
1 l'řed několika dny na vyššímNaš velký výprodej soudu státu Illinois zadali slečna

Willow Springs Pivovarnových a módních
AlŽbčta DaŠtova Žalobu na Jioo-00- 0

odškodného proti známému
virtucau na basu Vác Jiskroví
který jest Členem pittsburského
orkestru V žalobě uvádí Baštová
Že seznámila ie 1 litkrou iíi v

ZELENÉ "TRADING STAMPS"Čechách sice ve zlaté matičce
Prazo kde Jiskra nosil dvojí
sukno Mělo prý již dojiti k afiať
ku ale rodiČo virtuosa byli proti
tomu Na to odjela aleč liaštova

Z 1100 zelených Trud-ln- g

Htampi 1 kuMoil bed
nou

NTAKM NTKiri:S

(3 tucty kvnrtovýchlab ví)
—cena

ku svému bratru býv knihkupci

'f% t()0 zojcnýrh Trad
Ing Htampi 1 ksMou bed-
nou

N I A KS k NTUIITH

(3 tucty plntoveli lubví)
-- cena

#125

do Chicaga a Jiskra slíbil Že ji
bude následovat! přes occan Neiel
však do Chicaga nýbrž zůstal na
ýebodě Spojený tisk ' přináíl

krojcími zhotovených obloků

joštó trvá!

Obloky Sodo obloky Alico modró obloky
koralovó obloky blodómodró a obloky čornó
— všechny za snížonó cony

$5()()0 obloky za $'{500
$1500 obloky m $3000
$1000 obloky za $2500
$3500 obloky za $2250
$2700 obloky zn $1850

senssčnl zprávu Že liskrův otec If roinS toho lo drattancte ncjlcjtíí lahvové pivo dout
noto t6i (IvoJníÍHitlmou hodnotu v zulenvch "Traď
ing Btampi'FaialDjlGjest mnohonásobným milionářem

1 Praze
H Zpívajíc nábožné písně v po

H07 Jlnnioy Htrcct

Ohjcdncjto sl poštou neb twlcfoncm Doutrlns 1800 ncho ICHIJmatenosti a 7lctá Terezie Iiurcšo uá pokusila se dne to dubna ve

avém bytě č 316 záp Jjrie ul v

Chicagu oacbevraždu tlukouc se

do hlavy kladivem tak dlouho až
f a

Pro stůl r--lebku prorazila 1 ztrátou krve
zeslabena sklesla v bezvědomí ns

zem Nešťastná paní zešílela z

Tlioiiwii llieii k Co náboženství a chtěla ee obětovali
za hříšné Člověčenstvo Manžel

Ti kdož dovedou ocenit! výborný stolní nápoj
oblíbí bí zaiisté naše "GOLD TOP" lahvová nivo

ejí Josel IiureŠ měl ji v podezře Jest lehké perlici ae a Hzné a jako jest zdravé jest i

ní že ae sebevražednými úmysly
zanáší a ukryl ae proto za záclo

cnutne vyrobeno jest z nejiepsino chmele vybrané-
ho ječmene a čisté vodv—neníť v něm an! iediné příaam w mm
dy jež by byla Škodlivá neb nezdravá Není to lacinénami vida Žo manželka Jeho béře

kladivo Udeřila 10 ním dvakráte
do hlavy než jí ho mohl vyrvali
ivdyz pak ze svčtnicc vyšel ucho

Jtoh 10 a Hoivnrd ul

'IVloplioii: - JoiiImh Ol 8

NejprednĎjší střižní obchod ve státu
Po&tovnf objednávky rychle no vyřlziiff

lIAti) mI o Imlolo- -

pivo v nižádném smyslu ale jest to Jedno z nejlepších
a ti kteříž jo jednou okusili stali ae řádnými našimi

zákazníky
Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto-

vých neb paintových Objednejte ai u svého obchod-

níka aneb telefonem —Tel Omaha 1 54a So Omaha 8

pila kladivo znovu a lebku si roz-

razila Dyla dopravena do okresní

nemocnice
11 Ve středu 18 dubna ve 3:30

JETTER BREIING CO vaří a laUTDji Tttomé píroráno v bytu tvém na Croton ul

Cleveland O klidně zesnul vše
SOUTH 0M1IA NKH

obecně známý a pro zásluhy o

CkSi v amkiucki:
oarouoi činnost vážený pan Jan
Veverka Přijel tem před 4a roky
z Vráže Jsa Člověkem pokroko

V)nderwQOd

vým přivezl sebou téměř všecky

Obstarávejte

svou
svobodomyslné spisy do doby té

vydané v naši meieřštině Zde byl
platně činným v každém svobodo

myslném hnutí Uyl spoluzaklada
tělem Peruna hlavni pákou Svob
Obce spoluzakladatelem a nápo- -

lomnírn mnohaletém nředsedon

Občanských ftádů Ač nebyl idea- -

istou těžce nesl zklamáol a po
slední léta vzdal se veškery spol
kové činnosti Zanechal Členství psacího

2 - '"M"
TrnwiHnffifQ

strojo
ve všech spolcích a zabýval se
sestavováním strojů v čemž byl
odborníkem As před 6 lety lan
Veverka raněn byl mrtvici Od té

doby ač zdánlivě se vykřesal Šlo

to a ním a kopce Zemřel iako "UNDERWOOD"
Uspoř! vám 35 procent vašeho časuavobodář Byla to pravá staroče

ská poctivá duše Zanechal man
želku dceru 0 syna UNDERWOOD TYPEWRITER CO

li Clevelandaké policií bylo
1017 Farnam Street Omaha Neboznámeno že i7letý virtuos na

housle liřetislav Ziika odešel v

pátek 20 dubna z domova kam itosioiostonoHoitoatosioatosto'OKoitostostostosto8tostoatostoitoato
ale odešel není známo ač slíbil
rodičům že do večera bude najisto

"i Hroznou emrtl se ivčta tešel
dne aa dubna o 5 hod odpol
Vác Hovorka 38 roko starý by-

dlící u zetě na Frederiek ave SJi
v Clevelandě O Hovorka přechá-
zel koleje dráhy Nickel 1'iate na
křižovatce vých 89 ulice když
tu přihnal se jím nepozorovaný
třídící parostroj nebožáka arazil k

zemi a v pravém ilova smyslu na

kusy rozdrtil Kocblerovou ambu
lancí byla mrtvola dopravena do
okresní márnice

li Krajan 1'rnk l'etera bydlící
v Č 11 09 Geyer ave v St Louisů
38 let starý bl odpoledne 13
dubna před domem Č 3003 Jižní
Uroadwiy sražen k zemí íjtemo-bile- m

náležejícím pivovaru An
heuser & liush při Čemž utrpěl
těžké zraněn! na levé noze Dyia
mu noha ta zlomeaa v lýtku a v

chodidle rozdrcena Zraněný byl
dopraven do úřadovny lékaře Ed
Wcndcra a po nutném ošetření
dovezen byl do nemocnice bratří
Alexiáoa

1 V úterý 34 dubnazemřei náhle
krajan JoeíNekvapil v čía 436
vých 39 ul v New Yorku kdež

byl všeobecni známou osobností a

pro svou přímou povahu byl mezi

krajany kteří v okolí tom bydlí
oblíben Před 2 roky byl Nekvapil
raněn mrtvicí zotavil se ale tak
dalece že mohl opětné vykonávat
své záležitosti Když však dosta-
vit se opčtoý nával mrtvice Ne

kvapil podlehl — Zesnul? narodil
se v Čertovce u Kolína v Čechách
dosáhl věku 68 let a v Americe
dlfcl 37 let

1 "New-Yors- ké LUty" dne 35
dubna oznamují: V průvodu p fa-

ráře Dra V 1'lska p T Čapka a

p Ant Jurky pelešil nás včera
návštěvou krajan po Vojtčch
Mišok a jeho dcera slečna Anna
Milkova s Kewauaee Wis Ubí-

rají se na návštěvu do Čech kde
delší čss hodlají se zdrželi l'ao
Milek jest jedním a ne hUtlfch
českfch osadníka v Americe t
lirovtfl nynlltké nejtlirií čeiko-ntííitk- ý

novinář před 40 lety
počal vydlvati "SUvii" jediný
tehdy (ekoamtrickf Čiiopis —

Í'tejtite psnu Málkovi i jeho sUČ

dte1! pobyl co ntjpřiemařjll

I Dr--A SvobodyHořké VíllO

£ í I M Jl l f i I i li i MHUIMII IIMIHI ' '

I V nemocnicí iv Alexise v

Clevelandu Ohio zemřel v tobotu
ai dubna po dlouhém utrpení
krajan Ulília v stáří 3c tet

Jiláha spadl před nijakým Čaacm

se stromu přerazil ií páteř 1'řei
to byl Jeílě několik mésíců Živ

li Známý pianista 1) Holub
zaialoval Aug Gcringera vydá-vatel- o

"Svornosti" na jxoooo
náhrady za kriminální úráiku na

cti způsobenou prý mu nedávno
Jakými zootouzejícím článkem v

"Duchu Času" Žalobu zadal

právník Kříž

II Známému kongreioíku kra
Janu Michálkovi který v koogreiu
horlivě pracuje na zlepšeni hmoť
ných poměro poštovních klerkfl

jakož i lept! poštovní ilužby v

Chicagu byly chicagským spolkem
po&tovních klcrko vysloveny

díky za jeho snahu

1 Mčsto Cedar Rspíds Iowa

bude slavili v červnu půlstoletí
trvání svého a při oslaví této bude

jeden den vyhražen též pro Čechy
CeJar Kapids a jeho okolí je edna
z nejitarlích a nejuvěJomfclejiícb
osad Českých v Americe a proto
dojista oslava bude důstojnou

1 Víeobecně známý a mezi

Čechy oblíbený pan
Václav J lílavsai tento vždy ve-ael- ý

a bodrý muž nešťastnou
náhodou zahynul v chladných
vlnách veleteku Mississippi v pá-te- k

13 dubna o a}j hod odpol
Utopil se pomáhaje jistému svému
známému rybáři při rybařeni u

illinoiikého břehu Kdy t hotovil
e pracovali uktousl a spadl do

vody Kdyl chtěl se opit dostatl

ni břeh strlen byl vírem do hlu-

biny a do pondělka odpol nebyl
nalezen lltavsa narodil se dne aa

ledna 1H47 v Chlumu Do Ameriky

přijel jtko Cletý hoch přJ 33 lety
Vyučil se u svého otce truhláfstvl
a po }Q pak pracoval )iko tle
daný 1 dovedný truhlář na lodích

jeadleleh po leče Mississippi Tři

vi otbeiptCue" práci na lodích

sedmkráte spadl do leky 1 vidy
šťastni vyváil

dema Rodiče čekali do u hodin
a nemohouce se dočkat jeho ná

o

o Připravené dle předplBŮ tohoto proalulého lékaře odporučeno ode víoch
lékařských autorit v nemocích íaludku a vnltřnoBtí Toto vtftuřnd líMvrf— — wW

n vlno ilváno li v nravvch dítvkách mft) biti uftvAnn rn 1ir nhí uiityii
vratu učinili oznámeni policii
která ihned počala po zmizelém

pátrati dosud však marně Dů- -
numoelchM ludku nechuti k Jídlu nezdžlvnosti a vftech poilohuvch

lejte o toto vlno Jel Jet
3 k dotání ve vSuch lcpMch četkých hoHtlnclchmněnka že Žika byl oloupeno

housle které maji velkou cenu a
M Cottujlclm Jednatelem Jeat panzavražděn úplně vyvrácena ani 47- -S

Mmladý krajan nechal housle doma
2057 FARNAM HT OMAHA NEIt TřMw 4027ohcie tudíž soudila že tento si

sáhl na život ze zármutku nad
úmrlím přítele svého taié virtuo
sa Mály který byl jeho učitelem

ilka před 3 roky odebral ae na SEVEEO-NĚMECK- Ý LLOYD
Pravidelná poltovnl a paroplavcUnt doprava

pražskou hudební akademií již
absolvoval a rozhodným prospě
chem Před 9 týdny se vrátil a na z idaiumore do Brémorípohřbu svého cvičilele spoluúčin- -

kova pí schraň m 1 oiend
abull komposice Od úmrtí Mály

pHmo m ovfofc 4oulruutMivuh M4ioTlch itkrnlclrb od T M dultw lan Hotii
ťaxwt UrftqUhrla rraakrurtliraiitU-abaryCtifiualUfels- i

II kajuta z Ualtimoro Uo Uremeii otl ířOO nalioni
TUi prilf mmil pouiaHi tMdtt kajultt 1 Mf ]M jako kajut

Wttiilav jednat Jakoby nebyl

vna iíi( ( iirnn iami o fiřn atult) uiuisvým Velmi často navštěvoval
skladtltle p Maicle kterýž ae

vyjádřil že pohřešovaný mladý
umělec trpěl následky latu jakož
l přepracováním

lniW ituuiujl (klBi jcciaiaiit
A SCUUMACUKIO&CO No 7 S Gay St llaltimort Md
II CLAUSlíNIUS & CO 95 Ueabora bU Ctitaio Ul

aatb Jajlrti iUa aml

Kritai ohrtr ' Mltr U% llui IhhM m
1 ti!)ř it y utt iM u'ilnlm Kuiul

UAiu 4UeBt(k ka (rciul k
ruatuk" 1

Píeilnlalto se na Pokrok pmie Sl ročnú


