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řemesle zdokonalil Vo svém ná
vratu usadil so ve iivém domovui! CKŠI V AMERICE j

! a zařídil si dílnu sám pro nebe Z

Ht
'

4ll()toía()lokolí jeho nčkolik známých usa
zeno bylo již v Americe a na jejích

l i
—Známý obraz žes um Maxe

fivabííwkího "Dfivče u stavu" dopisy odhodlal so téžk vystého
vání Vyprodav svfij skrovný

Soudí Bt) dle toho žo když byly
po zoufalém činu prohledány jeho
kapsy nebyly u nčj žádné peníze
nalezeny a určité se ví žo z nich
nic neutratil

Velmi niíké ceny do Buffalo N Y
North-Westor- n dráze

Vylotnl lístky prodávány hudou dno

8 0 a 10 íorvíia výliuduou dobou k

návratu u příJožltosU ijuzdu Travolor'1

1'rotoctlve Aasociutlun Obruťto no na

City Tickot Office J40M403 Jťurnam

anebo na Union títatioa xl

jítnz prodán z výstavy v Bt Louis
mdmfami milíonUM Johnovi Croo majetek vystihoval so do Amo

ríky Aiisadil so v Kewauneo rokukaroví a značný obnox uhořel V I

jak h dovídáme při nnuiUhnetú
v Han Franclsku se sbírkami Croo

1805 kdo nalezl ihned zamčstnání
u pana Vine Stepankajenž mimo

koželužny mčl také Ševcovskou

dílnu Zachovav si nčkolik dolla-

rů zařídil si sám malou dílnu v

keřovými
—Dovozníku Josoíu Havlíčkovi

80 Martin ul r Clevelande
níž so mu dobřo vedlo neb byl

Česká poltapravým mistrem ve svém řemesle
Asi roku 1888 odstčhoval se do

Antígo Wía právfi v dobč kdy

úpalu onomocnčl v ulici kůň
Havlíček pomáhal 10 sundáváním
poNlrojo a kůň no naft svalil
Jfavlížck byl odvozen y ambulanci
do AlczíaNkó nemocnice a slilo- - i os

Pomřry ve velkých mčutech e atále horlí mzdy klcají hledání práce ao

távi ohtuiijjlím Kdo mfilo a nehledí al taoputfltl Eťaauiou a ncodvUlou
budoucnoat v can ten je tvým a rodiny Hkfidccm

Zaopatfte ae v čae kupl farmy která vám ponkytřie nejea llvobytí alo
uchová I kapltálek na atará kolena a pro41ouZÍ váfi ílvot

Za $100 koupíte malou farmu ve Virginii poviatné avým řdravni mírněni
podnebím o 25 akrech a jkním malým domkem na níí inůJlete péatovati ze-

leninu a ovoce aneb chovatl drfibeZ Farmy ty naléxají ae 2 míle od Wavcrly
kráanho malého jnřnta na N A W dráze

Ve VlrKlnitnaKáae jiX nakolik xdárnS zk vítajících řc-akc-h oaad TiKte
1 o tiodtnínky a dalKÍ podrobnoati

Chcete-l- i koupit! vftíí obilní farmy v jednom % nejleuKfch atátfl mátne je
V Iyman okreau v Jlíní Dakotl v okolí Preaho )dél odbočky C M & Bt V

dráhy Okrea ten jcat znám avou namřnltou koraou která iw nčkolik (MjMlcd-nic- h

roka obdržela ua výalavfi atátní vMy první cenu Nabízíme vám mcriRÍ
J135 zařízené farmy o 80 a 100 akrech jukoZ 1 200 aekcí riejlrpftl pfidy z nichZ
kaZdá atopa můZa bft vzdělána za fUS0 14£0 a $1550

Třetina aneb polovic k eloJtcní hotoví oatatní na uplit ky dle přání Po-

zemky tyto vatoupnou o 1W ní 200 procent Jakmile odbočka dráhy bude dokon
řena—Máme též na prodej vzdělané íaniiý tt pozeniky v Kttntu Mlchlfan''
MlaMOiirl Mlnncaoté Okhihomfl Ind území Her líukoU a Tciumii 1'Jíle
o ceny a popia Na odivtí pHloiíle poStovnl zuámku

Antigo se nejlépe vyvinovalo a po-

byl tam po 19 roků a když stáří
nedovolovalo mu pokračovat! re
svém řemeslo rozhodl se k návra

dáno žtí mi žebra zlomená a vnitř
ni smrtelné poranění

Houcbotlnjr
Iitbma kaSel

a teSkíré pllo- -

dI choroby
Jou ryléóltol- -

nlmanomkého
Uřorohor

iltm Tliém

i Cech
TI líce tíže-

ných plicalmi
noinoccfnl byli
vylenl tímto

li!" tlfil
—New Yorské Listy zo dno 31

tu do Kewauneo ku své dceři man
kvřtna oznamují j Včera potíSil
ná návitř-vo- u slovutný čeaký ce

želce pana Václava Hamáčka by
zbytek svého života u nich v postovatel pan Ji Bt Vráz vrací su Ví- -

koji a pohodli ztrávil Asi před
bylin nm m

který pro
třemi roky zemřela mu manželka
včrná a upřímná jeho družka a od iTcjcte-l- i ul vymřniti farmy za ciucuKk mujciky aneo tyto za farmy

obraťte ae naivojl ntpfekonatelnou ldčlrot byl po náa— rotřebujete-l- l dobré a atjolehllve dělníky poIoužlme varn

právo z Cech kdo v posledních
omni mísících uspořádal celkem
130 přednášek odjel včera ku své

rodínfi do Chicaga aby li po pře-

stálém namáhání odpočinul Na

toho času počal též čerstvé chřad jakýchkoli záležitoatech Jež vy Zad nicmn nfjvytnimi Tyřnunenaiiimt v lili Vůbec Jame k vaSlni lu?bint
rychlé a apolehlivé jednánimmi Vldnl Florencii Londýnů a 41--nouti až konečnč ta neúprosná ho

k soby povolala ve středu v noci
Zemřel tíso a spokojené neb si byl

podzim počnou i Ytu yycíizstl

Luttychu Hklad pro Omahu má pouze
ckvalnfi zndmý lékflrnfk H A JJuránuk
rob 18 a Wllllamul Omaha
Ikafikm předplatní vinorána toí

pozoruoat

česká Emfřruční Pozemková a Pracovní Kancelář

294 Biu Island Ave Chicago UlJefto dvi velu díU sice "Exa
tLoké povídky" (pro dospělé)' i

včdom žo svůj díl na této pozem
ské pouti spravedlivé vykonal

"Povídky f dalekých kraji"
—Snad jcStč nikdy co česká(pro mládež) yellri yldecké dí

osada Bt Louisská existoje nclo řemČpUní na nimi pan Vriz

PRAVDA VŽDY SVÍTĚZÍ !jíl dolil dobo pracujo pocn ry
chizetl aul za dra roky

udály so v jednom dnu dva
tak příšerné případy sebevraždy
krajanů jako právě ve středu—Tib zipaa i neznámým lo
23 kvétna v noci a odpoledne —

trem podstoupila ye středo dne
23 kvétna pozdí odpoledne paní

Prvním z krajanů který vlastní
rukou sáhl si na život byl Fraut
lírudíčka 251etý krajan který
byl dříve zaměstnán na hřbitovč

a m mm
A proto chceme oznámit všem čtená-

řům těchto novin že v

Dr E C Collins--e

3 Milkovi IMIeta krajanka z e

4221 Trumbull ave B E r Clere-land-ě

ale zvítězila při tom a na
konec spasila ae útžkem Mííková

COLUM JWH YORKMUlICAlINSIITffTt

sv Petra a Pavla lírudíčka byl Wl'flonoho dno večer o 11 hodínč na
í) a Kmmet ulice károu linie
Cherokeé přejet a na místé usmr
cen Okolnost ta žo klobouk nc
šťastného krajana ležel asi deset

Jest každého méNÍco o atil ČecliOHlovanft vfco uzilntvc-n- o

než v kterém kol Iv Jiném ústuvč v Americe

Tento ústav jest ncjstarSl a ncjznámčjšl mezi vžemi léčebními

ústavy V nem zavedeny jsou ty nejnovéjší spůsoby léčení a

střevíců od místa kde byl lírudí-

čka přejet jakož i udání očitých
svědků dle uehož lírudíčka před
příjezdem káry ležel na přič přes
koleje maje hlavu na kolejnici
poukazují k tomu žo nešťastný m v Mi uv ve tjvst a v v w vi v

j
— w w-- — -

krajan' ten spáchal sebevraždu tohoto ústavu který po dlouhá léta vedl správu posud a zdárné" uzdravuje každv rok
Motorák na dotyčné káře zhlídl

hoto ústavu známy iionévadž tyto odhiiiitMf nemoco a dodavují iic(ustujkuitinešťastníka ležícího na kolejích
jíž pozdí a tak nebylo inu možno

káru zastavití a přední kola rozo- - noyeiio_ zunm novo Hiiy iiuvo wnienuu 41
jela mu obé nohy Kára byla ce Považujeme za svou povinnost abychom ve&kerym nemocným uKazau

přímou ímímI u lti y:lruví
Bljfite hlásili třeli kteří iUko se svému uzdravení hlásají do ovita svou srdečnou vd&nost

ť4 hrna vywvny zo zuHiuralo

clioroby vnitřního ústroji

stujícími přeplněna a tito upo-zarni- lí

konduktéra na neštěstí na-

čež teprve kára zastavena Když
pak cestující vyhrnuli se z káry
a tuto obstoupili zpozoroval to

policista Combes na blízku stojí-
cí který pak přivolal ambulanci

která dopravila vsak jíž jen
mrtvolu krajana do márnice Z

Alolslo Sláma Kristina 1'avluch

počátku so nevědiio kdo neSťast-ni- k

onen je až ve středu dopole-
dne zjistil mrtvolu hrobník zo

hřbitovu sv Petra a Pavla A E

i

i

PANÍALOISIB SLXMA 2 CLARKSON NítB pf ninloJovníi ťANÍ KRISTINA PAVLECHOVA" M St Loula Mo p(5a náulodovnfi1

Ha po trati driby Níckel Plate
kdyí ta nedaleko jatek blíže Fo-r- et

ulico vrhl m na ni neznámý
muž asi UOIetý Bkorern d?et mi-

nut zápaxila MiSkovuká g chlapem

pří čemž byly na ni fiaty roztrhány
a jedna náušnicí byla jí vytržena
Konečná ale lotr vida žo žena jest
odhodlána čet svou třeba životem
zachránit! nechal ji a hlodčl no

ukrýti MíSkova v domnění žo

lotr utíká chtčla l ho z daleka

prohlídnout! ale ten ne vrátil Tu

pak Miiková dala m na útčk a ne-

zastavila lo až byla doma Policii
ddČIila žo tentýž chlap polekal ji
jíž před týdnem I jiné ženy byly

rpry jím v pohledním čao napade-
ny Mííková míní že chlap ten

jcftt zamčtttnán na dráze Jent

svalnatý a má ryfiavý knír

—V neděli dne 20 kvétna

byla v novém Rakouském

domu v New Yorku odbývána
slavnost zahájení činnosti domu

předsedou Rakouské spolecnonti
dr J II Sennerem jenž držel za-

hajující řeč K slavnosti sešel se

pčkný počet bývalých přísluSníků
zemi cÍHleitanHkých a sice češí

Slovinoi Nčmci a i nčkolik Polá-

ka Dum byl velice pčknS ozdo-

ben vlajkami různých barev ven-

ku vlály prapor český a americký
Zařízení domu je velico praktické
a pčkné mÍHtnosti jsou prostrou-n- é

svčtlé a o ventilaci jo též do-

bře postaráno V přízemí nalézá

se čekárna a úřadovna v prvním
poHchodí jo prostorná místnost
sloužící za noclehárnu v níž stoji
dostatečný počet čisté a prakticky
opravených postelí na druhém

poschodí jo pohodlná a dobřo za-

řízená kuchyní Celý dojem jo

příznivý s

—V neděli odpoledne byl opét

jeden sturý zákopník méta
pan FrantiSuk Kintftmunt

uložen k vččnému mlpoúicku na

obcenlm hí bitová v Kewaunee za

hojného luttutpioitvi pfátoí yiu

injMt a soiwodA Pan iťifsiuuut
nnrodil s dna 16 lejna IH1ÍO v

oWl líruehlicl na Táboráku Po

odbytí obecité skoty pm"nl mu ueitl

fťimaht 4vevkéiHU a po vy-mVi-
il

promstoval ukoru celou u

fW aby se tiplitd ve Y m

Vleetéof pn Prohor!—
Oifiamuil Víu 1 Kkr iuiíviiS din VJ( dobří rly VO om duťTodt Kde Hrudička poslední

dobu bydlel nemohl Todt udati
Ku spolku nepatřil žádnému —

Druhým jemui d&láí putování
tímto slzavým údolím so zhnusilo

iilívím niu{m upr(mui ductml ctitnf pant pifMoi 1 Uky

XitíétíaíplimBlrtkt Kilyi Jin Vím tnuU tnvnl dupu c(iil
limit f prtoa tirtl bruinou boíoH k mna titipll velir kilxita
teďicb Békolilt dni ao uilvám Via tky kuilu jit )n vlml málo
to luk Ubea ! pt I lom nolilu iádiifoU lvlt }t mi nrní luk

ilobfa U roohu Ubc b diiary vykunitTui v pi iun olliiu

lťtue ZtrMilliui iic dv libry n vá nln tu mi

vnltal obutuá JIM a léi dobřt lp(m Sumndky mi prv( t Jit ntvypt
diin Uk Uiwavt lit lk ntitlrvéi}(liM Uialiursílm Vám

vdéi4Vai ALOI bit KLAMA Cliukou Nobr

Vyw! clíny imno ťrofomtoi d !—
Nubylu by hIiiímci Ví vyuáiuti na4 viacby doktory neboť (on nad

námi (oni liíkařtnn n!rnoildf oJSÍ (p Ufllili ala to anilin fel la Í3MO
dciboii J l nujuiuudfJS( tnul oo piooc(lidk(Sliu lála pouivadí niuíno
Vám undiavlil lunkiitlo kdy) pcicloiiltt ani nevlUlia - Jen kdyí Vám

popita tvou nmug mi dávím v VaSa l5íu( Oyla lvm po 0 lei

numooii i chodila Jevili k tím nojlopiim dokluiflui I lukd Jhuiii byla
operována lojménit na lojvluy a Jlnó imk(i nsuioca ala ládn do-

ktor ml iitmpomulil lada 4 pcufii a niimoo allatávata tlujná 1'rořo-toluon- t

vnukla uil abych a obrátila na Dr li- - C COLLINSIi M I a

Uk Jhuiii it v volnil kiáikéiu tana udravílaa dui ta dlím Jako lcb
byla tnovu na vSt narodila
Ciínl kiajimá a krajanky I Nikdy nadajla Jinému Učit nak

loiiniio p 1'iořuniuiovl clioata II lulij1!! Apludlio adravl ťoulUm 11
tvou podwbUuu a lístávám ViU oddaní KRISTINA VAVIliCII

byl krajan FrantiSek Zipp bydlí-
cí se svou rodinou v čís 1902 již
11 ul zamčstnaný v epeditu VelotnfcV Profirl

U mlikoo díiol ininull Vuv ! vypotfBlioval Jin yl líkr
u 14 rfliil tirkf má bolinll i vniilkil uuluiin hř - iakla

mnrnicfíitnJahotircbBlkdfDíbirl býval iriiiuciiím ZkouAol i aut
TAU

anglického časopisu "Globo De-moera-
t"

Zipp byl 40 let stár a
navštívil ve středu odpoledne

to II
ikullkrátajlnéMkí alall ml nimolll! pioíbI radim

kiajauAiu abf pídí putfobr obrátili mi nVá fW Vi !(
pravi tuowtuuat (rpleteu ti pouliouuu nt'Uii JAN KKNA

iMm So iiU St St Loula MoHa84 Coiuiotvillo OWu

známého krajana a klempíře patrn Na sta podoluiícli IKHVMovilní Izo prozkoumatl v úřadovnS tohoto ústavu Talc mnozí byli
Jos Zítka v čísle 1721 Mcnard ul uzdraveni! proíby tedy i Vám numohlo bv tl iKmožtno?

_ ~

A proto tedy pravíme trpíte-l- l na rcumati
chorobami pohlavními a vaUc na jakousmui žaludkové nemoce kaSel pllcníS krajanem tím so Zipp delší dobu

srdečné bavil načež pojednou ode-

šel od zadní části Zítkovy dílny a
choroby srdečnou vadu prsní nemoce lan kohv jinou nemoc obraťte se s díivcrou

na Proíessora 6Holallstu ktorí e

buja se na VaSí namoci teprvoučlt ale
piehínl v boku bolesti v zauiUKu cno

robou jater a ledvin nervosou bolenímprohnal si třemi kutěmi levou
požni linea co Vám cnybl a poskytnestrunu prsou Jedna t nich pro hlavy nepraviaainyin mcjccisi n jmy

jeta bezo vSÍ pochyby srdcem a
ncNťiistnik klesl mrtev k zemiZipp
jest ženat a zanechává zde manžel

mi lenakyml nemocemi anebo mulskýml
-UCB KU íORAvr

yám tw nťjiel)y4{ lékařskou pomoc

rroíeaior nitavu COLLINS MEUICAL INSTITUTE uzdravil Jil na tisíoi takových mmotí

na Ukoutnadprivl Vy trpíte a proto uzdravil Vás Zdali ntaastáváte v Ncv Yorkw poplito co

nejlépe] ma!tt ivoo chorobu vt ivtf inateUká Ull a budete uk spolehlivá lt!2enl Jako kdyby jste

ptiiu caolnl dd iitavu Fílitt JoStS dnes na ♦

Dn E C COLLINS MED1CAL INSTITUTE

ku a dvé dcery v stáří 11 a 7 let
riíi'iuu řouřiilťlio krajanova činu
nemůžu ni uikdo vysvftliti Jak
jeho manželka udala byl prý její

onoho dno ibihřtf liiiltiieti
140 West 34th Street New York N Y

Kdyí krátco před polednem od- -

k Poetu f11t pro láaTikou knihu rroí#iorit Ctlllne ktc4e) Yáui talia idarnui pHHrhrcluuil x domu poládal ji o $'J

lak so luuuJtelka tbiuuívá koupil
Zipp Kil tylo peníu íiiiifUei uhraň

pnSiorakJl taimek iu tlorrayu lunu pociu IUU UAU Uky m potUají do UU CattI bpg
Jtlti do Guudy a Mexlcar DepUy plt# foký


