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Výhodné koupě

itocjiciiu
Buckey Syrup Jigallonová krabíce 52í'

Nejlepší rozmačkaný oves paklík 42
m 4

3 lib krabice Sniders Tornato Soup

10 1b Hand-Picke- d Navy fazole

Velká krabice losose

NejlepŠÍ minnesotská mouka

Cereal káva "nový nápoj" libra

Dobrá Whole Rio káva

50c Sun Dried Japan čaj

Iinglish Breakfast čaj

IViibylolí íi

12 tuctů dubových židlí s pěkným

19 drúhú dubových psacích stolků
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v každém oboruJ

po l?aC
25C

- 12£c

$125- -
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28C

knrpcty
sedadlem jedna po G5c

pro dámy $5-9- 5 ai $0 50

Nejlepší obuv

jakou jste vldéll

Střevíce SI00 pár
pro muže ženy dívky

hochy
Obuv novfrh vaorkft — olekotnfcb —

cch velkoHtt — s nnjluplivh továren

za JlOO p#lr
poštou se vyřizují

"Hospodáře
99

Mit4 po trili lt rlh kli řll
kolem polem ku j ho Ved V So-

bolu kobrn pni noci vo Stavu poď
napiMm vydal ♦ i mMa na i esiu
k domovu a k ránu kdyl manel

kjho iffnuli ť doma doi
nenalézá poslala manlelka je-

ho dítky aby po olei poohléd
li Ty vliik dul ko HfdoSlyn bof
hfiett X plotem při dfáe tn y

oitf smrtelné iran(nho Ilepo
chyby ! tfl uUU na kob j drá

hy a pfdnoni nákladní tlak pře
jel mu přen obé1 nohy lak Je tyto

n(4ly viof jm na nkohka tla-

chách a lilách pl kolenem Mi-

mo toho hUva neíťaílníkova byla

dnř potlučena Pomoc Ukal- -

ská byla jíl marnou a smrt áhy
náobdovaU

i Do i'řUtavu newyorkího
přibyl v fiU rý min týdne inámý
tentovatel řenký K St Vil Kte

rý vrar í ne m své poslední výí- -

kumné cesty a nyní vrňných me

utech uspořádá řadu velezajíma

vých přednášek Soudohně p

Vráem tdíbvli do New Y'orku

dva jiní vynikající CeM a sire na-

daný umrlec a malíř český pan
Kmanuel Nádherný t VUU a bý-

valý generální kousni Spoj Státu

pan Jan Karel t Petrohradu —

První přednáška p Vrázova bude

v New Vor ku uspořádána 31 říj-

na Z New Yorku navštíví slav

ný cestovatel několik jiných česko

amerických míst kam byl pozván
načež navštíví 1 Chicago kdež je
ho přednáška určena jest na ne

děli dne 28 listopadu v síni

Plzeňského Sokola Vráz veze s

sebou celou řadu krásných foto

grafických snímkn krajin ním pro

cestovaných které pronášeny bu-

dou při jeho přednášce v povodní
velikosti na bílou oponu tak že

obecenstvo bude se moci rtplně
vžít v zajímavé vypravování ce

stovatele

V Hallcttsvillském "Novém

Domově" dočítáme se následovní

zprávy: Min neděli při zábavě

odbývané ve škole Komenský asi

o 10 h večer vzniklo nějaké ne

dorozumění při čemž jeden z

uhodil druhého sklenicí

a s jinou hodil také po pJalftvko-v- i

z Moravie jenž ji odrazil na-

čež útočník dal se na útěk Jalův-

ka jakožto příručí šerifa jal se jej

pronásledovati a chtěje jej zasta- -

viti vystřelil do vzduchu Pro-

následovaný se svalil a koulel se

až k drátěnému plotu podlezl pod

něj a vzchopiv se utíkal dále Jiný

příručí šerifa AI Kresta když vi-

děl že p Jalůvka vystřelil a ne

věda že je příruČím pustil se za

ním a když k němu doběhl vypá-

lil na nějale koule prošla jen klo

boukem a kouř opálil mu čelo

Jalůvka vida se ohroženým vypá-

lil na Krestu a zasáhl jej do levé

strany čela a koule vyšla pravou
ven V úterý byl raněný opero-

ván a lékaři se vyjádřili že Kre-

sta má málo naděje na uzdra-

vení

1 Trochu drahou zábavu mělo

několik newyorských krajanů při
lovu na longislandském pobřeží
Podle zákona nesmí se totiž chy-ta- ti

humry menší než 9 palců
Proíesionelní rybáři stěžovali si

ale že mnoho 'laiků' odnáší do-

mů humry pod předepsanou dél-

kou a tím rozmnožování jich vel-

mi překážejí To mělo za násle-

dek že dohled na lov humrů byl

zostřen a hlídači zatkli několik

krajanů na nádraží v Princess Bay
Staten Island odkudž tito trans-

ponováni do 12 mil vzdáleného

Port Kichmond před soudce kte-

rý jim diktoval za každého pod
míru jsoucího raka $$ Dle toho

výpočtu zaplatili neb mají zapla-

tit následovně: Fr Mejstřík I35
B Linhart $20 Jan Tíča $35 J

Havelka $50 J Vepřek $60 Jos

Lukáš I35 Fr Zajíček #60 J

Reitmayer $65 J A Rambousek

I190 Fr Homolka a L Valenta

I150 Ch Steur $60 Tak drahé

raky nejedl snad ani žádný poten- -

% MeI Dayton lleaver Ohio

:tíf In byl v úterý itijfi iflfn

tn Jot Kfíl áMint sináním

Viník Týl je I v voti chotí
Yvakrovou f triMa po-d-

í v fto j

'
J kfilovatc it řf ho Ueavef

přepadlí j banditi ríc h

Jeden jtadrlel koně dnuí re

volvery v Inkou ládalí p uitt
KM chtěl bránit tří- - vlak
n-- l zbraň taíti mohl vliiul tnu

jeden zloiynů kulí dotrďe
Nelťatlnfk Vil do vozu

mrtev a pachatelé uprchli Do-

sud rt'i)t t nich Žádný

5 V Milwaukee tiipofádáno by
lo při příležitosti přnmyJové vý-

stavy závodní na' pacím stroji a
vité in stala st Julií? Nováko-

va dcera vydavatele "Domácno-sli- "

kteréž pfirčena prvá cena

psací iroj

V lowa City 1a uznán o

týdne choromyslným kra-

jan JosSerbousek t MonrcK! lown-líp- u

Týž pomátl ne na rozumu

z příčiny neznámé a apozorováno
to na něm teprve pak kdyi % ino-tyko- u

v ruce ženu a děti na poli
honili se jal a zabitím jim vyhro-

žoval

% U Sayville I I N V do-

padeni počátkem min týdne stát-

ním hajným pří pytlaČení krajané
F Zobctla Tom Soukup Mat

KíŠka a AI Uištík a to v okamži-

ku kdy jimi zastři lení ho srnce

stahovali Zatčeni byli proto
poněvadž byli na honu v čase

kdy zákony newyorskými střílení

vysoké zvěře ještě dovolováno ne-

ní
U státního tajemníka

minne-sotskéh- o

inkorporována v minu-

lých dnech společnost LcSueur
Center Railroad Co se základním

kapitálem $50000 Společnost
má v úmyslu vystavití odbočku

dráhy z LeSueur Center ke dráze

Minneapolis & St Louis ku které

by se připojila v Montgomery ne-

bo nedaleko odtud Mezi inkor-porator- y

jsou krajané Ch C Ko-U- ř

Fr Moudrý J C Křeník a

F Vrábek

x'i Asi i61etý Jiří Šebekzaměst-nan- ý

v krekesovně v Cedar Ra-pid- s

přišel v pondělí odpoledne
min týdne k vážnému poranění
Pracoval u válcového stroje když
tu pojednou šaty jeho zachyceny

byly válcovými koly které válce

táhnou Levá noha mu byla vta-

žena do stroje a strašné pomačká-

na Nejspíše přijde o nohu

H U Kewaunec Wis spáchal
v neděli min týdne samovraždu

zastřelením krajan Jan Štajnback
Učinil prý tak následkem špat-

ných poměrů finančních jakož i

ze zármutku nad ztrátou manžel-

ky kteráž mu před nedávnem po
krátké chorobS zemřela

H V New Yorku dopraven min

týdne na pozorovací stanicí kra

jan Jan Šimůnek 65 roků starý
kterýž náhle s rozumem se minul

Týž objevil se krátce před zaháje-

ním vyučování před školou na

vých 63 ul a 3 ave a honil

školáky při čemž vyhrožoval vy-

hozením školy do povětří Byl
' zatčen a na stanici počínal si tak

zuřivě že mu svčrací kazajka dá-

na býti musela

1 V Chicagu spáchal ve středu

min týdne samovraždu otrávením

krajan Jos Kolář Týž byl po-

slední dobou zádumčivým a k

dohnán byl dle všeho

špatnými poměry finančními v

nichž se bez viny své octnul Dyl
ss roků stár narozen v Iiernati- -

cích u Tábora a dříve byl též na

farní ž v Nebrasce kde si stál do

bře pak mři zakoupený pozemek
i v Texasu a ze všeho nyní neměl

nic
1 Nedaleko Hallettsville Tex

přišel v noci ze soboty na neděli

m týdne o život krajan Ueňkov-sk- ý

zaměstnáním krejčí Týž by-

dlel as' míli od města a zvykem je

Skládací stoly" - $3-2- 5 až $6 00

Výběr elovlněných Ingrain karpetů v pěkných vzorcích 50c

Zvláště pěkné Ingrain karpety v nejnovějŠích vzorcích po (0C

lál na svítř Nati ncwyorllí ia-ka- fí

budou zajisté na lov len do
smrti pamatovat a nepletla li jim
chuť tož jistě vezmou í polrtihé
míru sebou a kaldého rářka dů-

kladně změfí aby měl pfedeps
ný 'saj'

4 V Chicagu spáchal v noci z

pálku na sobotu samovraždu za-

střelením 2ahtý Poli I lot puch

TýŽ vrátil se domu o půlnoci a

vešed do světnice podal matce
klíče by zavřela dveře Objal jí
a políbiv ji na tvář rozloučil se R

ní slovy "(lood by" Rychle do

své ložnice vkročil a uchopil do

pravé ruky revolver Matka jata

byla podezřením Že syn něco di-

vného zamýšlí a proto pospíchala
za ním Vešla do jeho ložnice

právě v ten okamžik když mířil

lilavní revolveru na svá prsa
Chtěla mu revolver vyrvati ale

nebyla s to neboť v témž okam-

žiku zahřměla rána a pí Holpu-chov- á

omdlevši sklesla na zem

ku mrtvole svého syna Týž mí-

řil velmi dobře neboť rána vešla

zrovna k srdci as pod 3 Žebro po
levé straně prsou tak že smrt by-

la okamžitou Příčina samovraž-d- y

známou není

% K zmrzačení přišel v sobotu
z rána v Chicagu t4letý Fr Va-vří- k

Týž vyskočil si na vlak a

usednul na náraznících vozu prá-

vě za parostrojem se nalézajícího
a při přejíždění křižovatky byla
mu pravá noha jimi zachycena a

děsně rozdrcena tak že odejmutí

její nezbytným se stalo

fl V AhnapeeWis zatčen byl
koncem týdne I7letý Vojt No-

votný na obvinění z pokusu zná-

silnění 1 sleté Heleny Dvořákové

Prozatím nalézá se na svobodě

pod zárukou

Následkem upadnutí můžeme s

utríftt bolestné vymkuutí není ySak

iiMtmilu ienž lv iifclivl odstraněn

Olejem 8v Jakiitm jenž všechny bo

lestl zmírní a vyhoji! nikdo neměl by

8 použitím tohoto prostředku odkládá--

tl lelikoí brzké vyhojenl zabezpečí

Zprávy osobni

— Pan Fr Kotva ze Seward

nalézal se v městě našem aby se

tu sňčastnil sjezdu likérníků a ne-

opomenul se ovšem při té příleži-

tosti podívati též na nás

— Dr J Karten kterýž po ně-

kolikaletém pobytu zde před dvě-

mi lety přesídlil se na západ vrá-

til se tento týden znovu nazpět a

hodlá zde opět praxi provozovati
Vítáme jej srdečně a doufáme že

se mu zde dobře dařiti bude

Pan A Mašinda nejstarší a

nejzkušenější lékárník v Nebrasce

z Prague Nebr byl v sobotu v

městě našem Přijel sem za ob-

chodem a odtud odjel do Cedar

Rapids za různými svými záleži-

tostmi

pm rharlí-- s Veselí všeo- -

becně známý Chicagský právník
nmlmi minultf pátek Vracel

se ze Salině County kdež dlel n á

vštěvou u příbuzných

Pěkné Brussell koberce oOC

Velký výběr záclon po 25c

Pěkné krajkové záclony v nejnovějŠích vzorcích pár $150

3opalcové vyšívané hedvábí 10c

ŽeiiHké UivjřAYUy 11 plastiky
Pěkné kazajky pro dámy s vysokým límcem pěkně zdo- - djO JO

bené páskami VUfiU

300 nejlepších kazajek pro dámy zhotovených z pěkných
Frcnch Boucles Cheviotů astrachanů a jiných látek

mají cenu $25 u nás vyprodány budou po

25 palců dlouhé pláštíky s hedvábnou podšívkou pouze $3)S

2000 kazajek pro dívky ve stáří 4 až 14 roků $398

Dámské plyšové pláštíky 30 a 32 palců dlouhé zdobené

kožešinou-- $74o

jf-
-
Objednávky

Pfedclácejte na

Jodla Č4k rolalck UnotAm V4 SpoJoBjřcli SUtech

PedplatnS : - - Ročná $100 Do Čech $150


