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tek I stiskl pontf Hán třaskla i
hoch klesl mrtev NevMíl přj ř#

je revolver ostře nabil

CESI VJMEMCE

4 I'n Toná4 Ndd inámý
nntélscky kovrKléWtlk v Cbírage ID

shotovll n'!4vni kota poprsí Me

Klnleye a pM několika dny je ď
nesl do (Jsnlona k ll s4m Je Mé

wi Western ave spadl kotli
k irovna přj kola která rosdrtila
tnu Llsva éplná Alrlrol Jeho do

pravena do márnío

% Kraj na MsAilava Vsseleyvllle
N I) přitkalo télké filiMf Vetl
lsa dřfvf A4řtftoi h4hodoa

vlak spadl vosa 1 eirpll vnitřní

lOIfNV
Ml Fial Klon 1 lim M96 —

Cl ftdskoe Orj(4ni Hratritiei Keo

tel Issktv aveřrjnlt rtAtf lifrf
ohralsnd TtU Cech čís 6UH
f BU l idi Minnesota protest eje

Jakémukoliv fcllvání naleho
Hrotí otn f lnstte t 4lelitosti

odtrlsní se ol podpory při hlt? ním

milovali lififft kdy! dtifinkv avé

tk řittkvřnřié if hová# ) rtc
v44 přál ii e mlll Klil Uk lojft
Jlrnil vlH ilfsif I# im tiriy
w(ř lllri'i klid álný v va4m
domoví ř'lh')ll íř()t trp
la btidoifnot nflr4nf]t myl
vMyř řiřosířslř jnt tak tu Jk v

botu avém lorririfv4t Otr mn
lul Jl sr# Itřifill I ifttlt
Jm# vám l i J#4té my 141 Janmsu
6 Vi (' H I' H# ktři nal v4m bdí-

me o v4 pAovt m trt rhce
fns To v4m slsvn i!ilijjm

itlm dřsií lí]f# blai prn4(kR
avlbo man!ta tlip n4ho bratra

Vánlava AmMla povi ly v 6clé m'jt
1)4 v bUhé painli iaoh'v]lf
Za ři I Jwntn L w (i H I' M

Váitlav fUnd Yt Iluoák

přd tJ

Přijmutí do řádů ČSPS
Chl''íK' 6 lintopada fli I l'rha
13 Č 8 !' H

byl vylouř#nf br Jn lliyfy po

vrh poplatkA opft k f lu

co fUn pt přijtt M bratrkjm
poidravcm Joef Kilíp taj

1 Hlesu nslf Jednoty flM 44 nlo

podobného neotevřel aJdn4nlotom
polofsno rte netotožní l v pro-in- el

Totff thalii k evédoméní
tich kteří snad obdrlsti mylnon
práva o eoehlasti ntsem hlavn pak
řád a Čechoalov en čís 90 v stála n

leei-- Za flld Cech 12

Antonín Jarka taj
Alois Bláme

M I HH

Chlíao 6 listopadu (Na átécho

jf Marii Šmldlové manltloe po te
nalém bř V 4c Amfdlovl člene

řád a Jonjrman fi SO Č H I' H ) —

Veleoléná sestro dítky milé!
Ví pvMhk ttřčllým pravidlům

tákonom Podle toho kdo tyto
bývají tak I ony samy Obrat

nljlf rutltínéjél trflreové stanovili
I aliteČnéjií dostojnílíí tákony t
ponévadl tvorcem nejdovednějsfm

) Příroda jsoa i její tákony pří-

rodní avané ty nejdokonaleji! a pro-t- a

neleoravedlivéiM Oov nikdy a

nikde roadlla nemají vlema

výhod dopřávají slejné povin
noetl okládajf víe neatálým pro-mÍD-

4nt

aUjně podminují Ony ♦Sa-

ma vnik livot dobrovolná dávajt
ale bt tvoleof tase také právem ai

ho béřou
Milá paot 1 I drabý vál manlet i

otec n44 nezapomenutelný bratr

Václav Ómídl Jako tisícové a tisícové

před ním maal podrobili těmto
aikoD&m musel lemřfti aby uprazd
til místo iivota novému ovoci el
v vdát dítkim tvým Mohl metl námi

aioe Jeitě dlouho trestně liti ala

kdo! ví proo tak aáby nás upřímné

kamarády věrnou manželka milo
vinédttkv ODUStiti ínudřl Nevy
tpytatelné Jíoo 4kony Hlrody! —

Uny velké radonu a roixoe nam
_ _ _i: II l J leviti a

llílnivxilfiiif
Tlmlo vd4r4me vřelé dí

by vlem lim kteří Jik t--

I t 9 nemoce lsk I při pohřbu

nl drihé milované maníeb

ky matky tak vřelý soucit
k i#nalé na Javo dali to
likeré netiltné slulby tám

prok4ittl Zvláltnf dik bo

dli pstiím Jo Kálalové Au

ehoté a MsMalerové ta jieh
netiltné slalby nám proká
tané H notou

Jo K Krhmldt
truchlící n anlel

Jorf Vitém synové

Kmma Ilrrta Jery
J

Hodám- - ro
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S4 a pilrhliv4 Ki!l Mř I 1 1 'kles

inimš wi řl Irh iHnfi'h ti'h tom nu
nr bttiln a klinofi 'lni tunihun h-- u

n-- twift ní niMiiimi
Kllk f Mlaríts i p(mň loii íeli ov

"Kmt%"1 LiAni i pUmn if (

iktif ttif Iťt hfti a Jmn nt% nih
)mrn vUtnl pnfHin n'titílu InIi Iiis
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krtxrté UU Uhi rent IIOO íruM

tUmo holinky v 10 a IMI
Nlin-fi- 4 tr+ni #91 ( irrt íKla
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ni t ncJlliiJii hl'UiiřIxiliitirťh ht!nWť-- i

rtrtil $100 Ztiln-h- n llo holinky ru'lfin'

Ony tylo d44m jmllns ri(o abyrhota

u(iírnlll na tisrnn)ky Inxllnok a klenot A

ifilrdHy dírky á(vnl vybrali l

mhlf Mult ctKi-l- l oeeny tylo Ktpinl-I- I

uutlatl nim 93e v kolki h neti v iHMf a

(lonUnntu m lo nil hran nf (to iáiky
Tyl má lky" ruiln upronthNl a oml npolo

(Umanty kolem a co to vlililu y- -

roná c 1'lftovémn ZárotcR ul-ti- Vin nii
velký cennik a ph tnm vetmcts-l- l ul tu prArl
btulete iniivl vydoltlil l nřktfrou i vyí! uv#- -

dwiyrhcen Nahidka tato platí clo 13 prcin-
ce riíu Ihned Roynl Mfg Co

Wholmal Jeweler Ptr Ae:llent hkik
l llrrmo III

Sárod k omřlm a měním pracím

HwHo Dtpiala pant Nclle Dasgatovi t
Botťma kalba pod oítrrm "Tmoj Work sad
Art PMorsUeni' kUrái prakticky UlmUnJs
tboiovovial prikryvak abraat kravat )ehl-alo-b

podnisk atd atd padasiu lllaitraoaml

Kniha tato apola

tutrui o iu?v a Jinou "8Becos-

Tkit tntitlu atty rtadrr tf fnl Horna Dyelng'
W Pokrok Západu to on 'dapMoi domiot

topí of "Fanei Work ani barraaf) aaalina

Dttoratiom" and "Sueouf bad kaidima
Id Mamo Drtina V etaiřl aat aails

priloiaar kopou
a to kotek na firmu Wella Blchardaou Oo

BarUagtoa Vt
Bvrobu imloiná llberilal nabídka ílnina Ja

pooaa ta pMílaoa otnaooviat apolahllvyob
Diamond barev a aby kniha o domácím barvení

doftnla a do rukou ion kU-ri- i ehtíca bytí do-

bra tmexuj mohou atari obleky pfamiultl Jako
naaovi Jli ta akutrfnoat ia Diamond barvy
byly pradníml barvami Umiř pj mlnulýeb 9S

rok i a vtrlatajíol odbyt rok od roku Jaat doata-tafny-

dikazvm ia oemaji aobi rovných
tdhlx

Kinlsyovi iMal řtoobi J tvlsf 4-- n

f kovn velmi kfi4 provsdsna a

dsta ihotovltell velmi mnoho práo
l'o NedvM odsvf lal přsd élyřmi
leiy podobné poprsí presidenta tle
velandovi

1 V lUfiimore laMt byl Ut#

Josef Kabl4o pískovou ttlnoa
která o#la ae bllfe fatstte fy)

(rneol Hoch hrát l li Utm
bratřem svým Oito a V Marsal
k#m kdyl nehola se odála Vit
tolie fmenovanf holi btll len íá--
stscnl i ypánl laké vysiobofsel
Josef naletěn Ja ti ro chfalnoaot
mrtvola

1 V ÍMroit tastřclil ae 33 října
na hrohé své ivlnlné manlelby 73

tf kralan Vt Ilrichtt iVUisl
i Podlipné a Prahy

mi V tlevelanda podřsial si i opi
bsti ďpny 7i'etý krajan llob Hlávek

hodinář
I KmmA foreltová filstá dcera- -

ika p Korejte hostinského ? éís

H00 Ave A v říewyorka málem by
e byla stala obtí volebního rncha
V aterf ráno spolkla lotu Měřila-leyf- tv

knflk opatřený ostroa lá--
(íinkou UevCfclko trpělo nesmirnoa
folrH a ]n vÓasnmu takrofienl ro
diča a rychlé pomoci lékařské déko--
vati dloloo le tachovloa byla na

livfi
J V Chicscřo přejeta a nemrčena

byla ve čtvrtek vlakem na křižovatce

dráhy burlinglonuké 4Metá pf Marie

reirtiova t o 000 1 10 ni

[ Elektrická kára v Chicaga vrá-

tila ve středa odpoledne do voso v

n&mž ae nacháselí grocerísta Ant
Nováček s č 1163 0kley ave a

leho dřlník Vás bvl roibit a oba
muži vyhozeni na dlažba o niž ae

(načne poiiouau riuoua caviaii
Hdifi káry

Z Prairie da Chien Wia ozna-

muje p Fr Vávra 26 října náaledu

jící: Včera přisel o život 16 roka

starý Josef Jelínek nešťastnou na

hodou zastřelením Josef Jelínek
nek a Jan Karoch totii byli na bona
Když odpočívali na vrchn v tom ee

ubíralo několik mladíka dolinoa a

volali na ony tři nalézající se na

vrchu Jan Karech Jim odpovédél
by sii svou cestou neb Ze na ně

střelí I svedl puřka a položil ai ji
na kolena vedle sedél onen nešťa
stník Josef Jelínek trocho zednéji
jeho bratr V tom aavsnéla rána a

Jos Jelínek akácel se mrtev k zemi

neb celý náboj mu projel hlaveň
Zmíněný mladík byl vážen o každé
ho kdo jel znal neb byl pečlivé vy
chován a vždy byl vzorem jiným
mladíkům co ř&dný Cecb

1 Ve čtvrtek dopoledne rozvážel
v Chicaga krajan Josef Stacb kočí
těžkého nákladního voza Pabstove

po hostinských pivo Na roba Mil- -

j
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VjlouEnl za Uií ČSPS
Cblfiaff'1 4 Iít"tnda Ze řádu

VUtnrc fi 143 ( H ť H V V loti

ten byl dne 35 října Jan Marii na

f4kladl hlavních stanov bUva VII
£ lánek 4 Jménem řáia Vlateneo

Václav Heiel ta)
ZeřMa Uka £ 101 vyloaten

byl Ferdinand Holubář pro nevyko
náni ivích povinnosti k fMti

Vác K4párek taj

Odttoupli ze řádu ČSPS

Chicago 4 lintopadi) Ze řádu
Vlastenec c 142 odstoupil br Josef

Vasumpeer Jménem řadn Vlastě
neo Váo Iteigel taj

Dobrá farma
t i ceně

Já Jsem právé vydsl íflíítní ccnník
opisující aa fsrctn a více auiio norem--

f kteří prodám ve velmi levných ce- -

() m Kinni In lH roiillřll-n-

Přejete li sl dobrou farmu nyní máte

pníc 71 lom li Koupili ss v f cení uran
intin fii mimo třrhto ktitb mám ko

km 100000 akrO pfkných neasdflaních

ceoné dHvC ídravé polDťbI a dobro trhy
Inm Iplnv r nellcotích řarrnářnk vch

poasemkft v Americe a ne pouze tylo
přírodní výhody ale dobrá příležitost
dostali práci v mnoha řdeJSÍch továrnách
a velkých dřevařských táborech umo- -

ňujo hsZilí rnu s mftio pentzi bi laruuu
vila ilutirtf íliimrtv
Kolem llaueen v lenké osadí kde mi

na 70 krajana koupeno pozemay a

loty mám JeSté 13000 akrů pík-Wf- i

h lutň které nrodávám
ve velmi levných cenách a na mírné

splátky KnlZky mapy oocznwy aui
rwnini(n( ivtn nrircmWv a nřknÝ obraz
0ň'í nlffr h iibnziiKrí 15 fotoirraflí fa

rem atd zaAlu koupfcbtivým zdarma
obratem posty risio neo pnjeuio uncu

K ItOSHOLT
Eaa Clalre Wls

P H — Vniká nuadv nřkná mřsUířka

kostely a školy Jsou zde v každém

okresu

J tlt i l Ult m v si a

řlalo
lH-- mříc

Hldlo radu rokradu

připravuji UUIU mm piuw miu m

airmotka apfiaobojf A přece nikdy
Dl BUJ iiesiliiuio jnu aiuvuvi) visa v- -

porsnSnf Asi 3 dny po t skonal

1 V Clevelanda oblsll ae 6lts(ý
krajaa Josef RsJkora iiofv st

eaí necertoa ili4lkoa jlyl ZiUnem

livori Záboj h H ti(fi Ame-

riky

y Karet Halíř prosloý vírtoti
na hoasle a fidiitl irálovské hadeb
l akademie f flerlÍA přibyl

střsda do Níwvořka líslíř ie eho
vsase Ikoly Jovbimovy evmpkl
kritika povafaja ho la nejlepafho tm

lijících hndeboleh amCIoA Hsllř
hodlá fde espjř4dstl eeloa f a ťi
koflfertl bale Ir4tl ee prostáté
boel Htradívarlrvy avsné K- -

Htard" Jel oMrfl Joaebim f ísm
A i lil ť g i
ifae osrsm 9 prusiitosu svsno
lOletého jabilea NistroJ tento ta
pAJČil Joachlm Jlaliřovl pro Jeho
am4leekoa cesta po Ameriee N#nl

Íochybnostl
le I Hallf jako avého

vibadí véeobecné
esdíení po Americe kde Jeho lméo- -

nabylo dood valné anámo jlto i

čioaosf Jeho v Kvropé byle tltíinou
ometena na Německo to hlavni na
Hirlín kde dobyl ai vleobecné vá

Inoetl
n Nad českým ktniidátem obč
r A Sovákem v New Yorku svít
til demokratický protivník jeho Aa
dřewt vítiinoa 65 blaso Jisto Jest
le občan 8ov4k bélel mnohem lip
nel lont dr CbmelíSek který tora- -
!n byl více nl 900 hlasy Velký

počet hlssa odevzdaných neekémn

republikaoa bade miti nepocoyone
ten dobrý účinek ie při příst! noraw

naci assemblvmana v 26 distriktu
demokratická strana bude nucena
vsíti obled na české voličstvo ▼

tomto diatrikta
5 Jak ae a IowtCity sděluje pan

J Vevera obíraje ae po výplaté do
má ztratil pětko Hledal ji marné

Kdy! konečně odebral se na loZe a

usnul sdalo se mo le ztracena pět
ka lezl v kráma Uochranove ve

smetlcb Káno nemeékal a de krá
ma velel kde skutečně ztracenou

pětka nalezl I

I V Cbicaca zastřelil ae náhodou

při cíděni revolveru krajan Jakob
Straček t čísla 599 západní 20lá ul

Dyl rodák 1 liračto v krajt časlav
ském Zastala po něm vdova a 3

malé dítky
J V Cedar Rapidslch skončil ee

bevraZdoa zastřeliv se 3Cletý krajan
Tomái Ilroník znám hudebník
Poslední dobou živit ae podělková-
ním připraviv ee o místo a dráhy a

a kapely hudební Zanechal to vdo
vu čtyry malé sirotky ve strastipi
nich poměrech
5 Patnáct roka starý krajan Jiří

Musi v Clevelanda skončil v neděli
večer náhodnou sebevraždou Davi

ae a kamarádem přinesl ai revolver
a allbiv kamarádovi Ze ma ukáže

"jak to dělají sebevrazi" přdoži
6stí revolvera k hlavě natáhl kohoa

— — - ' I ' - ~ w_

82 2Ó0 J F
32 250 J F
84 250 Ig
53 250 lg
37 250 fttíp
64 250 Vác
53 250 Vác
29 250 Vic

V bratrské

RYCHLÍK účet Nár
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amrt — konec váeho což jeat ne
kvilte proto drabá sentro a tvláítě
v dftkv milé vidvť to co etalo se

atáti te maaelo P14oem ničeho byte
nedocílily byv byste u nroDa arane
ho maniela a otce i ío celé dny dlely

a Um alse prolévaíy On nlevoje
Jen na chvilko ale klidu úplného
trvalého nedal by vám Ten na--

letněte Jen t práci v konání dobra

kdvl po cesto budete kráčeti kterou
vál otec nainacil vám když povídy
matinka svou ctili a sebe vespolekr—- B

Z ÚŘHDOiZNY ÚČETN IKH NHR HLHiZ RHDU C S P S
bezpočty ůmrtnl za měeic listopad IQQQ

Ctěním řádftm Jednoty ČS P S Cleveland Ohto dno 1 Uitopadn 180fi

Tímto o Vára oznamuje úmrti nMah jících bratrd a manželek kteří byli líplnč oprávnčni k poilpořc nttSí Jednoty Knždy řiíd jest iwvincn do 30 dn& svůj

a
(Imrti
im

1'fiilna amrtl Zaraíatnáol víjej PeJ!aÚ " pod[Io7y 3miao R dlřrallí

oMSenf dílník 49 o25 záři 1880 11000 Ig Novák Otfden & Trumbull ave Chicapo
otráveni ae horník 41 8 března 1S8 1000 lg Novák Ojfden & Trumbull ave Chicago
na tuberkule strojník 84 4 kvítna 1805 10()0 lg Novák Ojfden & Trumbull ave Chicago
IJriffhtova nemoc obuvník 43 10 íervence 1887 1000 lg Novák Ogdcn & Trumbull ave Chicago
vodnatelnoat doutníkář 44 6 března 18í5 1000 J F Voaátka 37 líroadway New York

vyitílením doutníkář 36 23 proaince 1887 1000 J F Voitátka 37 IJroadway New York
chrlením krve dílník 51 29 března 1879 1000 J Hrobsk 1118 Vliet St Milwaukee Wia

plicní neduh 41 1 března 1891 1000 V Vanřk Ki9 Croton 8t Cleveland O

poplatek celkem zapraviti

Ctalo
Jmcno ccmtalibo Jm4no lidu

bratra

144 Jakub Luket Pokrok
145 Vic Kaaík Horník
146 Joa VoUček Kovnoat
147 Anton IliUký Osvítá
14S Aloia David Karel Marx
149 Joa Pakeft Jeroným
150 Joa Opat Svatopluk
151 Joa Kubaaa Tacoma

J rníno bratra aemfulí
oiaoielky

77 Ant Adamec New York
78 Petr Nedvld J Purkyne"
79 Rudolf Kapna Pravda
80 Jan Drásdík Praha
81 Joa Kulda Vojta Náprstek
82 Jan Ko Svornoat
83 Vilh Procházka Lidumil
84 Joa Havel Ur v Kruhu

"Ú"mrti manželek77 7H 7V Hfi h Kg Kg n M na WW manreluk na

: Chicago 111 ir záff
12H Coal City 111 f) října
14 Chicago 111 6 října
27 Chicago 111 7 října
129 New Vork 2o 7áfí
81 New York 2 října
11 Prairie du Chien 27 září
170 Wilkeaon Vah 9 října

ť Ula

64 New York 28 září
m New York 2 října
37 Chicago 111 1 října
13 Chicago 111 9 říjua
67 Iloaton MaM 2 října
3 Cleveland O 2 října
16 Clcvelann O 12 října
22 Cleveland O 15 října

člcnov5 právo do COti dn& po jich vydám

byli proto těž drivijši rozpočty uie

Btarou Úřadovnou vydaných znaínd
nomoino vSnk nři tom množství

Voaátka 37 Broadway New York
Vosátka 37 Uroadway New York

Novák Ogdcn & Trumbull ave Chicago
Novák Ogden & Trumbull ave Chicago
Hopp 500 Swcct St S Uoton Masa
Kalva 1632 Uroadway Cleveland O
Kalva 1632 Broadway Cleveland O
Kalva 1632 Broadway Cleveland O

po porodu
srdeční vada
mrtvici
souchotiny
vodnatelnoat
střevního raka
zápal plic
zkamenélost llučc

i utanov moli manželky ave do úmrtní podpory přihlásiti a dle toho tei všichni až do to doby v pádu úmrtí man- -
11 _! l ITII l t lilii -- 1! i- - ř _ í „„t„l_f é- -t i 1 '1ÍÍ lA

"
Dlo novyd:

$250 oprávněni tóno na vsrcay cicn ueiany oyiy mnozí pnnnieiii jo nym u ubruiu uuu iuik uciain iuainciulolky svo' k Částce

v dle nového usncm-- i

třfch rnrnftoťh éMky přci)očítány byly a nyní právem nahraženy bytí mají Certifikáty manželek i člcn& zažlo

ictoImtnv vvhovútí vsem najednou proto iádáme o poshovení

VÁCLAV Hlav ftádu 0 S P S


