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hostil patent tu dokonalený

přístroj kolečkový ku otiítřní a

zvdlání barvířských vimtýdi
)áb patentoval automa-

tický stroj na otvírání dveří ztep-

lil vlajkovou Jcřci tak že vyvř- -

Rný na ní prapor vMy Udí

a nikdy neuvine kolem

žrdi vynalezl utroj k ryddému
počítání a třídění n?t i utroj na

tlučeni mált v )i vteřinich a

zle pí ní obuvi která je dokonale
a l z poznání upojena aniž by m- -

užilo knollíkň šněrování rub
( lastiky

Ve třIu min týdne pá- -

chala v Ccdar Hajiich la krajanka
I'rantiska Kašparová samovraždu

oběšením Táž byla po delší do
bu thiiravou a hlavně trpěla bo

lestmi 'nervovými a nejspíše že v

návalu těchŽe sebevraždu spá-

chala

V Chicagu pokusil se ve čtvr
tek o samovraždu střelením se do

břicha krajan Ir Fflek Učinil

prý tak následkem neurovnaných

poměrů domácích

„ Na Iítuííu Tex sehrána bu

de dne 20 června spolkem "Mo
ravan" ve spolkové síní "Vele
hrad" veselohra "Pomsta ženy"
Vstupné jro pány 50 ctň

Krajan Kudolf líratka z Min

nesota Lakc Minn jak se z Sci-entif- ic

American dočítáme obdr-

žel patent na zdokonalený větrník

který vyvozuje mnohem větší sílu

než všechny podobné dosud vyna
lezené stroje

V Elyria O přepaden byl ve

středu večer krajan Václav Mach

zaměstnaný na Lake Shore dráze

po trati z práce se vracející něko-

lika pobudy a o $44 oloupen

Jeden z členů bandy byl dopaden
a kriminálnímu soudu odkázán

V New Prague Minn jme-

nován poŠtmistrem vydavatel a re-

daktor "New Prague Times" p

J F Vrábek

Z České osady oklahomské

oznámena v minulých dnech dvoj-

násobná tragedie jejíž obětmi se

stali iHletý Josef Hájek a 22letý
Václav Zalabák Oba usazeni

byli s rodiči na farmách as 14

mil jižně od Caldwell Kan a

oba chodili za touže dívkou Ka-

teřinou Urbanovou V sobotu
dne 15 května se u ní opžtnč-sešl- i

a tu Zalabák v návalu Žárlivosti

soupeře svého z bezprostřední
blízkosti z revolveru střelil a kule

tomuto krkem projela Kaněný

dopraven byl ihned do Caldwell

k lékařskému ošetřování leč veš-

kerá pomoc byla marnou Vrah

byl zatčen za mříže však se ne

dostal neboť před zatčením svým

jedu požil a na cestě do vězení za

velkých bolestí v povoze ducha

vypustil

V Chicagu vzniknuli v noci na

čtvrtek z neznámé dosud příčiny

požár v krejčovské dílně krajana
Žáčka Číslo 1095 Troy ul a pla
meny rozšířily se tak rychle Že

celý dům krajanu Máchalovy ná

ležející i s nábytkem všech ná

jemníků dravému živlu v oběť

padl Požár rozšířil sc na sou

sedni budovy krajana Polána a

Kalouska kteréž též popelem

lehly stavení p Altery pak znač

ně poškozeno

Zajímavá historka oznamuje
se ze St Louis — Před dvěma

léty časopisy přinesly zprávu o

zabití krajana Karla Jaroše při
srážce vlaků v La Crosse W is

Julius Jaroš bydlící v St Louis
měl bratra jménem Karla a ten v

době té nalézal sc někde blíže La

Crosse Julius neměl pochybno

v Iliiffalo a lit na uliti potkal Kur
ta Loni v b tě iatopícy oliláiíly
opětně tiM Kati JaroSe a ite

tenkráte zadní ri ) prý V hrook

lynském jednom hotelu Za tli

týdny vyskjtl ne "mrtvý" v St

Louimi V tutoru tohoto roku
odebrali se bralíí ftpolu na jih V

Jac kucm Mi han I Jarot one-

mocněl a J11IÍ11 tmu lha v ho v

lékařském ošetřování nastoupil
dalíí (eslu KdyŽ %' vrátil do

Ja(kon bylo mu íeřeno JV bratr

jeho zemřel HoviiěŽ bla mu

předložena odohizna kterou on

ztotožnil Koupil tedy pomník
ozdobil hrob a vrátil e do St

Iouini Před týdnem Juliu Ja
rot přišel do městské nemocnice
s nějakým jaterním neduhem )r

Newcomb se pamatoval že před
časetu If7it nějakého Karla Jaroše
a tu se táal zela jsou pííhiinf
Juliu vypravoval o smrti Karlově
v Jackuon Pne 17 května však

přišel a vypravoval že bratr jeho

ojět "obživl" a sice setkali se prý
náhodou na Morgan ul

K vážnému úrazu následkem

skoku z jedoucího vlaku přišel v

sobotu v Chicagu ulctý Vilém

Kozel TýŽ vracel se s několika

soudruhy z lovu ryb a aby dříve

domu se dostal vyskočil si na ná

kladní vlak z něhož na Union ul

seskočil Při tom dopadnul na

zem tak prudce Že v bezvědomí

ležeti zůstat Přivolaným léka

řem seznáno Že dolní čelist jest
rozbita a všechny zuby vyraženy
horní ret roztříštěn a z hořejší
čelisti tři zuby vyraženy Mimo

toho jsou obavy že utrpěl i pora
nění vnitřních

„ V Chicagu utonuli v sobotu

odpoledne v jižním rameni chicag-
ské řeky zájiadně od mostu na

Ashland ave kteréž obyčejně
"Mud Lake" zváno jest čtyři
Češští hošíci 8ktá dvojčata Karel

a Vojta Švec otetý James Kotasa

7j4 roku starý bratr téhož Karel

Mimo těchto utonul ještě loletý
Prank Quinn Šestý hošík kterýž
s utonulými pohromadě se nalézal

a kterýž jedinký sc zachránil

gletý Jan Honiš vyjiověděl o ne

štěstí následovní: Hošíci ode-

brali se po obědě k Mud Lake a z

počátku bavili se různým sj)ňso-be-
m

Tu pojednou uzřel starší

Kotas asi 100 stop od mostu na

jižní straně řeky a zrovna proti
ramenu které vede do čerpací
stanice na 22 ul na břehu ležet

kus plotu Byl asi 8 stoj) dlouhý
sestával se Širokých těsně sbitých

planěk a hoši ihned jwznali Že

by z toho byl znamenitý vor V

okolí onom jest řeka do vzdále-

nosti asi 20 stop mělká a bahnem

naplněná ale uprostřed proudu
činí hloubka vody více 20 stop

Nerozmýšlejíce se dlouho spustili
hoši vor na vodu a vsedli naň

Měli dlouhé tyče jichž použili za

vesla několikrát se silně o ně

opřeli a octli se uprostřed řeky
Nikdo z hochů neznamenal nebez-

pečí jen Honiš Toho zmocnila

se hned na vor vsedli zlá jakási

předtucha Hoši zamýšleli jeti

přes slip až ku čerpací stanici

ale jak odrazili od břehu dostal

Honiš takový strach že se začal

třást a skočiv do bahna mířil ku

břehu Vybízel je aby tak učinili

dokud je čas ale oni se mu jen
smáli nazývajíce jej bázhvcem

KdyŽ však dospěli do prostředka
kde proud je silnější i oni začali

se třást a volat o pomoc Neu

mějíce plovat neodvážili se násle

dovát Honišova příkladu Vlny

začaly mezitím s chatrným vorem

jejich nemilosrdně zápolit a vida

že je zle skočil loletý Quinn do

vody Skokem tím překotil se

vor a hošíci zmizeli v proudu aby
se více neukázali Jediný Quinn

který uměli plovat držel se něja-

ký čas nad vodou volal prý aby
lidé s mostu mu šit ku pomoci ale

pak chytly jej asi ve studené vo--

di křeča a utonul také Mimo

i

t

!

i
i -

fy

i

i

Jt v

'i

i

' - y

t
r

1i

3
1

Y
It
I

r

ví

1

V

J

'i

Iwriíovc tovární a tu rif jakou ne

ftťatnou náhodou dostaly e mu

dva prsty pod nuž který i je uťal

ZranČný dopraven liyl do nemoc-nic- e

kdež dostalo e lnu kkař-nkčh- o

o5 'tření

Desítiletý synáček krajana
Kd Uhlíře v č 137 ulice I) Ho-

ven v Chicagu Jiříček přisel v

pondřlí min týdne k pováAIivťmiu
úrazu Hraje si v bytu svých ro-

dičů vyjadl okna ložnice která
nachází s v 1 poschodí do dvo-

ra a zlámal si obfi ruce v zápěstí
přerazil si nosní kost v několika

místech i utrpěl vnitřní poranění
Na rychto přivolaný lékař musel

použiti chloroformu alty rány
ubohého hoSíka mohl náležitě

ohledat! a přiložit! potřebné
ob-vaz-

Jest prý naděje že hošík

při Životě bude zachován

V Krie l'a uznán porotou

vinným krajan Jan Trnovský z

vraždy druhého stupnč a poslán
na 20 roků do Žaláře Obětí

Trnovského stal se jeho společník
Lee Montgomery 1'řepadl jej
obral a usmrtil Soud jeho vlekl

se dosti dlouho za to vSak rozsu-

dek vyřízen během hodiny

4 (ll'ředjftějakým časem přinesli

jsme zprávu že Václav Líbal z

townu Glenmore Wis byl divo-

kou zvěří roztrhán Zprávu tu

přinesli jsme dle "Kewaunských
Listu" Zpráva ta nezakládala

se ve vSem na pravdě jak patrno
z následujícího dopisu zaslaného

minulý týden panem Janem Líba-lc- m

z Glenmore chicagské Svor-

nosti: "Ve vaSem listu ze dne

12 dubna t r stála hrozná zprá-

va Že bratr mflj Václav Líbal v

severním Wisconsinu v okr Marm-tho- n

od divokých (!) Selem byt
roztrhán V Kewaunských Listech

bylo o několik dní dříve totéž a

nejspíše zasláno tam nějakým

štrychařem od nás neboť se o

tom po celou zimu povídalo Věc

se má takto: Zmíněný bratr Vá-

clav ještě s jedním vyjeli si hledat

vládní pozemky a na cestě dojeli
do Ivau Claire Wis kde si ne-

chali ve vládní pozemkové úřa-

dovně zabrané pozemky do knih

zanést Společník se vrátil kdež-tora- tr

Václav tam zůstal Od

půli prosince až do 16 března nic

o sobě vědět nedával když tu na-

jednou přijde dopis na Josefa Lí-

bala ml (t j synovi) aby mu ho-

nem $10 na cestu domft poslal
Tomu bylo vyhověno a peníze do

lilumer Chippewa Co odeslány

Nyní přišlo psaní od něho z Watt-sec- y

Ai Marinett a z toho nejlépe
vidět co bylo na zmíněné báchor

ce pravdy

T Ve Wilkesbarre Ta odbý
ván minulého týdne šestý sjezd
Národného Slovenského Spolku
za velkého účastenství delegáta
Dle zprávy tajemníka přibylo v

posledním roce 3000 nových čle

na a dle zprávy úČetníka a poklad
nika nalézá se v pokladní 520000
na hotovosti a to vzdor tomu že

v posledním roce přes $ 200000
na úmrtí a na podpory vyplaceno
Úmrtí bylo v uplynulém roce cel

kem 140 — Od založení organi- -

sace v roce l88y vydáno pře pal
milionu dolarů

Aiiicrhnii Kxpn

HoniŠe který ač záhy seskočil

jen s těží dostihl břehu byli svěd

kem strašlivé tčto příhody ještě

krajan Fr Čada jeden z otáčeČft

mostu a Frant Kostic jehopřiru-č- í

UČ ti v trestuhodná nevšíma- -

vosti a pohodlnosti ku pomoci to-

noucím nepřispěli

Zprávy osobni

— Minulý pátek byli jsme po-

těšeni návštěvou p Ant Laadta
knihvedoucího z čcskího pivovaru
v Chicajíu který se svou sličnou

chotí byl na cestě na západ do

Denver Pikes Teak Colorado

Sprinfís Manitou a jiných zajíma-

vých míst kdež clití několik dnu

co prázdniny tráviti
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— Úplný seznam knih v knih-

kupectví Pokroku Západu k do-

stání zdarma
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Ptimn-raki- i ViIJiMiinii Poj išťti jící t

proti kni)liití

lili llolel N(ilrul(u
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ieilinou iukoriiorovnnou vzíijemitó piji-Hťujíc- í

upolťťiiontl proli krupobití vc
HtíílU
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Ily Hltítlají no jednatelé

J M SANPOIID J J WIIITTI2H
11 Hdltrl tnjemnlk

Frank - Doležal
iM'!-iK- -ý ]isiviiíl:

VÍC FKICMOXT - NK1SRASKA
1'llhloilíi (K'lllllllř VII i pFipltlIcoll soud- -
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17 FKICIÍ & DOLEZ U
Kiiiinoni Noli

Frank Novák
majitel

M Zafflississippské

sochařské

dílny
Zliotovujo mramorové a fculové pomníky

tlo-k-y juko l vítilio druhu práco hMillovni

VfňkiTá práťo vyhotovuji no aprávni rychle
a luvntV 3'ití

rhiiloviiit říx 12 1 mi mih Str

Omaha ivmin

Ztratilo so
1'un liwwr KlrhliT l aColnirnii Minn pl-

ín: "Hvrlií ni a iii Jlř iIin-oI- lnul-l- o

Cojwin využíval dvou lahví Vnutilo
krvcf iKlilelii cítiiu ni' řilriivym I k n J t

Vám uiniiliiikrálti budu tlivailll V i lek
kili- - liuilu moci"

Severův krvečistitel
avým Aflnki-- phMiri rohláíiió
HurKiiparillv Vyraíky kalar vKxly a
hiiinave Niliky á Bliilwt a una
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