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V Chicagu vešla v pátek po
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Hrubého Mrojvedoucfho na drá
ze kile me šká a uslyševši že pře t

chvilkou z hostince' odešel vytá
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"Mordie kdo nu přijde do cesty
toho zastřelím Žádného se nebu

du báti" vyšla ze dvéří Sotva
stanula na chodníku vypálila rá

nu a kvapně přes cestu přecháze
jíc druhou a přišedši na druhou
stranu ulice před grocerii pana
Hrubého namířila po manželce
téhož která právě v krámě za

pultem dlela a vystřelila Kule

projela oknem výkladní skříně a

na Štěstí paní Hrubou nezasáhla

Přikvapivší policista který Čado
vou již v hostinci u pana Kotrby
viděl a kterému její počínání by-

lo nápadným ji i s její 61etou dce
rou zatknul a na policejní stanici
odvezl Paní Čadová tvrdila že

prý byla sbita bratrem groceristy
Hrubého a žc paní Hrubá jej na
vedla a žc tímto spůsobem s rimi

vyrovnati se chtěla
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HoŠi odebrali se odpoledne do
staré jedné kolny za domem Čís

100 záp Chicago ave a hráli si

na tesaře a totak důkladné ze
střechu na sebe strhli a troskami

zasypáni byli Janeček vytažen
v bezvědomí a shledáno že mimo
rozbití hlavy i obě nohy nad ko- -

eny mu zlomeny Oba druzí ho
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členů bylo 34
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dne 4 června krajan Petr Serbou-se- k

jeden z nejstarších osadníků

českých v Iowě Týž byl 76 roků
stár a v Americe usazen byl 40
roků
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ČEŠI V AMERICE

V Chicagu vyjel ve středu
večer min týdne 1 7lctý Jos Kon
rád na byciklu naproti své sestře
Když přejel Throop ulici vbčhl mu
do cesty malý hoch Konrád aby
hocha nepřejel zabočil náhle stra
nou a nešťastná nálioda tomu
chtčla že kolem jela právč tlektri
cká kára do které s velikou prud
kostí vrazil V témž okamžiku

byl odhozen stranou a zůstal v

bezvědomí Nebohý mladík byl
odnešen do blízké lékárny kdež
přivolaným lékařem zjišténo Že

má hlubokou ránu na hlavČ sko-

ro přes celé temeno dlouhou Na
štěstí nebyla lebeční kosť roztří
Stíná a proto život mladíka není
ohrožen

V Chicagu přišel v sobotu 5
června k vážnému úrazu kraian
Frank Kouřimský Týž zamčst- -

nán byl barvením ve velkoobcho
du Schlesingera & Mayera a tu
ebřik se mu smekl a on na zá
bradlí schodů tak prudce dopad
nul že na tomto bez včdomí vise
ti zůstal Stav jeho iest vážné

i Z N Prahy Minn oznámeno
minulého týdne usmrcení manže-- J

M Sokolíkových Tito bydleli
as tři míle jihovýchodní od mě
sta a v pondělí nechali tři malé
liti doma a sami odjeli do ko
stela Při přejíždění kolejí St
Louis & Minneoapolis dráhy byl
povoz jejich přihnavším se rychlo- -

ovlakem zasažen oba manželé
na miste usmrceni vůz roztří-
štěn jeden kůň zabit a druhý tak
poraněný že na místě zastřelen
)ýti musel Na křižovatce do--

týčné událo prý se více neštěstí a
vzdor tomu však společnost želez
niční hlídače ani zábradlí neopa-
třila

mt V Chicagu přišel v úterý mi
nulého týdne o život 3letý hošík
Stanislav Vosa Týž upadnul při
přecházení ulice a nešťastnou ná
hodou přihnal se v témže oka
mžiku splašený kůň a tu kola
vozu hošíkovi přes hlavu přejela a
tak tížké poranění spůsobila že
smrt za nedlouho následovala

1 V Clevelandu uchází sc pan
osef Kužel v republikánských
předvolbách o navržení za poslan
ce do státního sněmu
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Ní příští výstavě amiÍ
siippké ln1 me fitftí také pravou
čfnkoi restauraci kt rnu! fílili
tam hodlá Sam lee t Inmont
Oti'C nlvo buď- - mne í si pot hul
nával 04 víech mn?ný h lahůdkách

čínských ktiré! a účelem Idu

2 n l ské b'5e budou irnpfif továny
analene tam vše od nakládanýr b

myších oásku a b vlaštovčích

hníd
— Výstavní tulili htvo ttlnlr A b

ve čtvrti k prvou jfihlásku z cío
zimska o sici čest 4 přináleží
nám Čechiím riihlásilť se co

vystavovatil pražský ril)(lmIník
UtriiMin Lcilt-ri-- kttrýž vlastní
zívod knollíkífský a prýmkiřský
1'alrnt Iv se n klair in že y t

čťtí }r(imyslníci dali zlskati pro
zaujt tí Čiskťlio oililřltní na v

stavř

— Do nemilého opletání s rtřa

dy dostal se v pátek krajan Jan
1'finosil na 13 poblíže William

bydlící Týž jest zaměstnáním

pikař a zmínřného dne vracel se
z práce kol 4 hodiny ranní a pří
tom zastihnul známého ve Čtvrtí
naší starého Jack Welshe na 14
blíže kostela brloh svůj majícího
při kradení mu tyček jimiž Síiůra
na prádlo se podpírá Toť se
rozumí že Ubiti si to nenechal

když Welsh proti nčmu se posta
vil a kusem železa udeřiti jej chtíl
uchopil po ruce stojící tyčku i

dvakráte přes hlavu jej udeřil
Videi sice že Welsh krvácí jelikož
však hned na to se vzdálil odebral
se Přenosil domů aniž by si byl
pomyslu že jakých váŽnčjších po
ranění jemu spůsobil: O nčkolik
hodin pozdčji nalezen byl Welsh

policistou v tratolišti krve před
lékárnou páne Čermáka kdež nej
spíše rány obvázati dáti si
chtčl Potlučený dopraven ihned
na stanici policejní kdež rány mu

obvázány a dopravení jeho do ne
mocnice nařízeno Přenosil zatčen
byl na obžalobu z útoku s úmy
slem tčzkého poškození na tčle a

předbČžné přelíčení na sobotu od

poledne ustanoveno Pozdčji odlo
ženo bylo na zítra odpoledne do
která doby zástupce doufá žc stav
Welshe zlepší se tak že bude se
moci k přelíčení dostaviti — Záru
ku za Přenosila složil zamčstna- -

vatcl jeho p A Svoboda

— V páteční schůzi řiditelstva

výstavy zarnississippské oznámeno

bylo tajemníkem Že do dne onoho
celkem 57999350 na upsané
akcie splaceno bylo a že z obnosu
onoho přítomně $40000 na ruce
se nalézá ftiditelem Kirken-dalle- m

podána zpráva žc plány
na hlavní budovy jsou témčř

již dokončeny a že již tímto týd-
nem konkurs na stavbu jich vypsán
bude tak že srnčle již nyní tvrditi
se muže že veškery budovy jisté
prvním červnem příštího roku
ňČeli svému odevzdány budou V

dalším jmenován výbor který po-

radili se má s komisaři okresními
vzhledem k vypsání volby kterouž

by občanstvu předložen obylo
odhlasování povolení dluhopisů
v zájmu výstavy Ke konci
schůze oznámeno že dosavádní

přihlášky vystavovatelů celkem již
83000 čtverečních stop obnáší

— Naše policú? v posledních
dnech pilné zaměstnávala se pá-

tráním po novém nčjakém svfde-ct- ví

na základe kteréhož by vra
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100 tuctu černých bavlněných punčoch pro dámy 4c
Zásoba pěkných punčoch pro dámy které mají cenu 20c
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500 tuctu pěkných žehlených košil
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OBLEKY:
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hnědých kostkách jakož

a pěkných černích i hně- - J

světlých cheviotech pouze ${75

Mužské nejpěknější worsted Scotch plaids cheviots a Ho- -

canum obleky zhotovené dle nejnovějšího střihu oble- -
H

ky které žádný jiný obchod neprodává laciněji nežli za jťři5— í 18 u nás nouze 4l1Jfc AA

Mužské módní obleky v nejnovějších
i šedých a hnědých kašmíre ch

dých cheviotech které mají cenu Í1250 u nás pouze $750 Á
Jíl- - iř_i_t t f éenne muzsKc cciovincne omeky z Cistélio kafimíru a cheviotu i

které se všude prodávají po $10 u nás pouze $500
485 mužských ce lovln obleku ve
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IVcjtiovíjňí módní o1uv

barvy rudé a hnědé

Ženské pěkné Sněrovací střevíce poue tlOH

Ženské pěkná vlci kozlnkové střevíce rudá
barvy mají cenu M fiO nyní potíte 1348

Ženské "lirooka Uros" vlci kořínkové

střevíce rudé barvy v Šířkách A al E

mají cenu 15 nyní pouze Í350
Ženské ěerné dongola iněrovací pólo- -

xtky ca met
VW Objednávky Kňtou se vyřizují

na 16 a Dodge Omahaoperách vystupovat! mohl


