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Abychom rtokhall Je prod
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Mužké černé punčochy pevn

birvy IUj míjíceiiu 25a

100 tuctft muž-kýi- b n žhlenýeh
kosil zhotovených z N-- York t'á
tns poe:e fioc kus mají ceny 75c

Sb rka ninžkýeh barevných koti
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pokť neb jeie J fo i t tivli4 li

řsll ! # rtli)ik)i člotrl n
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ei rf4 feky dltibl tlldéUli
—i ditft mlřUt r 1

(jfhrei lftrtfikrai4 Jou b"tii bti

řď ft l id piboiříli 4i ky ptftm-l- y

a otulHxly pracovní hl sotřociii
lak le to vsitiis dlouhý Ist ro--l to

i4 pfijd na stá rn's O ti si

poui htedl vyUtl a radovánek a

utrsul veřejné prnls V nai íko#
míváme vl ly veřejnou ikouškn k le
se přeilnásl a řeěnf ala Irtot a t ho

nebylo id ' p"fiěa II se na venkove
nesmi pít ladné pito to uí je ta d

mokralicke prohibic J Jsem tam

nmohl v čas J t neb e mi stala
v paMm mezi dobytkem nehoda
Mutel jsem nejpěknrj4iho mlaiéh t

koně zastřelit neb mel ránu jakoby
lei byl některý ztřeštěnec bodnul no
lem Počasí jsme měli Mál suché
až dne 25 dutma nám pěkné ivr'-l- o

le frmeři mohli slil a sázet 1) ie
4 května o 2 -- hod od polenu se strhla
velká bouře a liják která přišla od

severozápadu Tma bylo jako v noci
lak že kdo chtěl ve světnici něco
dělal mutl aviíit Ldo se až do 8

ho lin vtét--r tsk že pro vo In nik l

nemohl nikam jel Tiž padalv

kroupy a mně zibil blekdvě pmsta
v obroda Tak se to nyní x řid
stnle opakuje tráva v korné a barlné
roste a iuy do pole nemožem
Se srdečným pozdravem

Frank Janák

Alkinson Neb 25 května 1895
— Ctěná redakce Pok Zapudil —

Jsem nucen edělili Vám Mmutnou

novinu Dne 22 rn&je vyjel si pan
Kalkul z mlynářským pomocníkem
na jezero iih lov sluk Kdy již ho-

nili druhý den n if oUriou náhodou
se stal pau Kalkus obětí hrorého
neštěstí Jel na kočárku a puku
měl stát vedle ehe Puska se sme-k-

dolft rana vy Ala a za4hla ho do
levé ruky pod ramenem lak že mu

celý náboj vjel do ruky Ryl vzdá-

len od domova asi 35 mi' Hu l

jeli Tíh nejbiižáí farmu a tam muil
zfiKlai do 25 kv tnakdy tepné
ho přivezli domu Teprv večer při
světle mo lékaři ránu vyčilili
kafi usmi n věd' zdali mu ruka ob

t"jí anelm bude odfiita — Tak se

luky nevyplácí střílet

F Wosirchill

St Paul Minn - Není Uř jsko
kdyi je zlu a dlouho to trvá 1 Po-

hledních něk dik roka bude tpwá ni
v černé knize ČtKomsy hlásají ž

e nbchcd zvedá ale poxud to neiif

ntiobo ználi Pravda jest že pne-j-
e

více nHi loňského roku ale přec
velké procento děmíko poud ziháli
a ti kleří pracují činí tsk za ma'mi
mzdu že při nep4krovnějiím žiti jim
málo aneb nio nezbyde a ponejvíc
-- i mu' dělmk který se nejťct na
dělá mnoho odepř t Proč být %

městě když není d st prac? Jeat
jeitA mnoho dobrých pozemlfl je
čekána praoviioii roku Právě j-- m

ořijel a maléuo výletu v lirron C
Wia 65 mil na výihod od St Pau
kdei jet dunt dobrých postmkQn
levně na prodej na mírné sídátkv
V zmíněném count jet jet 20000
tkrb na prodej pi 17 00 ikr a v

kol 1 maji takoapeio nejvíce Če4i a
Němci Nejolížsf mět iso je Turtle
Like se 300 obyvatelft má 2 dráhy
Nortlwentern a Soo Lii tak že

maže frmer soji výrobky dobře
peněžit Toť je nejlepií bmloucnosi
pro pracovitého dělníka který se
eLre státl samostatným práci hledat
nemusí ta na nej čeká vždy jen
kdž chce pracovat Jestli by si
někilo a krajana přál další vysvětle-
ni radosti mu vi pravAllivě aod

povídám dle rrébo nejlepilbu vědo
tul 8 úctoo

John Šafránek

novějsl mody po $160 stojí ca ýMin ret

Jhtihnl M d ťlítj{ pl
pl fjkm M!foi io if rřlk '
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pohnoill konduktéra k t a y

tavil skočil k r t Mok 1)1 I ť

BJratný l nl#řil m l imf
hlavy a řfi4l i Sdki Tří J"lii

soudím) kl#ří ním j!í nm4tati
a mrri fhtt Jej k vdoml a dali

Jej doprstill {í"Jf!Ířn voieni íJumA

15
jr

I ihnsj povl4n dr Topní i který
hledat ! J ŠfO potlučen n dft
míttei h nt vito tn ta Mavy a )

ro% proraženou ithku Utrpfd tel

těžkým otřesem tiť tkit a kr4iel i
Út ĎOU Uí Ní UI Jf4Vfll( jct
malá n léj

j V Ntw Yofk-- i %třr!íl se

pondělí odpoledne ra!nuttlj tý ln r
hontioci krajina M rivc £ 'a 359

r)ch 54 ol mlxiý krajan Vk:lav

KoláHk rlottij jtko uklcptllk v tj

Unci JUíínoví iamřlraný Týl jo
oklixt-D- Í rofxtnoNtí :L t& tkno i
miitoavatele o Jovolenou 2e prý do

lékárny dojiti ni chce a víre se ne

vrátil MiMo do Kkirny rdťbral a

do výií udaného hostince kdtí dloo- -

hý dopil přfbnmým avým napsat a

na to na záchodě kult do hlavy ti

vpálil Příčina aamovraždy neol

dosad známa

V Cedar Rapid la spáchal

pondělí večer min týdne namovraidu

tastřelením 60!etý kiajan Jan Ktdt

roírsky Tyl a před řtyřmi týdny
strhl 8e v kříži a od té doby více pil

aby mírnil bolesti Kdyt nalézal ne

pod vlivem opojných uápojfi hroril

prý vícekráte 2e hí vezme Život

slovům jeho vřak nebylo přikUdárto
žádné vfry Ve chvíli kdy hrozný
onen skutek spáchal jh manželka

a dcera seděly před domem kdjž to

pojednon zahookla střelná rána Obou

žen zmocnila se hrfiza i spěchaly do

vnitř to spatřily manžela a otce te
dícího na židli a hlavou na jednu
stranu svěšenou a revolver naléhal e

v jeho klině Ža Radiruirký byl od

hodlán spáchali xamovraždu dokazu

je to že v domácnosti jeho nikdo

dříve žádnou střelnou zbraň neviděl

a revolver musel si z v liž tě k tomu

4
účelu koupili neb vydlužiti

% V "Slovanu Americkém" docí

támese že navštívil Čada? Iiapido
p Anton TomáS od Oxfordu a od

něho že dozvěděna novdstka— která

jest dosud tajn&xtkou Jistý pan
"DrahoS" jezdí prý totiž po venkově
českém a sbírá odběratele pro nevý

český hosp-xíář-ík-
ý lit kterýž má

vycházet v Cedar Rapidsích

5 Ve středu večer minu'ý tý len

vypoknal ▼ New Yorku oheh v dum

T jebožto přízemí nalézá ao tinkárn

New Yorských Listů a sice vypuknu!
T eflioi doutníkářikó firmy Cbarlo
Poláček na třetím pochodí Na

místo požáru dostavili se hattiči

záhy požár ohnili SpQsobená skola
není velká Jeden z haničn poraněi

byl při vytloukání oken na cele a n

rukou a dopraven amhuUr ním p--
v

tem do nemocnice T4ké mldí
jistý byl na rukou pwdtjďfm skon-

ale pořezán rány byly mu v protějil
lékárně obvázány

mit'ti t J t''iy a byli rel"i
tí k-- i M v j řl i Vit ti

tu blí řr Pt4jfwl I Ml#h'

1 1 lrol lfn tsíkii jt 4it!
' tí#r# ftjiř" J K íCtOiM IMll
V'f třř fil wí-t#- r Jft kilflt '

ři"řw 'ttijtl i p UflA

(lřlm llttta AV H

p if Vri ti řI#f-o- íIii
řt kinfml itaiýfrt ti# I ilirml

iMfiý b jtml jíl řk řniou!h'i } ři

(ih bylí tydobylí

llfoiným spfli"lrt) yííita v

lta H kiflio3 h- - linA o lp'l
C'"-'ií- ' o ii"t IfJt-t- á diruk

J4a hféij II )l'ika hodili ť-ti-
)

piptr ďi oitť který n kulík malých

'nhh rt mi rtftu Iliyn a

Vtitfr av a při tom si na rt

ítřřky chytily Na pokřik Jě ka

ptipeibla jnln siUdka audu-il- a

hořící ty na d(-- ku ť) 4k utrpělo

ttkťlkýuh op'ilni }jilzh'
djtiit v hroitiých bolestech ducha

vypu tilo

Siařiřký Ant Holub Frank-linWi- s

kterýž voil poslu z Coope r

t wn dn K wiunee a rpět byl min

lýlne inaéně poianřn HplaMI se

mu kfiň Kdyl jel cextou kotem

townnlho dirau ve Frnklin bylo

mu jti kolem ohňů zapálených i
účelem vyčistění plotu K6ft se

těchto ohfta bál a splatil se Votík

byl překocen a Holub vyletěl n

klády a potloukl se značné ni hlavě

a v obličeji

í Štěstí a neštěstí" možno na-

zvali to rím byl ve čtvrtek min

postižen Frank Král v Chicigu Tý

vyžel si na ryby k jezeru a asi o tře

ti hodině se chtěl vritít domů Ns

kolejích dráhy Illinois Central n

jezera stal dlouhý vlak který mu

překážel v odchodu Král doftel ař

!t voztm na LřiSovatce na 12 ol a

čekal až přejed v tom ale pHbnnl

se vlak nákladní a Král nemoha ni

ku ly uniKimnti vyskočil na vftz s

prtléta! na druhun stranu Nahoru

ne dotal ale kilyž seli-pova- l trhl

iáhle vlak a Král spadl doln

mezi vozy a ptat f irmu nádražnt

kt rá je-- t a- -i ctyry Ktřvlce vyfikl
a stojí těsně o kolejí % luku Me

těmito prkny vlakem kolem jedou

cím jtst štěrbina ttik útlá že v nf

ď rontlý čl)věk sota mnže stáli

Král nemohl uniknouti z této pali a

relý Tlak jel kolem něho Vozy do

ného vráJely a itéstím pro něho

byb že a žádného vozu nicnevjční
vslo co by je] mohlj dolu sríziti

15)1 by to ji-il- é zaplatil životem

Byl poraněn velmi nnb-pečn-
ě a do

prsven domů Přivolaný lékař shle-

dal že má prafou rjku vylomenou z

nmeoa ramenní kouť přelomenou

maso na obou ramenou a pnou roz-

trhané krom tohj že i vuilřulbo

poranění utrpěl

Z Katolická řra ve Fi-- Mill- -

VVi„ jjfUI proZitfioným správcem

jt pater Simoiilk byla min týdne

okradeoa a vyfouknuto velebníčkovi

Í6i na hotovosti a cenné zlaté Lo

linky

'i Krajan Jo ř Němeček v Chi

poranil e tážné v dílné p

II ilpocha k lž jest smétnri
l)rijsil iějalý nástroj kdyi v tom

lotal se rukou do stroji a byl těžu

pořezán Uaka4 byla mu poiramo- -
í

timťmá nás iU vtl% stovky a

přM jisbv m0 ( řivolil policUty
T f I tk wř ittil #)-- ! řtni tkťr)
l'tiií a wlfKletd J 'tovko" d

A f'iv n jr tpoikffíhti mřiIi II i

S#l! k I podfoboft! Výiletibd Vy

pil 111 Í4 ftti SUifk pohi#řOM'
a Jioore nainf si jí ' ý

4yl řsřfiH 1'roklldinti fjííilo
Ir6sfovka by a Mnátnsním biř
tí vi vliti a Jn pn tu p

d tbila se st tUt 4 brnkat! tlik
ťova byla nlr jiná Jlikof ptfc

vínřioll kl lhi ohchn Iníka jst
%y při f řitnání tní byl aspoA

troclni opatrným a jelikrj nrni'M

ittertým být d kino zlý ú'if 'tyli
olta pfoptiítěňí OIli s úřadovny
zklamáni 1a to nebyli toka a rádi

U vykloulí tak Uiino

mi Ovt lan Nký krajan Jan Čanda
ml má Jile lni dobou prahanebn a

mílu Nedávno tomu co byl zatčen

t rotole V sebeobraně střelil jistého
I jiřika do nohy pak zahaloval svojt
lenu o rozvod m v úterý nin týdne

vyhořel na pracbtriuju O 10 hod

♦ ečer vypukl v domě Switzera r h

Dennixnn a Sears ulic polár který
icbvátil i soiish lni Čendovu zhra
du v ni nalezavsí se hostinec a jiné
budovy shořely a! k zákUdnm Za-

hrada ovsem je také zničena

wi Před časem plinesli jsme zprávu
o hnusné vraždě dívky Jsfioy Ši

manové kteráž byla zatraŽděna v

odlehlé části St I mihu Mo a oloo

pena ai o 13700 když se sama v

domě nalézala Po vraždě bylo
mnoho podezi-elýc- cob

když e ale vykázaly kde v ten čas

Hely musely být na svobodu pr~

puStěny Již se za to mělo že tato

vražda nikdy nebude objeveua když

najednou vyloveny a louže krví zbro

cené kalhoty a něoo jiného prádla
Policii nevzalo to dlouho vynalezli
komu ty vře i iáleíí Nedaleko od

ralnta vrždy bydl-- l jislý Wuiz který
vzat do vyšetřovací vaty a mělo se

a to že on vraUdu spáchat jeho v

kalužině nslezeué předměty náležely

imu a jeho vlastní žena udávala Že

on vraMu spáchal Jenom jedna
okolnoHt tomu flporovala a sice že

v týž den pracoval v cihelně ai dvě

n f le vzlálenó a při práci měl docela

iný oblek než-- li byl ten v louži na

lezený Aby se tak v krátké dube

pFevlékl nepadalo v obor možnosti

Stopována nitka za nitkou 2 vyvi
noto celé klubko Choť jeho udrío
vata nedovolený poměr a více muži

kteří ]i za nepřítomností manžel

navilěvovali a ti přiili jol přísnou
policejní dohlídku Kly! pik se

ukázalo že ani ti nemohli ml li úča-

stenství v té hnusná vraždě padlo

podezření na samou Wurzovou že

ona se oblékla do mužových řatO a

páchala zločin předně aby se peněz
zmocnila o kterých věděla — an tam

bývala čato náviiěvou — a za druhé

aby to svedla na manžela a tak se

jej zbavila Wurz byl čestně a vsahy

propuštěn a Wurznvá s při zatčení

zbláznila Přítomni jl v méstukém

ústavu pro cboromyslné a není Žadtá

naděje že s kdy lOídravf

Tlť že veliká Mat ll!f v tomto iťletí
Jest cobyzdéna krtlcerolT Nejlepíí re
ZDiSmí h l kft pro i tomuto trudu jest
Dra Petra ll"tioko ono lrfí nrjsrpull-leji- l

pHpaóy Dra Petra Iloboko do

stat! lze v malení pouze o zvlitokb
níuIcb Jeduaislu

Mužská bedvábaé vesty $350 až

Muž-k- é bílé a ozdobné vetv vr

víeth Velkotech od 33 do 44 té
měř ra poloviční cenu od 45o do
$250

Tirihk výprodej

mužských kalhot

VSechiiy nn$ $:í 50 a $100
kalhoty

11195
TóImU5 oblolíy

ro stáří 3 až 7 nkt v nejoověj
tich vzurcich a barvách

za —

$150 $225 a $325
nia l c nu dvojnásobnou

Chlapecké kalhoty po kolena Jel
si u lcmé po 45j prodáme vám

po 25o pár
Velký výíěr cblaneckých relovl-nnýe- h

kratkirh kalhot v barvách
modré a černé jakož 1 v mnoha
pěkiiý-- barvAch evttV I ch a dvoj-

násobnými koleny a sedadlem

za 50o pár
Mluví se tu česky

XW 0'íjednávaám poStou věnuje
se zylaíluí pozornost

I In iihi BII
r h ICté a Dodse nU

OMAHA - NEB

4

i

4

i
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261 Harrison Ave lPaulMina i


