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již Dcuplaírie ni Hlava byla
od trupu oddčhna tělo c lé

(b'né ohaveno Pofú i byl

počátku toho náhb dil to gpáthal
hcvraMu tím fo w vtld pfed

přijíždějící vlak ale bližíí vylelfo-ván- í

vrhlo čilou tu ndiloit tto

zt la jiného nvčtla neboť na hla-

vě o I Iřtiptl oddělené hledáfty

byly dvě ohyzdné rány fány la-

kového druhu Že vlakem půso-

beny bli nemohly Vylilfuvá
ním zpSlčito že jdná lit o

vraždu loupežnou a že tčlo polo-

ží no d in nám) e li lupičů na ko

je teprvé pak když nešťastník

již tiHiiiře tt 1 o p níze obrán byl
— Pokud Známo mČJ Háček pfcl- -

božího vi či ra ti si le nčro pfen
1 00

V Middh town ('onu pras-

kla v pátek 40 stop široká hráz

™ Ilo fitiinl volby jut nice

jeltc luky dali ko vzdor tomu
vlak počínají jíl ř kanci pro jed-

notlivé ňíady vystupovali a pojde-l- i

to lak dále jako v ilnech po- -

hdnfch budeme jich záhy iníti

víte m í lititi m tlí K volení
budeme fulti okr ního komiafe
t druhého distriktu Ava jfc fho
z druhé čtvrté i sídmi' vvardy
dále všechny ťíl pilníky okresní
% výjimkou návladního okresního
A konečné lest členů rady Školní
l'fo každý z ťifadů ončch Y M

dlouhá fida kandidátu a tak mož-

no hned v konvencích j dnotlivý t h

stran očekávati zápa n málo zají'
mavý — So strany republikánské
doznává se že h rífovi Mchonal-dov- í

a pokladníku llcimrodovi
znovuuavržcní se dostane a totéž

ly pro ssbe rád ulovil okresní
soudce iSaxtcr kterýž již po dvé

Ihňty ůfad onen zastával Tyž
má vJak několik protivníku mezi
nimiž uváděn jest i p L Jcrka
kteréhož vlak sotva as podaří se

k ucházení o nominaci přiměli
O nominaci listovního jest též celá
řada ucházc čů a mezi nimi jest na
straní' republikánské i p Kréd

obrátil e k plotu ale pak ůwtal

n hybně žel v nmrtetném vrni

chroptění Paní Aružk I Udič

ková byla první ktirá k rumu

phhMih Vidouc ale že ubožák

tiž umírá dala e do kfikil n bčže-l- a

zpátky Lidé vidčli Kun se po

t!uó utíkat A jako by
úst avznčbi volaní "chyťte vra-

ha!" Karátová iu byla jcíť dah ko

ft bot to VÍe bylo tlili tu křítké
ibvíh a vidouc prchat Ktineíe

thvtila ho za Kunc Vytrhl jí

a zmi Lidé mezitím hrnuli se

k Molloví 'On leží) v 'tik krví

zhroei tiý Byl pořezán Ita rukou I

jimiž ani pli zápasu mlráž l smr-

tonosné rány Ktineíovy dokud

tu vrazil mu týž t hladnou 'h I nu i

žtbra — Kutu š vdal se na lo 1

sám policii a dosud tvrdí že 011

útočníkem nebyl a že nože miiw
v sebeobraně použil

V Chicagu nalezeno v pátek
kotem 5 hodiny ranní na koh jích

dráhy Wisconsin Central tělo

roli ii Dodgc

ČEŠI V AMERICE

K St Vráz známý Malova-

li! řekýf odpl dne 17 červeňte
zChitaií do New Yorku odkud
no Ipanf Ukuti lodíodjede n Kubu

M odlud do jižní A 1 n tiky Koti-ce-

({jna doubí hýli zase pít
načež hodlá uwpcjf ádati tm i ha-

lím i řadu přednášek o dalekem a

neznámém Východu 1'mh dní ce-

stou na dobro vyčerpány jeho

úspory plírodoved t kuti sbírku

štvou neprodal nýbrž daroval čcv
krmit musi li Své pít

dtt-Uk- oživí

četnými fotografiemi které kou

zt lnou svítilnou na veliké plátno

vrhány posluchači živě znázorní

cizí kra) a cizí život Nejzajíma-

věji nepochybně bude Vrázova

přednáška o tajemné Nové (Juinci
do jejíhož vnitra Vráz vnikl dále

nežli kterýkoliv jiný cestovatel

j V Chicagu započato v minu-

lých dne vydáváním nového

pod názvem "Antic-
ké Listy" časopis ten určen jest

pro ty krajanykuří se chtí anglic-

ky učit od začátku jakož i pro ty
kdož v řeči anglické zdokonaliti

se chtí — Neměli jsme dosud

příležitost časopisu onoho viděti

a nemůžeme proto také úsudku

našeho a ničeho bližšího o něm

pod a ti

' V Chicagu zemřel v neděli
z rána min týdne známý novinář

Josef Pecka (Boleslav Strahovský)

tím demokratická strana mctká
rpóidhiU české v frjnoMi thlčla
zahojili tím Že na mft" Marc atovo

jmenovala Ptáčka Nevíme jnou
ti páni ftkutt Čtu tak krátkozrací
že by nim podol ného mohli
domnívali MMo skuti fnthorá-řtéh- o

Čecha oavčdčf rtého úfadní-k- a

jmenován byl muž který ih vy-

nikl dopcmtid ničím jiným než Iv

t kampaní Wenlt stří-

hl do t brákft Svtiltovýc ti t
kteréž hrdintí byl ov5 m zvítě-

zivšími rt publikány iiiíla vého

zbaven Parcala zná každý Čech

chicagský jakožto jednoho z

prvních zdejších ochotníků a jako
rázného pracovníka na zb j'í ná-

rodní roli Ptáčka nezná nikdo
kromě tií kolika politikářů Avšak

to již lak 11 nát chodí Jedtn
politikář prosadí svoji vůli í kdy-

by velkeren lid se proti tomu Ma-vř- i

V Chicjtíu strhla e v tmi Mi

večeř dne červcncesousedská
hádka mezi Vác Hlaváčkem a K

Blažkem a táž skončila tím že

poslednější prvnějšímti nos ulíz-

nul — Hádka a rvačka strhla c

k vůli dětem

V Clevelandtt utonul ve čtvr-

tek při koupání se v řece krajan
Vavřinec Sosna 'TýŽ se loupal
s dvěma krajany poblíže papírny
při čemž dostal se do hlubiny a

neuměje plovali bídně utonul
Zanechal tu manželku a 4 dítky
z nichž nejstaršÍ7 roků anejmlad-š- í

3 měsíce starým jest Byl
členem katolického spolku sv

Víta

V Chicagu dopálil se v pon-

dělí min týdne 2oletý krejčovský

pomocník Prank Hák na ten svět

tou měrou že rozhodnul se té

světské mizérii rázem udělati ko-

nec Odebral se ptotodo Vávro-

vy lékárny a žádal nejistým hla-

sem o silný myší jed Leč p
Vávra takové kostymry již zná a

věděl hned kolik uhodilo Dal

mu proto kornout prášku pro
průjem a upozornil ho aby dal na

nebezpečný ten "štol" veliký po-

zor Hák šel domů obsah prášku
vysypal do sklenice a dav v duchu
všem nevěrným mašinářkám vale

vypil pohár jedu až na dno Jed
účinkoval jako elektrika Než

napočítal pět cítil Hák v sobě
rebelii a utíkal na záchod cestou
vzňala se v něm však nová touha
k životu a rozběhnuv se pádil k

nejbližšímu lékárníku aby mu dali

protijed Že je mu zle že se otrá-

vil Týž ovšem ihned skočil k

telefonu a zavolal policajty a záhy
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Výhodné koupi grocerie
Navštivte nás a za nechte objednávku Rychlá dodávka v méstě

Všechno zboží zaručeno

vodní nádržky kterouž hnací sílu

pro 3 továrny poskytována a

značná škoda vy hrnuvší se spou-

stou vody spůsobena

ina!ia Neb

Ffkný Lljihtirger nýr 7c
Oliio Swi jKiure 10c

Vídt-flak- é salámy 10c

Dobré rtiártlo 7c
ťč-kn-é máslo z máHlovny 2c
Stlačené kvHHtiice lc
Mince ment pakllk 5c

Šunky č 1 9éc
na výlty éc

Špek í 1 7C'

Kalifornnké šunky "lc
Slanina- - 5c
3 1ti kbelíky fiťjlep$íh oádla 19c

51b 31c
10 lb 59c

Xejlcpší obuv

Jakou Jste TldélL

Střevíce SI°J pár
pro muž ženy dívky

a hochy
Otiuv nftvýVli vmrk& — olťkojti-nýr- h —

VH-- vdkuHlI— I iH'Jli'iirh UivtriMi

po£toti se vyřizují

Ilruning grocerista ze 16 a Willi
am ttl — Okresní zápisník Ued- -

field byl by též rád svým vlastním

nástupcem zda vsak podaří se
mu nominace republikánské do
sici jest více ncŽ pochybným ne
boť dobře známo jest" že týž ku

stříbrařské straně se obrátil a v

poslední volbě městské ze všech
sil svých proti navržencíim repu-

blikánským pracoval O nomi-

naci pro ťířad komisaře bude téŽ

tuhý boj neboť mimo komisaře

dosavadního Stenbera jest celá
řada kandidátů v poli a mezi nimi
i p F J Kašpar uváděn jest

— V zdejších obvodním soudě

spolkovém vydán vc Čtvrtek soud
cem Sanbornem soudní rozkaz

nařizující soudní prodej U I

dráhy a to nejen tratě hlavní z

Council Bluffs do Ogden Utah
vedoucí v délce 1034 mil ale i

všech tratí pobočních Prodej
odbýván bude v našem mestc
v den kterýž teprvé po uplynutí
20 dnů po vydání rozkazu určen

bude a základní cena ustanovena

jest na $50637455

— V sobotu přibyl do města
našeho zástupce vrchního archi-

tekta spolkového E A Crane

pak jehož řízením stavba spolkové
budovy výstavní na výstavě

nalézati se má a sice

přijel sem jedině za tou příčinou

aby si tu výstaviště prohlédnul a

s plány ostatních budov výstav-
ních důkladně se obeznámil tak

aby plány pro budovu spolkovou
přiměřené upraviti mohl Dle
náčrtků jeho bude hlavní budova

výstavky spolkové rozměrů 200

při 125 stopách a při 60 stopách
výšky mimo čehož budou zřízena
dvě křídla 150x125 a při 45 sto-stác- h

výšky tak že prý to bude

jedna z největších budov jakáž
kdy vládou naší na kterékoliv vý-

stavě mezistátní postavvcn —
Hlavní budova opatřena bude ko-

pulí do výše í 65 stop se pnoucí

— Děsná vedra měli jsme v

městě našem v pátek a v sobotu
V pátek bylo vedro hrozným a

všeobecně se myslelo že horším

již to vůbec ani býti nemůže
zatím však sobota byla ještě horší
Již o 8 hodině ranní ukazoval

teploměr na vládní povětrnostní
úřadovně 87 stupňů a rychle stou-

pal tak Že o poledních bylo 97
ve 2 hodiny 100 a ve 3 hodiny
dokonce 102 stupně V 5 hodin

bylo ještě ioi v 6 hodin 99 a v 7

hodin 96 stupňů Že teploměry
umístěné v příbytcích mnohem

nížeji než teploměr vládní mno-

hem více ukazovaly rozumí se
ovšem samo sebou Téměř po
celý den vál pravý saharský sa-

mům kterýž vysušoval nejen hrdla
nás nešťastných pozemšťanů ale
í komu na kteréž děsným tím

vedrem značné Škody spflsobeny

10 lil) nejlepňí ovesné mouky 25c

Sardýnky v oleji 3c

Macárony paklík 9c

10 lb rýže 2"H!

Mýdlo na vlnu Hc

Haked lkaná aml Pork krabice 'ác
Čfratvě praž Speuial IJlend káva 2- -c

Bodrá lámaná káva '22c

NtíjlenSf Coltlen Hio 'jrc
Yoiing Iíyson dobrý čaj 2ric

runp'W(Ier ěaj 32c

Pěkné liěliev 3}c
HiiHké saniele 3 Ib za Vte

Sap Ságo sýr "ic
McLarens Impéria) ttýr 35c

po trapné chorobě prsní ve stáří

48 let Pecka narodil se v Praze

kde po odbytém školním vzdělání

vyučil se slévačství Jako mla
dík súcastnil se čile ruchu dělnic-

kého působil slovem ve schůzích

agitoval a psal do různých listů

přístupných tehdejšímu hnutí děl-

nickému které té doby nalézalo
se arci v prvních počátcích Záhy
jeho slovo nabylo velké váhy
Žádná slavnost dělnická neodbyla
se bez Pecky a to nejen v Praze

ale i v celých Čechách na Moravě
a ve Vídni Okolí lnulo k němu

on pak vida všude tolik nadšení

pracoval s chutí bez únavynehle-d- ě

na svízele a útrapy jc$ činnost

jeho s sebou nesla Jestli Pecka

trpěl a strádal v Čechách nevedlo
se mu v Soustátí celkem mnohem

lépe Pracoval v zájmu zlepšení
postavení třídy dělnické a sám

zkoušel při tom strádal jako pra-

vý proletář a sešel také smrtí pro-

letáře V poslední době chřadl
a scházel vůčihledě konec jeho
byl rychlý skoro neočekávaný

Ku zmrzačení přišel ve střed u

min týdne v Chicagu loletý Joseí

Hájek Týž poslán byl matkou
svou vdovou někam s nějakým
vzkazem a aby dříve poslání své

vykonal použiti chtěl pouliční
káry na Halsted til V okamžiku
však kdy na káru vyskočil sražen

byl k zemi konduktérem kterýž
domníval se že snad hošík zadar-

mo svésti se chtěl V okamžiku

kdy hošík na dlažbu dopadnul a

dříve než vzchopiti se mohl pře-

jet byl povozem nákladem prken
naloženým a levá noha téměř u

samého kyčle děsně mu rozdrcena
Lékaři soudí že hošík bude-l- i při
životě zachován pro celý Život

nuzákem zůstane — Na surového
konduktéra učiněno trestní udání

V Schulenburg Tex zemřel
ve středu min týdne následkem

požití přílišné dávky morfia pou-
žívání jehož již po delší dobu od

dán byl krajan Jan Hluchaň
Zanechal tu manželku s 5 děcky
v poměrech smutných

V Chicagu sesazen byl dosa
vadní policejní kapitán líarcal
jemuž již jen několik měsíců k

dosloužení scházelo aby výslužné
v plném obnosu dosavadní služby
dostal na pouhého poručíka a na
místo jeho jmenován 'krajan' Ptá-

ček — O tomto rozhodnutí admi-
nistrace Harrisonovy od niž chi

cagští naší krajané tak mnoho to-

ho si slibovali psal "Denní Hla-

satel" následovní: "ftánu kterou

Zivůtky domácí obleky sukně:

50 tuctu živůtkft v pěkných vzorcích svétlé i tmavé barvy
které jsou laciné po 75c pouze 25c

75 tuctu živntkft nejnovčj&ích vzorků pouze 49c
100 tuctů živůtkň všech možných barev mající ceny $2 pouze 69c
25 tuctů Živůtkň z nejlepSích importovaných látek s lím-

cem a manšetami jež se dají odepnouti 98c
50 tuctů domácích obleků zaručené pevné tarvy 39c
75 tuctů domácích obleků zdobených Šňůrami 75c
39 tuctů perkálových domácích obleků které mají cenu

£150 až $175 pouze 98c
Ženské černé satinové spodní sukně $100

na to jel již Hák do okresní ne

mocnice Tam se svěřil doktorům
kde si obstaral jed Z nemocnice

telefonovali Vávrovi jaký to byl

jed aby věděli co použít za pro-

tijed A když jim Vávra sdělil
že to žádný jed nebyl nýbrž jen

prášek pro volný výkon střev
udělali si s Hákem tu švandu že

mu dali ochutnat Žaludečnípurnpu
a polechtavše jej tímto aparátem
poslali jej domů — Na otrávení

prý mu nyní úplní chuť již přešla

Obětí vraždy stal se v sobotu

24 července v Chicagu 2 2 Jetý

krajan Jan Motl a vrahem jeho
byl I7letý Alois Kuneš kterýž
také již porotou koronerovou beze
vší záruky velké porotě odkázán

byl — Motl který poslední čas

byl bez práce odešel v sobotu
ráno na návštěvu svých rodičů a

kolem 5 hodiny vracel se domů
Na cestě zahlédl Kuneše Pano
valo mezi nimi napjetí a jakkoliv
těžko je vyšetřiti co se řeklo a

kdo zavdal příčinu k hádce jisto
je že Kuneš chvílemi po zpátku
šel před Motlem Bylo to mno-

hým podivno a oba chodci rázem

upoutali na sebe pozornost obč

Jana Stajnera a všech kdož v čase
tom byli venku V okamžiku na
to se již oba muži střetli Lidé
viděli jak spolu zápasí a J O

Forst slyšel Motla říci: "Tak ty

jdeš na mne s nožem" ale nežli
se kdo nadál napadený zavrávo
ral chytil se plotu a pak skácel tMéf~ Objednávky


