
Ks si zase chůvu Prozatím Kratulu- -

jemo k synovi — Pan J J han
Ker z Wilber přijel s panem Sa
dílkem a súčastnil se také zába

ny Hovořili milenci spolu o

svých plánech do budoucnosti a

malovali si v 'duchu velice růžo-

vou budoucnost — však každý z

nás snad zná a ví jaké krásné
[JZ přátelských kruhů

sklesla vedle zraněného a na její
nářek přiběhši lidé uvědomili po-

licii která Vacka odvezla napřed
do bytu jeho rodičů a pak do ne-

mocnice sv Bernarda kde týž
skonal Zmařen byl mladý naděj

vy Mile jsme so a ním pobavili
vzpomínajíce na staré dobré časy
které so bohužel už nikdy nevrá

vzdušné zámky si dovedou budo- -

tí — Minulou neděli hráli naši
bosi v míe s hochy z David City

vati mladí lidé v jichž srdcích
kvete blahý květ čisté lásky a kte-

ří chtějí sloučili své osudy v jedno
a kráčeti ruku v ruce tímto živo-

tem po jedné stezce Plaze bylo
oběma a sny jejich zalétaly do

RHNKROW Okla — Ctěná re mocnici kdež ošetřovali mu ne- -

mocnou nohu Leči vrátil se chrodakcol Když pročítám váS milý

mý a jo nyní nucen chodili o berčasopis neopomenu si zároveň po
vsimnouti kdy mní dojdo před doby až budou svoji a bude druh

s druhem snaseti strasti a slastiplatné Poněvadž nechci zůstati

a snad protože Parto nebyl do-

ma a nedržel palec prohráli Na

kolik nevím ale zlé to nebylo —

Předminulé úterý si vzpomněl pan
R Bartoš z ničeho nic že si vyje-

de Jel a až dosud so ještě ne-vrát- il

Přejeme mu aby se mu

na cestách jeho dobře vedlo a aby
se ve zdraví navrátil

ňotrab No 2

manželského života společně a

ný život a ač rodičům pokreven-eň- m

a ostatním příbuzným a čet-

ným přátelům zavražděného do-

stává se četných důkazů sousl ra-

st i co to všecko plátno? V ma-

lém šedém domku č KiPl Kobey J

z jehož oken je vyhlídka na prérii
po níž se za dne prohánějí veselé

děti ulioxlíl se zármutek a žal

který snad zmírní jen čas — Po-

licie z novoměstské strážnici1 za-

lkla iKletého Umínila Frantu a
Martina Wallka o nichž se do-

mnívá že jsou Vackovými vrahy
Zatčení však vinu svoji popírají
Prvý-bydl- í v č 5420" Honoře ul

druhý v č 4710 Lincoln I v

pozadu nnjdcte v dopise přiložc
ný Money Ordcr jako předplatné

druh druhu usnadňovat boj o exi-

stenci který dnes pro dělníka
Srdečný pozdrav čtenářům a rc

řemeslníka i obchodníka bývá nědakci Jos Sk rdi a

IÍAY SPUINfl Ncb-O- tčná re
kdy dosti tuhým Leč na ty boje
naši mladí nemyslili — před nimi

dakcol V příloze zasítóm $100 ežela budoucnost růžová a to tímV malém šedém domku č

JOH Kobey ul v Chicagu z jehož
na pomník Havlíčkův a proHÍtn více poněvadž Vacek byl velice

lích Konečně smrt učinila konec

jejímu strastiplnému životu Po-hře- b

odbýval ho v pátek předmi-
nulého týdne za velkého účasten-

ství přátel a známých Vypraven
byl řádem Plzeň 'X)l)% ku které-

mu zesnulá patřila Pohřební řeč

promluvil p F Kaplan Zesnulá

zanechává řest synů a nestru pí
J Janečkovou v Omaze Pozůsta-

lým platí naše soustrast — Vý-

roční zábava pořádaná fíádeni

Jtatolcst Mladočechíi vydařila se

nad očekávání dobře Slavnostní
řečník p ]' J Sadílek odpoledne

nepřijel neboť zmeškal vlak Za
to vsak večer byla jeho řeč při
velké návštěvě plesu nadsenč při-

jata Odpolední program sestá-

vající ze zpěvů a deklamací těšil

bysto jej zaslali p Jíavlasovi Pří spořádaným pracovitým a intelli- -

čina íiiclio opoždění jest žo jsem
oken je vyhlídka na prérii po níž

se za dne prohánějí veselé děti

oplakává starý otce bědná stanyní poněkud churav Převra
KciiIiiíiii mladým mužem (absni-vova- l

strojnickou školu a měl pě-

knou knihovnu v níž bedlivě čí-

tal) a jeho milenka mohla směle

cím praví obdržené číslo Pokroku
řičká matka a 5 sester skon své- -

no Ntrany na stranu a jest mne ve Podezřelý případ

Sta smrtí v posledním roku bylo

přímo zaviněno ledvinovými a ja- -

doufatl že jí miláček její připraví
Jice smutno Opětně tedy ztratili

jsme velkého muže a upřímného

ho milovaného syna resp bratra
22letébo strojníka Jana Vacka

#

který byl dno 8 září pozdě večer útulný domovdo něhož nebude mít
krajana Edwarda Hoseyutcra terními chorobami Mnohé z obětínespokojenost přístupu A za nn- -

ZnjÍHtó každého Cechu bisstně
na Kobey mezi 52 a 5'J ul u pří-

tomnosti své milenky sl Anny
lloiiho po té přišla ta hrozná rá ani nevěděly že stíženy jsou tou-

to osudnou nemocí Můžete býtidotkne ho tato zprava Úroda na! ndyz se milenci ubírali doSmetanové z č 5017 Winchester
jest zde doMrá a pozemky so zde mů zabrání jsouce v důvěrný rozave střelen do zad a zraněn tak
prodávají až ku podivu rychle A

nyní nemálo v ceno stoupají Prc
hovor byli na svrchu zmíněném
místě připadeni ode dvou masko-

vaných mladých lidí a Vacek vy

zcela jist že váš případ jest pode-

zřelý a snad i nebezpečný máte-l- i

hlavy bolení žlučnatost naduře-lo- u

tvář inočíte-l- i s bolestí ztrácí-tc-- li

postupně na váze jsto-l- í sklí- -
v i i i i vi t

ju vydavatelstvu Pokroku plno
zdaru a volám: Jen k chutí ku zván aby vzpažil Vida že jeden

útočníků naň namířil revolver cen na iiuenu maio-i- i norecicu napředul Frank Cilek

IHMilNOH Mont — Ctěná rc Vacek vyzvání ono uposlechl lešti v místech ledvin přílišné'

zbarvenou a často vřelou moč bo- -dakce a čtenáři I Pyl bych psal
Slečna Smetanová ve své úzkosti
a strach o svého milence odrazila

se vchko pozornosti a Kazdy pral
si aby program byl o něco delší
Nu podruhé to vynahradíme —
Paní Anna Havlíková z David

City přijdu sem aby súěastnila se

zábavy a zároveň navštívila svou

nemocnou matku pí A Hofmano-

vou která již po tři měníce leží na
lůžku upoutána zrádným revma-tisme- m

Zároveň přišla ho po-

chlubit svým synem Kde už jo
šest děvčat a pak přijde Syn to

je nějaké radosti Nu však až

to bude šestý té radosti tolik no-bud- e

— U pana Antona lUatnýho
též těší so z příchodu nového syna

esti v zádech Plných 25 let léčíjiž dávno alo zde není jako v O

Sevcrňv Silite! Ledvin a jater ne

těžce že asi za hodinu po té v ne-

mocnici sv Bernarda na GU ul a

Harvard ave svůj mladý nadějný
život dokonal Ubohý mladý muž
se narodil v Mladé Vožici do Ame-

riky přijel se svými rodiči před
11 lety a patřil k řádu Pokrok

Chicago Č 1ÍW ČSPS k němuž

patří i jeho otec František Vacek

byl se svojí milenkou v (iaeovč
parku na 58 ul a Western ave a

poněvadž byla pěkná pohoda a

park četně navštíven zdržel se

tam se svojí milovanou se kterou
ebtčl brzy slavili svatbu (zná-

most měli spolu mladí lidé už dva

roky) aŽ do půl jedenácté hodi- -

mocí těchto důležitých ústrojí a

maze zde máme práce stálo dout

a dost Jakmile byli jámo hotovi

íiaSÍ prací dal nám pan Graham lovolávámo se s povolením uzdra

pro něhož putujeme cukrovku
vených mnoha případňv úplného

revolver na Vacka namířený a

spěchala pak se svým společníkem
pryč V nejbližším okamžiku k

la rána z revolveru a nešťast-

ný Vacyk se skácel na zemi Kul-

ka mu vjela do levé strany života
a prorazivši mu ledvinu uvízla

pod samou kůží na přední pravé
straně života Slečna Smetanová

práci jinou a híco zavodňování
jím vyléčení Cena 75c a $125

Vydělal jsem si za 11 dní $3875 a

krajan Joh Hrubý rovněž asi to Na prodej ve všech lékárnách neb

u W F Severa Co Ccdar KapidsTam je to však zase opáčnč Tamlik Na to iniiKiIi jsmo jiti na na

mají už čtvrtého syna a přuh by íowa iRi třetí práci totiž tahat trávu

Kde bylo trávy mnoho vydělali
jsmo každý okolo ' $'100 denně

kdo bylo jí málo vydělali jsme ví

cc Já a Hrubý vydělali jurno na

jednom kuse asi ONin akru v roz

loze $1200 v malé chvíli Krajan

Hrubý vydělal od 10 května za 6

neděl $12600 Při druhé práci

opětné vydělal $7600 Já mám

za ten čaa asi 100 dollarů čistých The
ale miiHÍm ni všechnu pomoc při-jedn-

Kdo bych byl uSctřil to

lik peněz v Omazo — já nádenník
Krnian Hrubý délal v dřevařské

£ canohradě Tam jisté by byl nevy

dělal $20000 Alo o té věci my

magnifythešlím je zbytečno ptát A nejen
nám ale i ostatním Čechům vede

se zde dobře Je zde J C Staf fek
labclof

Itecr but cannot magnify thedoutníkář který zaměstnává osm

dělníků dále je zde jakýsi Cibul quality of the beer Iťs absolute puri--

ty the ríght way in which it is madc the
ka krejčí který vlastní pěkný
oděvnický obchod Také zde má

THEBEERYOUIilíexceptionally high-clas- s materiabs that go into it

the proper ageing — all these make JJ eer n

every respect the one perfect beer

me dva české holiče S krajany
v městečku se mnoho nestýkám

protože tuze málo o města jodu
Ne že by to bylo daleko ! Nemám

do města ani 2 a půl míle a kůň s
It is paJe light and nutritious It is always uniform—madekočárkem mne nic nestojí ale jdu

raději na hon Kachen jo tu dost just the same way all the time from the best Bohemian hops selected
a dost více jak v Omaze V ne-

děli jsem byl na honě a zastřelil

isem jich 10 za dvě hodiny Té vvi-ř- ?

hož dne chytil jsem přes 20 liber If I

India ríce and malt made from the best barley grown The Bohemian hops
and India rice wc use were selected and imported cspeciaIlyfor brewinj?

It has afiner flavortfamany ether beer teutag-C- t faoadeírom the best
materiál the four quarters of the carth prodaceaad taade ríght by the highest
doHed brewers in the worid Theatčd to a períect ripeness

Try this delidota bottícd beer Yca triH find it all we dnm for it and
more Oider a case todbjr for your faems If yoar dealer cannot scpply you
icnd your crder to es direct and we wxll cpt yoo txnmeďiately

fí
1

r

ryb Když jVnt dovoleno střílet

nemusí zde maso žádný kupovat

poněvadž zajíců kachen a divo-kýe- h

husí j tu dost Píšu proto
4i tom že sám jsem milovníkem ho-

nu a rybařeni Kdo by si přál
zde si usadit nechf mi dopíše

já milerád zolpovim jeho otázky
h A Holoubek

IIíIIíiikn Mont P O nx Ústi

IdNWOOU NVb ~- - Ctěná re

dakcel Smutná xprávu ronJU
m hí nííM tn niěttě fotil že pMUÍ

HavovI požila v návalu ehoromy
nliituiti jedu TrpěU jíl po něko-

lik roků krenliu ntluhm a rov

něi i jiné rodinní luitěli na ubo

hmi paid pň'biUi tak it dohná-

na byl konečné k rbvrídA
Míla totil yn který po inuuho

ItuMoů naUl v Om V ne

FRED KRVG BREWMG COMPANY
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