jako roku 1770 Správný popis

tohoto obdivuhodného léku— eo vyléíf

jak infiJíe by--
t obstarán lze obdržet pukli

dopíSote Ur 1'etcr Fahrney Chlcaío Ul

1'utnatujto si že toho není pouze ně

jaký stinuilnnt nneb lékárnický předpis
k pili kořalky vSak ním předejde se m:- -

moci Máte li nřkteré z "bolft jenž dédiř-n-

jsou tflu" z nichž většina pochází od

znečištěné krve pište k Peter Fahrney-ov- l

Jak výho udáno

—- Uvenv v podobě lidské objevi

ly se tyto dny na velkém hřbitově
Forest Lawn kdež vykopali čerstvý
hrob pi Julie Husiové již v pondě-l- i

minulého týdne zesnula a z c 5:101

s 24 ul poch váni byla V pátek
dozorce hřbitovní J Craig apozoro- -

val že hrob pi Ilussove jesl poru

šen a v phSli chvíli již se plesvéd- -

čil že mrtvola z rakve byla vytažena
Sotva odhalení to učiněno bylo jnou

tajní uvědomeni co se stalo 1 dali so

do pátráni v obou lékařských kole-

jích Mrtvolu však nenašli za to

ale o mnohém se přesvědčili i upo
zornili zdravotní úřady Jak a mrtvo-

lami na koleji omažské ee zachází

kdež v pytevnč ten největší neporá
dek prý panuje a jednotlivé části
těl lidských rozházeny jsou až k

neuvěření

— 05 letý P F Britt podřezal si
v pátek krk a jedinou jeho omluvou

proé tak učinil bylo že jest starý a

nemá peněz Britt vešel do uličky
za 20 ul mezi M a N ul a tam čin

ten spáchal Policie dopravila jej
na stanici a dr Kelly jej ošetřil
Britt bval kdysi v New Yorku a

byl mužem zámožným schudl žena
i dílky mu zemřely a stařeček ha-

ní i Zdil se po světě

— J Počká Čech jenž přiňel se

do South Omahy podívat byl v so-

botu ráno okraden nějakým nezná-

mým o $20 Počká měl lístek do llock

Springs Wyo a nemohl najiti cestu
do Omahy znět na nádraží Nějaký
neznámý se jej ujal a také jej opent-M- I

Chéf Beckett dopravil chuďasa
konečně sám do Omahy tou jsa mu

radou aby pro přlšté dal si lepší
pozor na peníze
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