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2 Sfe I AMPDI1TV J?V- - I Willow Springs' Pivovar
Pane Bože lioušf !

Dcer Brook Wis

Ct red P Z

Zde Vám zasílám li na

mim
vir

ZELENÉ "TRADING STAMPS"
Váš mně milý P Z jehož j
jsem obdržel dvě nová čísla ♦

a úprava a obsah jeho se mi £
tak zalíbily že Vás Žádám o ♦
další zasílání Bude li mi 4
možno získám Vám více od- - 1

běratelů S pozdravem 1 IH
Za $500 zelených Trad-Jn- #

Htaraps s každou bed
nou

STARS k STRIPES

(2 tucty kvartových lahví)
—cena

Z $3 00 zelených Trad
Ing fcitampsí každou bed-

nou

STAltS & KTHIFES

(2 tucty pintových lahví)
--cena

X Josef Švarc

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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mu řetěz a Šroub se zastavil Pak
větřík nesl vzducholoď volně smě

rem jihozápadním pfepluv řeku

Mississippi Blíže Valley Junction
otevřel vzduchoplavec záklopky
dovoliv tak plynu uniknout! načež

loď jeho volně snesla se k zemi

Zaplaven nabídkami k sňatku

Krajan Frank Marek v Chat
bam N J bydlící dostal najed-
nou pět set nabídnutí k sňatku z

celé Ameriky od New Yorku až

po San Francisko ale všechny je
odmítnul a vzal si konečně za
ienu dívku kterou osobně znal v

New Yorku Až Be ožení pojede s

ní na Kubu kde sídlí již od války
a kdež má pěknou plantáži Marek

se před nějakou dobou na Kubě

roznemohl na zimnici a lékaři mu

poradili aby se za příčinou uzdra

Krom toho že dostanete ncjlepSf lahvové pivo
nele tíž dvojnásobnou hodnotu v zelených "Trad- -

Ing Stamps''

černoch lynčován
černoch W Bloum majetoik

obchodu rybami a ústřicemi v

předměstí Berkley v Norfolk Va

byl vyvlefien 35 října tsaě ráoo

t policejní stanicekde byl zavřen

Litupem asi 50 maskovaných
mužů a lyniováa Byl zatčen v

sobotu veíer po a 6vadí udeřil

policistu T D Holomaaa hořící

lampou do obličeje a silně ho

popálil Jmenovaný policista přisel
k Blouotovi aby tam zatkl jistého
Černocha avšak Blount nechtél
ho pustit dovnitř Útok na poli
cejní stanici byl podniknut když
tam byl pouze jeden policista
Tento byl donucea vydati klíče
vězení Blouot byl odvlečen na

nedaleké Hardyovo pole kde byl
stlačen nějakým tupým nástrojem
a pak zastřelen Na to se dav roz-

ptýlil a úřady praví že neví nic o

jeho účastnících Blount byl po
mnoho roka Černošským vůdcem

Partitě

Objednejte §1 poSton neb telefonem 1800 nebo 1085
U1W w

veni odebral na sever _de zase
na něho přátelé doléhali aby se

Jblí!)cnřJ5í středisko Čechli z Oiiiuhy I venkova Jent

Elegantní zařízený HOSTINEC
Vtetýl vlftítnl

Tog- - ISTovdlr é 424 již 15 a Howard ni

Výteřn KmikIW "Cabinct" stále na Cepu JakoX i neJlepSÍ piva lahvo-
vá íía skladů in4 pouze ta nejlepfií vína Jemné likéry a výborné doutní-

ky Chutný SifíltuBck vždy po ruce
2- 1- O hojnou pil zeli krajanů žiídií JOB NOVÁK

oženil a když se vymlouval na
nedostatek známosti postaral se

o
o
oO něho nějaký horlivý přítel a da 1

mu nabídnutí k sňatku do novin

rspublikánikým a jeden čas byl
zaměstnán ve vládní loděnici v

Noríolku "
Odplata za zloí In

ft:
Pak se počaly hrnouti přih lášky z

východu 1 ze západu až byl Marek
z toho celý pryč Marek svatbuPřed nějakým časem přinesli

jíme zprávu o tom jak manželka Jlluspíší a bude hledět ujeti
Strašlivá smrt havíři v dolelékárníka Krausse v HardíordCity

jenž právě sjel do dolu když vý-

buch se udál Byl k nepozoání
roztrhán a popálen Všechny doly
na vzdálenosti ao mil jsou opuště-

ny neboť horníci z nich vystoupí
li aby zde pomáhali při zachrafio-vacíc- h

pracích

Zemřel leností

Že práce jest jedinou podmiň
kou pokroku a vzdělání lidstva á

že každý jednotlivec jest povinen
svým dílem přispČti není třeba
dokazovat! Chceme se zmínili

jen o malém poučném případu

Markýz Spinola tázal se barona

Vere co bylo příčinou smrti jeho
bratra a baroa odvětil "Zemřel

protni nikdy neměl co dělat"
'Věru'' pravil markýz "lenost

jest nemoc která i nejsiloějšího
člověka zabije' Nejen že každý
z nás musi pracovali ale každá

část našeho těla musí něco dělati

jinak zhyne Nepracuje li žaludek
není-l- i kolování krve správným
celé tělo záhy podlehne tu nezbý-

vá nic jiného leč Trinerovo LéČi-v- é

Hořké Víno které všechno

ústrojí k úsilné práci přivede Ono

nedopouští lenosti v lidském těle

a jakmile obnoví krev přmřje
Člověka k Činnosti dodá mu ener-

gie chuti k práci a co hlavního

síly k práci Ono vyléčí kaidý
žaludek který vyléčiti možno

případy zastaralé jichž lékaři se

vzdali mnohdy velmi rychle byly

vyléčeny Jest to lék zcela pří-

rodní který neobsahuje přísad je-

dovatých nýbrž pouze jémné čer-

vené víno kalifornské a vybrané

byliny Kdo nemůže jisti spáti
nebo pracovali nechť zkusí Tri-nerov- a

léčivého hořkého Vína V

lékárnách Přímo zašle vyrabitel

Jos Triner 799 So Ashland Av

Chicago III

Ind otrávila nevlastní svoji dceru

Crystal Kraussovou aby mohla po
_ Osudný výbuch udát se a8 října
odpoledne o pal druhé v dole Číslo

ttltttttlllWLfJLtUX
NejstarŠÍ a nejlepší místo pro schůzku jest

ED MAURERA SSSZU-
v film 1800 Farnam til

Pravd Importovaní piva na řepu PlzoAakú z Mřířanekého pivo-
varu v Plzni v Čechiích Ilobrau Alunich Jiavaria pivo Pivo Anhcuscr-IJus- ch

a ívétoznírnó Faust získalo rozariblou reputaci
Kavárna pro dlfiiy nalézií se na druhé podlaze 40lř

3 náležejícím společnosti Rocky
Mountain Fuel and iron Co v

Féroio 40 mil na západ od Trini-

dadu a počet usmrcených udává

se na šedesát Ráno vstoupilo do

ní dědit Stalo se to dne a srpna
Matka data dceři strychninukterý
zakoupila v lékárně jiné poslavši

proQ cizího chlapce Chlapec ji

pak úřadům udal a ukázal jim
zakázkový lístek na němž bylo

písmo Kraussové poznáno Záro

veQ napsala Kraussová lístek jako

by pocházel od její dcery Crystal
a také tu byla ruka její poznána

'

bdéluie tra něm ze si vzala sama
"l

POMNÍKY
žulové a mramorové

Frank Novák
1413-1- 5 So 13th St Omaha Neb

(naproti Hotelu Prahu)

Velký sklad kránná práce a zamřena Kupt
ni pomník v Omazo Co uSctílto zaplatí

vám více než cestu

život poněvadž se pohádala
milencem Proti Kraussové vzniklo
silné podezření kteréž se stále

stupňovalo až konečně zatčena

Nyní když byl s ní vyvolán soud4

i
nahlédla že by bylo zapírání marné
a přiznala se ke všemu Nejprve

přiznala se mužovi potom na jeho
nátlak přiznání své sepsala a ode

vzdala soudu Je to listina velice

obsáhlá již se celá událost líčíK4v velmi podrobně Soud po krátkém

WollolflMIrilEDjednáni odsoudil Kraussovou na
4

i i li r i um m ii
doživotí do žaláře

Řiditelný talon li
1

Bolí

Vás

zuby

asVzducholoď T Daidwioařízená

dolu 17 horníků a 4 úředníci spo-

lečnosti v poledne však sjelo do

dolu mnohem více a neví se a také
nebude se asi nikdy věděti přesný
počet těch již tam zahynuli nebot
v dole hoří a mrtvoly budou úpl-

ně spáleny Společnost přivolala
ihned lékařů kolik bylo možno

Spolkový hornický inspektor F F
Formao přijel večer do Trinidadu
a o hrozném výbuchu vypráví ná-

sledující:
Byl jsem asi 300 stop od ústí

Šachty když výbuch se udál Zdá-

lo se jako kdyby bylo zemětřesení
a vle se otřásalo Z obou šacht z

nichž každá má průměru sedm

stop vyletěly do povětří kusy roz-

trhaných trámů dva až tří stopy
dlouhé Kameny odletěly na vzdá-lenos- ť

čtvrt míle Byli jimi mnozí

lidé zraněoi Ihned po výbuchu

jenž podobal se sopečnému nasta-

lo veliké zděšení Ženy muži a

dítky přiběhly k šachtám ženy
těch musely býti násilím odvede-

ny aby smrtonosnými výpary z

ústí šachty vycházejícími nebyly

usmrceny
V dole v oěmž výbuch se udál

pracovalo obyčejně 80 horníků a

má se za to Že jich tam nejméně

bylo 60 Za zprávou o výbuchu

byla přivolána pomoc ze všech

blízkých dolů a večer na sta hor-

níků pokoušelo se dolů sestoupili
Smrtonosné výpary přemáhaly
však zachránce ale jejich místa

byla hned vyplněna jinými kteří

byli hotovi svůj život dáti v sázku

Nemyslí se Že by jeden z horníků
v dole tom pracujících byl Živ

Téměř všichni v dolech zaměstna-

ní horníci jsou Slováci Důl byl

n LJ_HiP~r

Kupte je nyní
A K Kaabunschupem z Toleda
O vyplula 5 říj z Aerodrom

na výstavyšti v St- - Louisů ve a

hodiny odpolelae a přenesla se

přes řeku Mississippi snesli 9

ve Valley Jd&ction dvě a pat míle

jihovýchodní od EiSt St Louisů
urazivUi tak vzdálenost 10 mil

Když vzduchoplavba byla zaháje

I □ v _ ti
Pomoc %ž9 Diroini

Kabelkoro zubní thé
na vanul ostrý větřík rychlostí
10 mil za hodiou Když byla loď

vylcci bolest zuna ve v nen 9 minuiacn
Utvrdí zubv chrání ie před dalAÍ nákft- -

zóu obyčejně ae bolest více d vrátí

Malíček s národem poStou 40c

F Kabelka
605 High Street RACINE WIS
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pro mužo žony a dítky
Konejte přípravy pro studené počasí pokud můžete pro

spSfině využitkovati naSich obdivuhodných zvláštních výpro-

dejů a vybrati si z velikých zásob

NojvčtŠí omažský obchod

Místo to kie jste vždy uspokojeni —kde můžete dostati velké

láce 6krz celý rok

Zásoby za milion dolarů—Více než 600 schopných klerků —

Pčt poschodí nového zboží

Můžete vhodaé nakoupili a uSecřiti peněz na vSera co koupíte

—VTDOTOVOja -

vystoupila do výse 100 stop cosi

přihodilo se na kormidle a po ně-

jakou dobu nemohl vzduchovlavec
řídit! směr lodi Stroj nesen byl
větrem směrem východním aviak

nehoda byla záhy napravena a loď

hned na to dala se ovládati kor-

midlem Knabcnschup plul kolem

bydliště řiditele výstaviště a pak

přes úřadovnu předsedy Fraocise

kde vzducholoď opsala letem svým
8 a pak zamířil s nl na východ
Mezi administrační a dopravní
budovou pokusil se Knabenschup
o plavbu proti větru avšak bez

úspéchuPři druhém pokusu spadl

i"

S M Seiciler
teprve před rokem otevřen a běží

aooo stop do vnitra vrchu Myslí I7th and Farnam ratterson Blk

v- -se že výbuch povstal od prachu
AZ dosud byla vytažena pouze

mrtvola dílovedoucího T Durana Zeptejte i nafi u tohoto listu Tel 18M
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