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a on pod kola přikl a olč nohy

úplné od trupu odděleny mu byly
Nebožák zemřel na cestě do ne-

mocnice

V Chicagu vyloupena byla ve

čtvrtek k ránu smělým spůsobem
úřadovna vinárního skladiště
bratří Korbelu čís 682-- 4 ZP-1- 2

ul Lupiči vydrancovali ce-

lý vnitřek roztrhli dynamitem

pokladnu probudili na tři bločky
každého ze spaní strhli z vedlejší

budovy návěštní tabuli ale niko-

mu z okolí nanapadlo aby se pí- -

„ dil po příčině toho všeho a tak

nevyšla loupež na jevo až ráno v

8 hodin kdy pan Korbel přišel
obchod otevřít Již jak vstoupil

průčelními dveřmi se zarazil

Psací stolky a sesle byly zpře vr-

hány zlámány a v nepořádku roz-

házeny a nedaleko vchodu ležela

pokladna jejíž přední část jasně
ukazovala co se přihodilo Byla
v pravém slova smyslu roztříštěna
a stěny vyraženy Skleněné pře

pálení které dělí soukromou úřa

dovnu od hlavní místností závodu

bylo zničeno Přední okna jichž
si majitel při příchodu svém nebyl

povšiml byla roztříštěna ale sklo
z rámu nevypadalo Zadní dvéře

byly otevřeny Pan Korbel vzpa
matová v se ze svého nepříjemné
ho překvapení podíval se do po-

kladny a shledal že z ní zmizely
všechny peníze jež tam byl den

před tím nechal a s nimi zároveň

některé cenné papíry firmy Ma-

lá zásuvka v pokladně která při

výbuchu zůstala ušetřena byla

vypáčena a z ní uzmuli lupiči že-

lezniční knížky s několika tisíci
mil — Kořist lupičů páčí se na

více jak $300 Po lupičích není

stopy
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odpoledne následkem otravy krve

hostinský p Jos Kubu bývalý

předseda První Ústřední Jednoty
Katolické Týž ve středu odpo-

ledne spadl se s( holu nálevny do
skh-p- a dopadndv na hromadu

Lappet mulls světlých i tmavých barev mají cenu 20c I22C
Importované dimities 15(5

3opalcové Jaconet batisty (Jc
Kalika šotiše mající ceny (y% — 10c yard -- UaC

36palcové Standard perkály (íC
2 bedny iBpalcových látek na ručníky yard 'ilc
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Jednoty CSPS novy řád Tomáš

Jcfterson C 215 muu ten cua

přítomné jtz 40 cienu

V Clevelandu zmrzačen byl

ve středu min týdne krajan Ant

Janovský Týž zaměstnán byl u

Cleveland Rolhng Mill Co a při

přecházení tratí byl přešinovacím
parostrojem zasažen a pravá noha

mu rozdrcena

V New Yorku vypuknul v

úterý min týdne časně z rána

nožár v obchodě dámského kreičí- -

ho R Hromádky čís 114 5 ave

bvl ale záhv dostavivšími se hasi- -

či udušen Vznik nožáru zdá se

býti podezřelým an při ohořelých
látkách tři sirky nalezeny a proto
také wšetřování zavedeno Hro- -

mádko je toho náhledu že oheň

zaviněn bvl lupiči Pohřešuje
lítif

které v noci musely býti ukradeny
a hmiči natrně na nráci si svítili a

nedopatřením snad oheň zavinili
_
„ V Chicagu utrpěla v pondělí

požárem znacne sKouy p a no- -

řínková kteráž v čís 598 JJIue

Island ave obchod s ozdobným
zbožím vlastní a sice páč s ji na

řnoo wneii ui SJu-
-

kem paní domácí kterýž pod po- -

sici necu au - -- UJf

sirku rozžehnul a slamník zapálil

K vážnému úrazu přišel v

pondělí min týdne v Chicagu 6
m #1 ř t IV

lety W Loeiiier iz nrai sodc
u uličky na 20 a Johnson když
tu koněm tamtudy jdoucího hasi- -

Če zasažen a konečně i kočárkem

jMijiv ijii ir v

poraněni na Dlavc a nonou

V Cb ve landu přiŠe
1 minulého

tídm o elva prsty krajan V Pe- -

cka zaměstnaný v cihelně Strčil

totiž z neopatrnesti ruku do stro- -

v kterýmž mu palec a ukazová- -

če k utrženy

8c hnědé látky

too kusů bílého vlněného Uanclu

75c vyšívaný bílý llancl po

Velký výběr Shaker Hanelu

Velký výběr Domet llanelú

Pěkné pruhované a kostičkované

3ocentové Swiss

India linens po

9-- 4 přikrývky na postele
10-- 4 přikrývky na postele 5í)(5

Bedna Turkey Hed přikrývek na stůl 25(5 yilFíl
72palcový Silver Uleach Linen i[)C
Mužské klobouky 10(5 UŽ $150
Klobouky pro hochy 10 UŽ 40(5

500 tuctů žlvňtku zhotovených 7 nejlcpsích látek

vyprodáno bude za ceny nižší nežli kdykoliv

před tím
500 tuctů světlých i tmavých živfitků l)c
100 tuctů živůtkň v nejnovějších vzorcích "75c
100 tuctů pěkných Živůtkň s límci a manše tami k připojení $100


