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Inkvest odložen.

Z vyšších soudu.

Chicagští houslisté u profesora 0. Ševčíka.

ŠESTNÁCT STRÁNEK.
Z České Kalifornie.
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Měl by miti na jedné smutné zkuše
Vzdor usilovnému pátráni nepodařilo
Život za slepice.
nosti dost.
se policii dosud zjistili, zahynwl-li
Demokratičtí politikáři snaží se doK soudci Torrisonovi na “rodinném”
mladý
krajan
Eduard
Hlavatý
V domě čís. 2714 záp. 25. ul. bydlí če
cílitl nějakou dohodu znepřátelených
soudu předveden byl včera dopoledne
smrtí násilnou neb náhodnou.
ská rodina, pozůstávající z matky, pí.
fakcí a někteří vůdcové dosud pevně
36 roků starý krejčí Anton Růžička,
Marie Hodkové a její několika dítek.
doufají, že se jim podaří sestaviti obydlící v čísle 1809 Laflin til., jenž za
Pí. Hodková pěstovala na svém dvor
křesní lístek, který by došel souhla
Včerejšího dopoledne konán měl být tčen tyl předevčírem večer policií z
ku slepice a to v dosti velkém množ
sů všech živlů místní demokracie. v pohrobnickém závodě Gordonově na
canalportské
stanice.
Na
Růžičku
odství. .Slepicím těmto dařilo se až do vá
Hlavní překážkou smíření zdá se býti Halsted a 19. ul. inkvest nad 23 roky
noc předešlého roku dobře, takže byla
kandidatura Rogera C. Sullivana pro starým Eduardem Hlavatým, mrtvo přísáhnut byl zatykač paní Marií No
jedna radost na tyto se podívat. Od
úřad spolkového senátoru. Mnozí vůd la jehož nalezena byla policistou Rya- vákovou z téhož čísla a sice proto, že
vánoc však počala paní Hodková pozo
cové- jsou náhledu toho, že by bylo nej nem z canalportské stanice pod vý Růžička zanedbává svou rodinu, pozů
stávající
z
manželky
a
dvou
dítek,
Slé

rovat, že slepice se jí ztrácejí. Jednoho
prospěšněji, kdyby otázka senatorství chodním koncem mostu pnoucího se
dne pozorovala, že ubyly dvě a za ně
zůstala vůbec nepovšimnuta a bylo přes řeku na 18. ul. v pátek ráno před tá Marie a 41etého Josefa. Zatčením
kolik dní po té úbytek v domácí této
jedině přihlíženo k tomu, aby byl na desátou hodinou. Na žádost policejní pověřeni byli policisté Balata a Tetík,
havěti se zvětšil a tak to šlo až do do
vržen okresní lístek, s nímž by vše- i ho poručíka z canalportské stanice ale Růžička jim chtěl nepochybně uše
by nedávné, když syn její, Josef Hochny fakce mohly souhlasiti. S tím však 'byl inkvest odložen na pátek, dne třili práci s hledáním a proto se jed
noduše
přišel
“
meldovat
”
na
stanici
dek rozhodl se učinit tomu ztrácení sle
však není spokojen mayor Harrison, ■ 17. července. Včera vyslechnut byl pou
sám.
Rozumí
se
samo
sebou,
že
zapi

pic již jednou rázný konec. Hlídal sám
jenž požaduje, aby byl některý kandi ze mladší bratr zesnulého Robert J.
po několik nocí, lupiči však jakoby
dát odporučen proti Sullivanovi. Zdá Hlavatý a výpovědi jeho vztahovaly se sujícímu seržantovi byla podobná ka
věděli, že jest na stráži a proto vždy,
se být nejvíce nakloněn McShaneovl, pouze rodině vztahy zesnulého jeho pitulace podivnou, ale na konec přece
jenom
přání
Růžičkově
vyhověl
a
tak
kdykoliv nešel spát, zůstali pěkně do
který se již také prohlásil za čekance bratra. Před výpomocným koronerem
milý
krejčí
strávil
noc
pod^ochranou
ma a neb konali návštěvy svoje jin
a přátelé Harrisonovi v jeho prospěch Websterem vyprávěl Robert, že s bade. Hodek proto zaonačil to jinak, za
úsilovně pracovali, avšak ústřední vý trem svým, jenž byl 23 roků stár, se policie v canalportské bastille. Včera
řídil si totiž elektrický výstražný pří
bor nedal se k takovému rozhodnutí | strou Clarou a dalšími dvěma bratry, konal se s ním výslech před soudcem
stroj, vedoucí z kurníku, na dvoře nalé
pohnouti. SohiHe ohresnlho výboru by M roka starým T„m&nl .a
J mladším Torrisonem, k němuž dostavila se i'
manželka obžalovaného. Ta informova
zajícího, do ložnice bytu. Lupiči však
la odbývána v Brtggo Housu,
i Milesem bydleli „
ve společní
společném bytě v la soudce, že Růžička sice časem dělá,
byli i na toto připraveni a několikráte
všecky požadavky, aby bylo učiněno I čís. 1167 Taylor ave. v Oak Park, kamž
se jim krádež opětně povedla, ani, by
nějaké rozhodnutí v otázce senátorské, přistěhovali se as před pěti měsíci. ale je to s ním k vydržení jenom tak
přístroj pracoval. Jak se však říká,
odepřel výbor učiniti jakékoliv pro Rodiče jejich jsou již mrtvi a proto dlouho, nežli se dá do pití. Pak zapo
míná na všecko, zanedbává práci a ro
hlášení. Někteří tvrdí, že boj proti 1
tak dlouho se chodí se džbánem pro
, nejstarší ženatý bratr Otto pak Eduard dina tím ovšem na prvém místě trpí
vodu,
až se ucho utrhne, a tak se ta
Sullivanovi v okresu Cook zničil vše- j| a Robert, starali se o'mladší členy
nejvíce. 'Při výslechu vyšlo také na
ké stalo v případě tomto. V noci na
chny plány na smíření a proto usiluji, I rodiny,
rouiiaj, totiž y
o sestru Claru, jež j>jy
jim jevo, že Růžička byl již jednou v ústa
včerejšek totiž probuzen byl Hodek
uby od toho bylo vůbec upuáteno Pří-1 yedL1 domfcnost „ uvodmé dv, mlaů.
vu pro choromyslné v Dunnning, kde
a matka jeho zvoněním zvonku vý
ští středu bude odbývána další schůze,.
.
.
stražného onoho přístroje a ihned spo
v níž bud® o věci dále jednáno a ne- sí bratry. Robert sám zaměstnán jest ztrávil celkem 13 měsíců a 17. dubna
! v jistém závodu ' klenotnickém a byly tomu dva roky, co byl odtamtud
lečně vydali se na dvůr, když Hodek
pochybně též učiněno nějaké usnesení.
3
I
Eduard,
nad
nímž
se
inkvest
konal,
propuštěn
jako
uzdravený.
Pí.
Růžič

se byl před tím ozbrojil revolverem.
ohledně okresních kandidátů. Praví se, |
£
zaměstnán
byl
co
inspektor
obilní
pro
ková nemluví správně anglicky a pro
Na dvorku sice neviděli nic podezře
že Harrisoova a Hearstova fakce jest l
lého, dvéře kurníku byly již zavřené
nakloněna vybrat! tyto kandidáty pro, | firmu Armour Grain Co. Pro firmu tu- to výpovědi její tlumočil český bailiff
a chtěli se opět vrátit do domu, když
hlavní úřady: za okresního pokladní • to pracoval již plných osm roků v růz- pan Václav E. Marok. Ostatně na ob
paní Hodková přiblížila se ke dveřím
ka John J. Bradley od fakce Duňnovy, |i ných oborech, až před nějakým časem žalovaném bylo na první pohled patr
U prof. O. Ševčíka v Písku
váním ve svých samostatných kon po Čechách, během uplynulé sezóny kurníku. Odtud pojednou vyrazil proti
za šerifa John E. Tráeger od fakce jmenován byl obilním inspektorem. no. že neblahá náruživost má na jeho chách nejchvalněji a nejčetněji re
certech a při jiných příležitostech, a se skvělým úspěchem. Během své ní nějaký muž, div ji neporazil a dal
Harrisonovy, okresní soudce John E. Rodiče jejich, otec Tomáš a matka Ka-1| systém velice zhoubný vliv, neboť se
dokázali tak svou neobyčejnou schop mnoholeté činnosti co- učitel hry hou se na útěk vzdor tomu, že Hodek na
Owens od fakce Hearstovy, okresní teřina, zemřeli před devíti roky. Po třásl jako osyka a soudce uznal za | presentovaný učitel hry houslové tuto
slové, připravil a zaslal prof. Čapek něho křičel, aby zastavil, neb že po
klerk Robert Schweitzer, Sullivanovec, sledně viděl Robert bratra svého ve nejmoudřejší nechati jej prohlédnout! ; sezónu jest náš chicagský krajan, nost a oprávněnost k nejlepším nadě
velký počet svých žáků na pražskou
předseda okresní rady Petr Reinberg středu a to byl při plném zdraví a v ředitelem nově zřízené psychopathické , prof. J. H. Čapek. Hořejší obraz před jím do budoucnosti. Virtuosové tito konservatoř a k prof. Ševčíkovi. Prof. něm střelí. Když nezastavoval, vystře
pátek
odpoledne
dověděl
se
o
tom,
že
laboratoře
drem.
Hiekscnem.
Tento
po
i
stavuje
nám
prof.
Otokara
Ševčíka
s
sou zároveň representanti třech slo
lil skutečně pětliráte za sebou a prcha
od fakce Harrisonovy, klerk trestního
Ševčík dosud ani v jediném případu
soudu Frank J. Walsh, Suli«vanovec, nalezen byl mrtev. Tím byl výslech je prohlídce prohlásil, že Růžička má na chicagskými virtuosy na housle“, ..Mi vanských národností. Milán Lusk, neodepřel přijmouti žáka, který vyšel jící muž padl s výkřikem k zemi. Byl
klerk probátního soudu J. A. Červen ho skončen a poručík z canalportské prvém místě zapotřebí svědomitého lanem Luskem, Samo Krutým a An- (syn známého právníka p. Karla D. ze školy Čapkovy a byl prof. Čapkem v něm Zjištěn 30 roků starý dělník Jo
ka, připisovaný fakci Harrisonově a stanice požádal pak koronera za odlo léčení, poněvadž je stižen alkoholis tonettou Žebrowskou, žáky to prof. Luska) narozen v Chicagu, represen odporučen. Četné pochvalné dopisy, sef Irlow, bydlící na druhé straně do
Hearstově. Při tomto programu jest žení pokračování výslechu na jmeno mem. Soudce po dobrozdání lékaře po Čapka, jež letošní sezónu nalézají tuje národnost českou, Samo Krutý zaslané prof. Ševčíkem prof Čapkovi, mu Hodková s průčelím domu do Lupředpokládáno, že šerif Zimmer bude vaný den proto, že v nemocnici Peo- slal obžalovaného na šest měsíců do se pod dozorem prof. Ševčíka v Písku. jest rodem Slovák, a Antonetta Že- konstatují plné uznání výtečné me- ther ulice, nesoucího číslo 2613. Přivo
Mladí umělci tito, studujíce po mno browská jest polského původu. Jak thodě, technické vyspělosti žactva laná policie z hinmanské stanice do
jménován chicažským poštmistrem, ples nalézá se Charvát Tony Bojan z Bridewell, kde dostane se mu ošetře
neb jinak by snad byl odporučen za čísla 259 Alexander ul., jenž zaměst ní v tamní nemocnici pro léčení pijá ho. let u prof. Čapka, vydobyli sobě zprávy různých českých Časopisů na •Čapkovy školy, a jsou výmluvným pravila jej ambulancí do nemocnice v
uznání širšího obecenstva již před svědčují, vystoupili výše zmínění u- dokladem o vážné tendenci a důklad- Bridewell, kdež bylo zjištěno, že za
předsedu okresní rady. Není ovšem nán jest co hlídač pro pouliční dráhu ků. —
—
Krajan
Josef
Černý
z
čísla
2435
svým
odjezdem do Evropy vystupo- mělci
sáhly jej tři výstřely a sice dva do ru
koncertech v Písku a jinde nosti gkoly této.
žádná jistota, že takový lístek bude a nalezen byl těžce zraněný ve čtvrtek
ky a jeden do zad, nedaleko páteře.
odporučen a že dojde úplného souhla v noci na mostě 18. ul., tedy v místech, jižní Troy ulice obdržel dne 16. dub
Hodek sám pak byl zatčen tajnými
su všech fakcí, avšak v směru tom se kdež druhého dne ráno nalezena byla ■ na před porotou superiorního soudce
své prohře musí na konec platit! ještě
seržanty Hošnou a Slechterem a do
Následky neblahé vášně.
pracuje a bylo by to asi podkladem mrtvola Hlavatýho. Policie totiž u vy ! Pomeroye rozsudek na $1000 a obnos
Z Town of Lake.
i soudní výlohy. Obžalovaní zastupo
sud nalézá se na hinmanské stanici,
dalšího vyjednávání. Možná, že ve šetřování případu tohoto pracuje dle 'j tento měla mu vyplatili nábytková
váni byli u soudu právníkem Karlem
kdež jest držán, až jak dopadne zraně
schůzi příští středu dojde k určitěj theorie, že Bojan mohl se s Hlavatým | firma Tobey Furniture Co., jejíž zá
' Krajan přejel chlapce.
Krajan Josef Voborský' jest držán po
A. Churančím .
ní Irlowovo. Jak poslední zprávy z ne
šímu dohodnutí, pak-li totiž bude vů pohádat a tohoto s mostu pak shodil a vod nalézá se na rohu .Wabash ave. a
licii na obžalobu, že odcizil svému
— Roztomilého souseda musí míti
mocnice udávají, stav tohoto jest nabec sestaven nějaký lístek, s nímž by přivodit, tak jeho zkázu. Poněvadž pak ' Washington ulice. Černý prostředniV. Brown, 51etý chlapec, jehož ro
zqručstnavateli značný.obnos
| podle všeho paní Anna Kroupová z č.
inejvýš kritický a očekává se, že zemře
..všuchny. fakce’mohly být uspokojeny. Bojan nemůže s lůžka povstati, podá-[! ctvím právnické . firmy Sabath, Staf-1
diče bydlí v čís. 5347 Emerald ave.-, byl
, peněžní.
1916 Homan ave. v Bernardu Cloonaco nejdříve. Není pochyby, že v přípa
— Republikánský výbor, který má na byla žádost za odložení, aby i on :' ford ¿ Sabath žaloval závod na od
předevčírem večer přejet nedaleko své
novi, bydlícím ve vedlejším domě čís.
škodné
$15,000
a
sice
proto,
že
bez

dě, i kdyby Irlow zemřel, dokázáno
na starosti sestavení okresního lístku, mohl být při inkvestu vyslechnut. Bo
ho obydlí nákladním automobilem a
1914 táž ulice. Cloonan podal na Krou
P. Frank Staněk vlastní v Čísle 605 bude nade vší pochybnost, že Hodek
také dosud daleko nepokročil a užší jan učinil však již výpověď písemnou, ohledností svých zaměstnavatelů při
zraněn tak těžce, že o několik hodin!
povou žalobu, kterou domáhal se za
výbory, které mají odporučiti kandi ve kteréž ohražuje se proti veškerým šel dne 26. července roku 1911 k váž
později svým ranám podlehl. Malý Vi. záp. 31. ul. obchod oděvní a výpravní jednal pouze v obraně svého majetku
placení plotu, jejž prý mu měla tato
r a as před dvěma týdny potřeboval do a nebude trestán dle zákona. Přátelé
dáty, nejsou ještě hotovi se svou pra konekcím s případem Hlavatého a u- nému úrazu. Byl totiž u firmy Tobeyzlomyslně strhnouti 4 mimo chtěl na lém si hrál s několika jinými hochy. svého oděvního oddělení střihače. O- jeho .zasazovali se včera odpoledne,
cí. V předvčerejší schůzi výboru by vádí, že v místech oněch hlídal nářadí ovy zaměstnán jako dělník s platem
ní, aby mu zaplatila za výměr lotu, na ulici, když náhle přijel těžký au] znamoval v novinách a z přihlásivších aby jej dostali z vězení na svobodu na ‘
$13
až
$17
týdně
a
jednou
z
jeho
po

lo též přítomno množství žen a jejich ů materiál společnosti pouličních drah.
tomobil a vzdor tomu, že šofér činil
který na její naléhání nechal zhoto
vinností
bylo,
dopravovati
nábytek
z
řeči byly hlavním programem schůze. As o půl dvanácté ve čtvrtek v noci
vše možné, aby v čas zastavil, nemohl1 se několika žadatelů, vybral si mladé- záruku. Není však známo, podařilo-li
vit!, tak aby se zjistilo, nestojí-li oKu každému užšímu výboru byly při usedl na chodník mostu, právě u kon jednoho patra do druhého. Zboží dozabrániti neštěstí. Jakás paní O‘Don-. ho dosud krajana Josefa Voborskýho, se jim to.
bylo nákladním elevatorem. sudný plot na její pozemku. Byl to
. jenž jest ženat a se svou rodinnou byděleny tři ženy a na příští čtvrtek jest ce, kterýž při otevření spuštěn je do-|I! pravováno
Různé nehody.
který si musel každý ze zřízenců ob- jeden z oněch četných sousedských nellová byla svědkem neštěstí a od. dlí v domě číslo 2417 již. Albany ave.
svolána další schůze, v níž snad již lů a usnul. Výstražný zvonek «na mo-'
nesla chlapce do obydlí rodičů. V zápě-j
sporů, jimiž jsou páni soudcové a po
j
sluhovat
sám
pomocí
lana.
Výše
udaTheo Svoboda, 14 roků starý školák
.!! První týden pracoval Voborský svědobude předložen nějaký seznam kandi stě, oznamující blížící se loď a dává-1
tí byl povolán lékař, ale dříve, než tenpřípadě
i
poroty
čas
od
času
obtěžová

dátů. Výbor se snažil pohnouti prof. jící výstrahu před tím, že bude most iI ného dne chtěl Černý rovněž použít
to se dostavil, byl již ubohý hochi mitě a bylo na něm pozorovat!, že pra- z čís. 2720 již. Sacramento ave., pří
ny a které ve skutečnosti nestojí ani
. , cuje s chutí a zálibou. Týden druhý se tomen byl předevčírem slavnostem na
Chas. R. Hendersona, aby se ucházel otevřen, jest prý porouchán a násled i elevatoru, ale když otevřel dvéře do
mrtev. Automobil zatím odjel, ale jeza to, aby jimi byl mařen drahocenný
5 však změnil nápadně a p. Staněk po- ukončení školního roku ve škole Mc
o úřad předsedy okresní rady. což kem toho neprobudil Bcjana, následek ;I šachty vedoucí, aby se podíval, kde
čas. Proces projednáván byl před soud den svědek si povšimnul, že nesl číslo. zoroval na něm často, že jeví následky Cormick a postižen byl při tom zá
však odmítl a výbor musí hledati jiné čehož byl, že on rukou a nohou dostal i' platforma elevatoru se nalézá, sjížděcem Jareckim a během výslechu vyšlo 15Q43, což vedlo k zjištění, že automo! nespavosti a nezřízeného života» vzdor chvatem mdloby, následkem horka.
;
la
tato
právě
dolů
a
zasáhla
Černýlio
ho kandidáta.
so mezi most a chodník a oba tyto údy *; plnou váhou do hlavy. Ten byl tak na jevo, že plot Cloonanův býl vlastně bil jest majetekem grocerního závodu
Byl ošetřen přivolaným lékařem a do
byly mu rozdrceny. Policie připouští i těžce poraněn, že musel býti dopraven starou, prohnilou barierou, která se firmy Atkins & Freund v čís. 4805 již. tomu však doufal» že obrátí se vše opět
Slavnostní otevření.
Ashland áve. Šoférem byl krajan Jiříí do kolejí takových, v jakých běželo praven pak do svého domova.
možnost podobného zranění a připouští |
Oblíbený TQdák p. Jos. J. Janda pře možnost toho, že Hlavatý usmrtil se i do nemocnice pro léčení očí, uší a poroučela k zemi při prvním silnějším Kempa, bydlící v čís. 4806 Justine ul. to týden první, zkrátka měl shovívaGeorge L. Sheridan z čís. 1144 sev.
vzal elegantně zařízený hostinec v náhodou, když padl s mostu, uvažuje I hrtanu, nalézající se na rohu Wash- zavanutí větru a když se jednoho krás Týž byl později zatčen, ale v zápětí o-. vost s mládím Voborskýho a na zá- Avers ave., 53 roků starý, noční hlí
čís. 2314 Kedzie ave., blíže 23. ul. a na však také možnost, že mohl se Bojan I| ington ulice a Fifth ave. Strávil tam ného dne dřevěná rachotina sesula. pět propuštěn, když policie se přesvěd. kládě tohoto jej také omlouval. Mlad- dač, jel včera ráno dom ů z práce a přeKroupová
neprovinila
se
ničím
jiným,
I celkem tři týdny. Povrchní rány se
dnešek připravuje čelným svým pří
čila, že neštěstí nebylo zaviněno jehoj ší člověk lehce se nechá přemluvit, sedal na severním směrem jedoucí ká
znivcům slavnostní otevření, při čemž s Hlavatým pohádat pro nějakou příči- ’j mu sice zahojily, ale úrazem bylo mu nežli že trosky odnesla stranou, poně neopatrností. Jest 23 roky stár, ženatt zdrží se déle do noci a druhý den jeví ru trati Western ave. Vyskočil na tu
o dobré pobavení zajisté nebude nou nu, dostat se do zápasu a v tomto sra poškozeno jedno oko tak silně, že od vadž tak pan domácí nechtěl učiniti a otcem dvou dítek a mezi sousedy těšíí pak známky této slabé stránky. Ne- to tak neopatrně, že se smekl a padl
ze. Pan Janda zásobil svůj hostinec zit jej s mostu, při čemž otevírajícím té doby vidí na ně vše dvojitě. Černý sám. Kroupová rovněž popřela, že by se nejlepší pověsti. Na stanici ujišťo. šťastnou náhodou však tato slabá na zem, vážně se zraniv. Byl dopraven
nejvybranějším zbožím a hosté mohou se mostem býl i sám zachycen a zra firmu zažaloval a během procesu poda se byla nabídla zaplatiti Cloonanovi val, že inu chlapec vběhl přímo pod au. stránka Voborskýho ukázala se být ambulancí z hinmanské policejní sta
být předem ujištěni, že budou obslou něn. Domněnka tato sesliována jest řilo se mu podati tolik důkazů o zod od výměru jeho pozemku, ale pořídila tomobil, takže při nejlepší vůli nemohl1 velmi slabou a vedla Konečně i k jeho nice do okresní nemocnice.
ženi co nejvzorněji a naleznou vždy výpoyědmi hlídače mostu F. Goulda z povědnosti svých zaměstnavatelů, že si vlastní výměr sama za pomoci ze nehodě zabrániti. Včera měla porotat pádu. Před tím delší čas nepracoval
John Follender, 53 roků starý,
výbornou společnost. Nový hostinský čís. 2443 již. již. Washtenaw ave., v porota po kratší poradě přiřkla mu měměřiče pana Matouška a tímto bylo koronerova neblahou tuto událost vy. a následkem toho nebylo v domácno- vozka, bydlící v čísle 1720 záp. 21. ul.,
má řadu přátel a známých, kteří zaji nichž tento uvádí, že ve čtvrtek večer, náhradu $1090. Právníci obžalované zjištěno, že plot Cloonanův nalézal se šetřovat!, ale byl povolen odklad do3. stí nadbytek, takže výplatu prvních zranil se vážně v noci na včerejšek,
mezi
desátou
a
jedenáctou
hodinou
čtyři
a
půl
palce
na
pozemku
Kroupo

strany
nebyli
však
s
rozsudkem
spo

sté jej při příležitosti . slavnostního
dvou týdnů musel oďvésti na krytí vý když spadl se schodů v domě čís. 1722
slyšel dva muže na jižním konci mostu kojeni. podali okamžitě žádost za po vé. Měl-li býti tudíž vůbec někdo žalo dne 10. července.
otevření neopomenou navštíviti.
loh v domácnosti. Ve středu a ve čtvr záp. 21. ul., kdež dlel návštěvou. Utr
hlasitě rozmlouvati a v některých o- volení nového soudu a v záležitosti od ván, pak byl to na prvním míetě sám
tek tohoto týdne pracoval již nedbale pěl přelomení několika žeber a zraně
Oslava čtvrtého července.
kamžicích rozmluva tato zdála se zabí- býváno bylo již několik slyšení. Včera Cloonan a soudce se tímto náhledem
Úmrtí.
a v pátek konečně, as v deset hodin, ní vnitřní, takže musel být dopraven
Policejní náčelník Gleason vydal své hati do hádky. Jeden z mužů těchto pak byly argumenty právníků skon také netajil. Pověděl právníkům žalob
.
Opět jedna ze starých českých osad pojednou z obchodu zmizel. P. Stanko- do okresní nemocnice k ošetření.
obvyklé “džulajové” provolání, v němž byl postavy Hlavatýho, kdežto druhý čeny a soudce skutečně nové přelíčení ce krátce a moudře, že soudy nejsou
nic chicagských rozloučila se navždy/ vi bylo to divným, kam se tak náhle
upozrňuje své mužstvo, aby přísně dba zdál se být menší, zavalité postavy, firmě povolil. Právníci téže dokazova zde od toho, aby byly obtěžovány tako
se všemi svými příbuznými a nesčet,- poděl, avšak konečně přestal se o nělo o provádění různých ordinanci o kterýžto popis opět neodpovídá popisu li, že některé z instrukcí, které byly vými maličkostmi a žalobu jednoduše
nou řadou přátel. Jest to paní Annai ho starali v domnění, že snad jzmocOtevření Plzeňského Auditoria.
střelbě a vypalování ohňostrojů. Ná osoby Bojanovi, okolnost to, jež nepa soudem porotě předčítány a na jichž vyhodil. Cloonan musí ke všemu plati
Sirková, která včera ráno po delší ne- nila se jej neblahá jeho náklonnost,
čelník klade hlavní důraz na to, aby ua
va.
dá na váhu,
neboť jest docela pravdě- základě tato vynesla- rozsudek, nebyly li ještě $16.50 soudních útrat. Snad jej moci zesnula ve věku 79 let. Zesnulái totiž záliba v pití, kterou u něho již
Nový jednatel, hostinský a restaura
byl každý zatčen, kdo bude o čtvrtém ■ podobno. že Gould mohl se snadno v souhlasu se zákonem přípustnými a to ze sudičství trochu vyléčí. Kroupo paní byla narozena v Cepu na Třeboň
- dříve byl pozoroval. Když pak za na- tér p. M. Langer slaví dnes slavnost
červenci stříleti a soudcové budou po mýliti v odhadu postavy v noci, kdy že kdyby záležitost předložena byla k vou zastupovali právníci Kerner a Posku v Čechách a v Americe dlela pl- dlouho měl příležitost hledali něco v ní otevření svých nově zařízených
žádáni, aby v každém takovém přípa dobře neviděl. Bojan popírá co nej revisi apelačnímu soudu, tento by ji švic. —
ných 48; roků. Nad její rakví truchlíi desku, kdež měl uložen větší obnos pe- místností. Prostranné místnosti Plzeň
du uložili nejpřísnější pokutu. Dále či rozhodněji, že by býl snad Hlavatýho stě výnos poroty zvrátil. Soudce na
— Slovák Jan Fabo, bydlící v čísle žalem zdrcená dcera paní Marie Koja-■ něžní a nějaké ceky, seznal ku svému ského Auditoria byly nově zařízeny a
ní pozorná na ordinanci, de kteréž ne viděl a neb s ním měl dokonce nějaký hlédl, že stala se skutečně technická
600
Springťield
ave,,
podal
včera
na
nová a sýn pan Petr A. Sirek, dále zeť,’ nepříjemnému překvapení, že veškeré vše upraveno k nejúplnějšímu pohodlí
ní nikdo oprávněn prodávati ohňostro výstup a policii prozatím nezbývá,
chyba a proto Černý bude se musit o vyšším soudu žalobu na odškodné v ob snachy a jiní příbuzní zde i ve staré; peníze ze stolku zmizely. Bylo tam cel- veškerých hostí. Při příležitosti slav
je bez zvláštního povolení.
než tvrzení jeho věřiti.
náhradu s bohatou korporací soudit nosu $10,000 proti Samueli Insullovi, vlasti, kteří úmr*>m vážené paní byli1 kem as $280 v peněžíeh papírových, nostního otevření bude v restaurač
Eduard Hlavatý mimo jmenovaných ještě jednou. Kdy druhé přelíčení bu receiveru zvýšené dráhy linie Oak hluboce dojati. Paní Sirková náležela1 zlatých a stříbrných a za $44.50 čelců. ních místnostech koncertovatl oblíbe
POČASÍ.
již bratří a sestry, zanechává zde ještě de odbýváno, není ještě ustanoveno, Park. Náhrady dožaduje se za poraně k spolkům při osadě sv. Jp.na, které v7 Vše, do posledního centu bylo prý a ná kapela p. Rubringera a v hořejší
sestru další, pí. Josefu Ponicovou, byl ale pravděpodobně dojde k němu až ní, jež ve službách dráhy utrpěl dne ní ztrácí upřímnou členkyni. Úmrtí’ následovně Ovšem, žé padlo podezření síni bude pro milovníky tance uspořá
vážené štaré osadnice budí upřímnou1 na Voborskýho, jenž měl přístup ku dán přátelský taneční věneček. Nový
pojištěn na život a pohřeb jeho vypra po soudních prázdninách, které nasta 30. dubna letošního roku. Pracoval v
dílnách jmenované společnosti na o- soustrast každého, kdo ji znal, neb po3 stolku tomuto a tak náhle zmizel. Byl hostinský p. Langer získal si za krát
l
Není-li čtvrťák na
ven bude v pondělí, na Česko-Národní nou za měsíc.
— Michal Waluch, majitel domu čís. pravě kar. Jednoho dne měl opraviti dlouhá léta svého pobytu v ChicaguJ na něho odpřísáhnut zatykač a ten k kou dobu svého působení v této míst
» bejsból, nezbývá než
hřbitov.
lo 1447 záp. 17. ulice, podal před ně cosi na olejovém lůžku káry a byl nu získala si široký kruh přátel, u nichž4 provedení dán tajným seržantům z nosti zasloužené obliby, neb snaží se
' přelezti plot, ale co toJest to již podruhé v průběhu dese jakým časem na municipálním soudu cen vlézti pod tuto. Ve skrčené posici se těšila největší vážnosti. Pohřeb bu hinmanské policejní stanici Harnetto- co nejvíce, aby každý z hostí byl co
/mu řekne maminka až
ti roků, co,rodina tato postižena byla žalobu na nucené vystěhování proti měl špatnou oporu, uklouzl a při pádu de konán zítra o deváté hodině dqpo.’ vi, Hošnovi a Šlechterovi. Voborský nejvzorněji obsloužen. V upomínku
uvidí mé kalhoty!
tak krutým neštěstím. Před devíti ro Karlu A. Mřížkoví, majiteli pekárny v dotkl se pilníkem, jejž v ruce držel, lední z domu smutku číslo 2901 Union
sice p. Staňkovi sdělil, kde se svojí slavnostního otevření obdrží dnes ka
ky totiž, otec rodiny této, Tomáš Hla čísle 2325 jižní Robey ulice a proti L. tak zvané třetí koleje, kterou prochá avenue do chrámu sv. Jana a odtud na
rodinou bydlel, tento však si nezapa ždý návštěvník pěkný dárek.
vatý jenž byl velmi znám mezi kra Gluecklichovi. Mřížek iná v domě Wa- zí elektrický proud obrovského napje- hřbitov sv. Vojtěcha.
matoval adresu a následkem toho mujany našimi a míval krejčovskou dílnu luchově pekařský obchod, který pro tí. Fabo dostal silnou elektrickou rá
V mladistvém věku pouhých 25 lett seli tajní policisté teprve po této pána 14. Pl. a Johnson ul., v prchlivém něj Gluecklich vede. Dům ten býval nu, která jej omrážila a je skutečně s zesnula včera paní Růžena Klímová,
Sokol Jan Pavlík mrtev. »
, trati. Nepátrali dlouho, neboť Hošna
okamžiku, vzbuzeném žárlivostí, usmr dříve majetkem Jana Kubala, který podivem, že nebyl na mí^tě usmrcen. nad jejíž mrtvolou truchlí dceruška
Dr. Jan Rudiš-Jičínský, redaktor
1 vzpoměl si, že by jej měl znát a za
til svou manželku Kateřinu, matku je jej prodal Waluchovi. Mřížek měl s Ale 1 takto měla pro něho rozčilující Emilka _a žalem zdrcení rodiče, man
’ krátko od jiných známých dověděl se, Sokola Amerického, obdržel včera te
ho dítek. Pro čin tento byl souzen a Kubalem nájemnou smlouvu, v které •tato episoda hodně povážlivé následky, želé Jan a Marie Klímovi, sestry Bes-’ že bydlí Voborský na Albany ave. Ve legrafickou zprávu z New Yorku, že ▼
odsouzen do věznice v Joliet na doži mezi jiným nalézala se i klausule, po neboť'byl elektřinou silně popálen a sie, Emilie a Stella, bratři Jiří a Edu čer v pátek byl v bytě svém zatčen a tamní nemocnici zemřel po delším utr
votí. Ve vězení dlouho nebyl, neboť v dle níž po vypršení nájmu měl Mřížek mimo toho měl proud i na celou jeho ard a ostatní příbuzní a přátelé, kteří' dopraven na stanici hinmanskou, kde pení Sokol Jan Pavlík, dlouholetý člen
beznadějnosti nad zmařeným životem prlvilej nájemnou smlouvu znovu ob-’ tělesnou soustavu zhoubné účinky. Je úmrtím mladé paní byli uvrženi v ne’ se dosud nalézá, podrobován jsa yý- new-yorské Tělocvičně Jednoty Sokol
svým a snad i v lítosti nad činem spá noviti. Smlouva ta měla podlá zákona likož nehoda přihodila se mu přes ve výslovný žal. Pohřeb paní Klímové' slechu. Nechce mluvit, ba ani říci, proč a jeden z nejznámčjších sokolských
chaným, sám vykonal nad sebou roz platnost 1 tehdy, když ůům přešel do škero» jeho opatrnost, domáhá se na bude konán v úterý dne 30. června o’ se krádeže dopustil, ba ani své man harcovníků v ^merice vůbec. Bratr
sudek další a za tři měsíce po svém rukou nového majitele. Waluch však společnosti za své poranění náhrady. desáté hodině dopolední z domu smut želce neřekl. co provedl a tato ovšem Pavlík byl i mezi chicagským Sokolku číslo 3314 západní 23. ulice na Čeuvěznění nalezen byl jednoho rána o- smlouvu uznati nechtěl a naléhal na
—- Prostřednictvím právníka Franka
byla hrozně překvapena, když polici stvem dobře znám, neboť podílel se
často na sjezdech Národní Jednoty So
běšený ve své cele. Zbylo po něm sedm to, aby Mřížek obchod vystěhoval. H. Bicka byla včera na probátním sou sko-národní hřbitov.
sté dostavili se do bytu a muže jejího kolské a o rozvoj sokolské myšlénky
dítek, z nichž nejstarší syn Otto a pak Když ten odepřel tak učiniti, Waluch du jmenována Emma Šaulová vykona
zatkli. Oděv jeho byl po zatčení pro získal si velikých zásluh. Bližší podrob
Z technické školy R. T. Crane.
dcera Josefa, starali se o sourozence na něj a na Gluecklicha podal jednodu vatelkou pcslední vůle zesnulé své ma
hledán a nalezeno u něho $195; co nosti přineseme z poštovních zpráv,
dle možnosti a když se Josefa provda še žalobu na nucené vystěhování a tky paní Anny Saulové, která zemřela
Na proslulé technické škole R. ■ T.. učinil se zbytkem peněz a s čeky, ne- Úmrtí bratra Pavlíka bude jistě všude
la za p. Ponice převzal společné břímě před soudcem Wadem odbývalo se ně dne 3. května letošního roku. Zesnulá Crane graduovali v pátek mezi jinýmii řekl. Podotkl pouze, že domníval se o! upřímně želeno.
úřadovna žádnou zvláštní změnu poča starostí s Ottou Eduard a k němu při kolikráte stání. Nicméně smlouva byla bydlela v čísle 2510 jižní Harding av. studenty též Julius C. Kcrner a Jamesi své útratě, že stála jej as $15. Není!
Povolení k stavbě.
sí, avšak hádá, že bude pod mrakem družil se v několika létech i Robert. docela zřetelně psána a podle ní bylo zanechala zde manžela Václava a 8 dí Kantor, ktpří s velkým úspěchem do- pochyby, že za svou neblahou vášeň, i
a možné přeháňky a bouřky. Včera Když pak Otto se oženil, zůstal hla právo na straně Mřížkově, takže soud tek a majetek v ceně asi $8000. Záru končili svá studia na koleji inženýr- kteráž jej k nepředloženému skutku
Norman Miller z čís. 2627 záp. 25.
o 1. hodině odpoledne dostoupil teplo vou osiřelé této rodiny Eduard, kte ce nemohl učiniti nic jiného nežli roz- ka exekutorky testamentu obnáší ství. Pan Kerner hodlá se věnovatii svedla, bude hořce pykat nyní nejen plače staví
čís. 4029 záp. 25. plače
měr 87 stupňů.
rýž nyní vyrván byl jí smrtí násilnou. hodnouti v jeho prospěch. Waluch ku •6000
■
dollarů.
.dalším studiím na universitě.
<ů on, ale i jeho manželka a dvě dítky.
2-patrový zděný dům za $7,500.
Demokraté pracuji na dohodě.
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Graduační slavnost a výstavka ve
škole John Spry.
Graduační slavnost ve škole John
Jaké zprávy bývají časem posílány do D?ob'nosti z Berwyn, Cicero a jiných
Spry,
při které odevzdáno bylo princi
Čech z Ameriky.
předměstských osad.
Ze soudních sink
pálem školy této p. W. J. Fraserem
V těchto dnech obdrželi jsme od rev.
Spolek obchodníků na 25. ul. v Ci- 36 diplomů žákům, opravňujících je
Obžalován z Krádeže řetízku.
Miloslava Filipiho, známého Čecho- cero zahájil opětně přípravy k velké ku vstoupení do vyšší školy, byla veli
američana, jenž mešká přítomně ná mu karnevalu, který bude letos pořá ce pěknA Dostavili se tam rodiče, sou
Seržanti Balata a Tetík zatkli Ma vštěvou ve staré vlasti, obšírný dopis, dán v týdnu od 7. do 12. září. — Spo rozenci a přátelé školáků, již právě
těje Černého z čís. 1317 záp. 18. ul. na který ifro jeho zajímavost sdělujeme lek obchodníků odbýval za tím úče ukončili učení svá na školách obec
obžalobu z krádeže zlatého řetízku k s našimi čtenáři. Dopis je novým do lem schůzi, v níž zvolen výbor, pozů ných, v tak velikém počtu, že prostran
hodinkám, avšak celá věc zdá se být kladem všeobecně známého fakta, ja stávající z následujících členů: Emil ná síň byla do posledního místečka
V hlubokém bolu pohříženi oznamujeme tímto přátelům a známým
dosti podivná, že bude zapotřebí po ké anivní ponětí mají mnozí lidé v Capouch, předseda, dr. Šálek, dr. Ko- zaplněna. Program večera zahájen byl
všem smutnou zvěst’, že zemřela milovaná matka a babička naše,
drobného výslechu, aby se zjistilo, na Čechách o Americe a co všechno pova talík, Jos. Hlávka a Chas. W. Miller. duettem, jež pěkně sehráli žáci Adeli
které straně je pravda. Krajan Jos. žuje se tam za bernou minci. Rev. Fi Výbor zahájí hned přípravné práce a na Jezierná a R. Schultz. Hlavní číslo
Krásný ze stejného čísla jest žalobní lip! píše jak následuje:
očekává, že letošní karneval předčí zábavního programu pak následovalo
“Ctěná redakce: Dovoluji si Vás ob- svým rozsahem a nádherou karneval a sice sehráno bylo drama "Ve (lnech
kem a dle vypravování policie, požá
dal černého, aby jej oholil, při čemž těžovati v záležitosti, na niž jen Vy loňský a přivábí tisíce obecenstva do 1776”, ve čtyřech jednáních, jež pro
se chvíli bavili a nepochybně i něja můžete mi pomoci vrhnout! pravé svět, Cicera.
vedeno bylo všemi žáky, již graduova
sobotu o 3. hodině ráno, dne 27. června, 1914, po dlouhé a trapné ne
kou sklenku vypili a když Krásný na lo. Jsem návštěvou u svých rodičů ve
V uplynulých několika dnech bylo li. Je to patriotický americký děj z
moci ve stáří 79 roků, Narozena byla v Cepu, okres Třeboň a v Ameri
chvíli odešel, ztratil se mu z kufru ře staré vlasti v Čáslavi a zde uslyšel v Cicero vydáno množství povolení k doby revoluce, dosti obsáhlý a s někte
ce dlela 48 roků. Náležela ku Dvoru St. Marianke a sv. Jana Ústřední
tízek. Poněvadž nikdo jiný se v té do jsem různé věci, o nichž přál bych se stavbám residencí a nájemních domů, rými úlohami velikými, a proto pře
Jednoty. Pohřeb drahé zesnulé odbývat! se bude v pondělí o 9. hodině
bě v místnosti nenalézal, padlo při správně informovati.
kvapilo každého, jali hladce proveden
ráno, z domu smutku, číslo 2901 Union Ave., do chrámu Páně St. Jana
Před časem odtud odjel do Chicaga z čehož vysvítá, že stavební ruch znač byl. Ani v jednom ze čtyř jednání ne
rozeně podezření na Černého, jenž byl
ně se opět rozmáhá a během letošní
Nepomuckého a odtud na hřbitov sv. Vojtěcha. Za tichou soustrast prosí:
následkem toho zatčen. Obžalovaný to Antonín Zicha jehož poslední adresa ho roku bude v Cicero opět velké bylo nijaké zastávky, veškeré úlohy
byla 3813 Callfornia avenue. Nechal
ovšem s největší rozhodností popírá a
byly žáky dobře nastudovány a též i
MARIE KOJAN, dcera;-PETR A. SIREK, syn; FRANTIŠEK KOzde ženu se čtyřmi dětmi. Dotyčná pa množství nových budov postaveno. V
svě<jčí pro něho ta zajímavá okolnost, ní neslyšela o něm již po dlouhý čas a posledních několika dnech byla vydá dobře provedeny. Též i sbory v ději
JAN, zeť; MARIE SIREK, snacha; bratři v Čechách, FRANTIŠ
že se v kufru, kde byl řetízek, nalézaly někteří “taky přátelé” ji značně vydě na povolení na stavby v úhrnné ceně účinkující, jež nalézaly se pod schop
KA SIREK, provdaná HALE; ROSALIE SIREK, snacha.
též peníze, kterých se však domnělý sili. Vypravují jí totiž, že manžel její přes $50,000.
ným vedením učitelky pí. Adelly Garzladěj ani nedotekl. Z toho se vyvozu zpronevěřil v Chicagu jistou sumu pe
Kdo by se chtěl pohřbu súčastniti, nechť se přihlásí v domě smutku,
Na poště v Cicero nalézají se tyto lickové, byly předneseny velice zdaři
je, že by skutečný zloděj byl spíše sáhl něz za kterou vinu byl odsouzen na dopisy, jež musí být do 1. července vy le. Na piano doprovázela učitelka sleč.
aneb u pohrobníka p. Frank a Jana 460 záp. 29. ulice. Telefon Calumet
po pepězích, než po řetízku a záleží sedm let do žaláře a vrchní soud prý zvednuty: F. Balestová, pí. F. Neavě- Mary Shine. Po provedení “1776” ná
tudíž na svědectví, které bude soudci změnil dotyčný rozsudek ve smrt, je cená, Václav Rodborský.
sledovalo odevzdání diplomů žákům, jež
Cavérlyinu předloženo k usvědčení ob likož prý jej nechtějí po sedm let živit.
Školní rada v Cicero zjednala si v pěkné delší řeči provedeno bylo řidižalovaného. Včerejšího dne nebyl žád
Ujistil jsem paní tu, že zpráva ta svého bývalého člena J. J. Sherlocka telem p. Fraserem. Tento vybízel ty,
ný výslech předsevzat, an Černý si vy rozhodně není správnou, jelikož proce za školního právníka s ročním platem jež školu právě opouštějí, by, kde mo
žádal odložení výslechu do dne 2. čer duru amerického zákona také trochu $1.200.
žno to je, hleděli ve školním vzdělá
vence, kdy nepochybně vyjde pravda znám, ale Vy dovedete si představit!
Státní korporační komise bude te ní dále pqXručovati, by navštěvovali
vyděšení této paní, kterou její “přáte prve dne 22. srpna rozhodovati o po vyšší školy, neb je to v zájmu jejich,
na jevo.
lé” v tak hrozném čase takto “těší”.
neb dnešní doba požaduje všude a ve
— Soudci Caverlymu byl včera při Obracím se proto na Vás jako na nej žadavku berwynských občanů v zále všem člověka co možno nejvíce vzdě
veden jakýs Antonín Jakoš, který si rozšířenější český časopis v Americe, žitosti pěticentového jízdného do Chi laného. Řeč jeho provázena byla bouř
PŘIJME SE
chtěl pomoci k penězům krádeží staré a žádám Vás ve jménu lidskosti, byste caga. O záležitosti této přinesli jsme livým potleskem. Po té promluvil delší
ho železa na trati burlingtonské drá laskavě případ tento vyšetřili a mně již před několika dny obšírnější zprá poděkovací řeč za žáky školu opouště
Oznámeni umrii.
vu a obyvatelstvo berwynské doufá,
hy. Právě, když odnášel pytel železa, co nejdříve zprávu poslali.”
jící Štěpán Napieralski. Hoch má ne PŘIJME SE mladík pro všeobecnou
že
se
mu
tentokráte
stane
po
právu.
překvapil jej železniční strážník Jos.
Potud řev. Filipi. Naši čtenářové bu.
V hlubokém bolu pohříženi oznamujeme všem přátelům a zná
popiratelný talent řečnický. Byl od práci v hostinci, znalost angličíny a
Tůma, který jej odvedl na hinmanskou dou se nepochybně pamatovat!, že zprá. Žadatelé byli poukázáni, aby do 15. měněn velikým potleskem. O zdar ve němčiny žádoucna, plat $8.00 se stra
mým, že zemřela naše milovaná dcera, matka a sestra,
stanici. Tam udal, že je ženat a kradl va tato týká se případu Antona Zechy, července podali všechny podrobnosti čera má hlavní zásluhu asistentka ři- vou a bytem. Adresa: Joe Brabec,
jedině proto, aby své, bídou trpící ro o němž referováno bylo v soudních svých stížností a komisi bude dokázá ditele slečna Margaret Donnellyová, 2738 Sheffield Ave.______
25xdině pomohl k nějakým penězům na zprávách před nedávném. Zecha se sice no, že pěticentové jízdné jest nutno která byla činnou při uspořádání této
PŘIJMOU SE jednatelé a jednatelky
po delší trapné nemoci, v sobotu, dne 27. června, 1914., ve 3 ho
výživu. Včera u soudu se však přiznal, dopustil zpronevěry ale naprosto nebyl stí pro obyvatelstvo berwynské, nemá- zdařilé slavnosti. Jako konečné číslo Hlaste se v čís. 1625 již. Ruble ul.,
diny ráno, ve stáří 25 roků, 3 měsíců a 5 dnů. Pohřeb, její ko
li
pokrok
zkvétajícího
městečka
být
že ženat není, jest ale bez zaměstnání trestán takovým způsobem, aby jeho
21x2t
pro-rsamu byla žádost řiditele, by pří u Anny Rafaj, nahoře.
nati se bude v úterý, dne 30. června, t. r., z domu smutku, čís.
a proto si myslel, že by mu trochu že rodina ve staré vlasti musela trnout! povážlivě ohrožován. Společnost po- tomní prohlédli si bohatou výstavku
3314 západní 23. ulice, v 10 hodin dopoledne na Česko-Národní
leza přišlo právě vhod Soudce pra v obavách o jeho život. Zecha byl za uličníl dráhy snažila se opětně komisi prací konaných ve škole John Spry v PŘIJMOU SE muži k vyučení žehlení
hřbitov. Za tichou soustrast prosí:
vil, že by ženatého muže snad ještě městnán u Leo. Glickaufa v čísle 3813 přesvědčit!, že pracuje s průdělkem, oddělení řemeslnickém, jež řízeno je během dvou týdnů. Po vyučení dobrý
výdělek. 2153 Milwaukee ave. 7xlm
JAN a MARIE KLÍMA, truchlící rodiče,
mohl omluviti, avšak se svobodným jižní California avenue a dne 5. března avšak takové výmluvy snad tentokráte po delší již dobu osvědčeným učite
nepomohou
a
občané
dosáhnou
koneč

letošního
roku
skollektoval
pro
něho
PŘÍMOU
SE
muži
do
učení
na
že

člověkem, jenž nemusí se starat! o vý
Emilka, dceruška; Bessie, Emilie a Stella, sestry; Jan, Jiří a
lem
v
oboru
tom,
panem
Wm.
Paul
hlení celých obleků. Po vyučení do
živu rodiny, nemá v takových přípa asi $40’0 s nimiž ujel do Passaic, N. J. ného vítězství.
Eduard, bratři, a ostatní příbuzní.
Foxem.
A
byla
to
výstavka
skutečně
brá práce. Hlaste se v čís. 1100
V Berwynu jest vedena silná agitace
dech žádného slitování. Odsoudil jej Mnoho si s útěkem však neposloužil,
zajímavá. Byly zde práce všech tříd
Poněvadž pro velký bol nám n .ní možno každého osobně zna 30 dní do Bridewell a k tomu ještě neboť byl za ním vyslán seržant Hus- za účelem získání chicažské vody. Ny řemeslnických, od těch nejmenších až Robey ul., blíže Division.
nechť ti, kdož by se chtěli pohřbu súčastniti, se přihlásí buď v do
sar z 8. precinktu, který jej na výcho nější vodní zřízení zdá se býti nedo
PŘIJMOU SE muži do učení na že
mu přidal pokutu $10 a soudní útraty.
mě smutku, neb u pohrobníků Mařík a Syn, telefon Lawndale 3972,
dě zatkl a dopravil zpět do Chicaga. statečné, kdežto kdyby byla zavedena do těch největších. A práce všechna hlení celých obleků. Po vyučení dobrá
nejdéle v pondělí do 6 hodin večer.
provedena
tak
dokonale,
že
až
přítom

Zde
byl,
zatčený
předveden
k
soudci
—, Včera se také jednou soudce Cavoda z Chicaga, bylo by to ku prospě
práce. Hlaste se v č. 1100 sev. Robey
né
překvapovala,
když
uváží
se
že
pro-'
verly odchýlil od svých pravidel a u- Mahoneymu na trestní odbočce muni chu veškerého obyvatelstva, které si
ul., blíže Division.
9xm
ložil. v jednom případu záruku míru, cipálního soudu a pod zárukou $800 na berwynský vodní systém stále stě vedena byla hochy 8—141etými. Byly PŘIJME SE 1000 děvčat a hochů, kte
zde kalendáře, věšáky, hodiny, pohov
což jest věcí, která jest v přítomné do odkázán k velké porotě, která na něj žuje.
ří by v nastalých prázdninách chtěli
bě na maxwellské stanici pravou vznesla příslušnou obžalobu., Jelikož
Obecní rada v Cicero přijala usneše- ky, houpáky, tabouretty, lampy a mno prodávati vstupenky 10-centové do Ri
zvláštností. Včera byla uložena v pří- záruku složití nemohl, musel tráviti v ní, dle něhož nebudou povoleny žádné ho jiných předmětů, vše ve škole John verview Parku pro českou nemocnici
soudní zasedání bez tuctu záruk, ale okresním vězení. Případ jeho dán byl další hostince v Grant Works, mezi 'Spry, pod řízením p. Foxe, zhotove ku slavnosti české dne 18. července
od té doby, co zahájil soudce Caverly na kalendář soudce Walkera, kde pů 12. a 16. ul. a mezi 48. a 52. ave., dokud ných. Žáci konají veškerou práci na tam odbývané za odměnu 15 procent.
čepování spravedlnosti na Maxwell, sobí výpomocný státní náyladní Witty počet obyvatelstva nedostoupí 12,000. předmětech těchto sami, od zhotovení Přihlaste se v úřadovně České Do-!
a když posléze ve čtvrtek 4. června
nákresu až do konečného vyleštění a bročinné Společnosti na rohu 26. ul. |
staly se záruky míru opravdovou
mělo dojiti k přelíčení, uvolil se Ze
Hlubokým žalem sklíčeni oznamujeme všem přátelům a známým,
zvlášstností. Včera byla uložena v pří cha, že svému zaměstnavateli zprone Postřelen na útěku před policistou. všechny předměty zhotoveny byly tak. a Kedzie ave. v pondělí a pak každý!
že zemřel náš milovaný syn, bratr a švakr,
Michael Scanlan, který udává, že by že dělaly by čest různým továrnám. následující den od 9 do 4 hodin, kde'
padu Štěpána Oslakoviče, groceristy z věřenou sumu splatí a byl za souhlasu
26x3
Fisk a 19. ul., jejž Marie Oslakoviqo- státního návladního parolován na rok. dlí kdesi na Bishop Court a kterého Za snahu, již žákům svým věnuje, bylo vám budou lístky vydány.
vá, manželka sousedního hostinského Není tedy odsouzen na sedm let, jak má policie v podezření, že má na svě učiteli p. Foxovi z mnoha stran vy
dala zatknouti pro nepořádné chování. bylo jeho manželce v Čechách udává domí celou řadu loupeží, postřelen byl sloveno uznání. Žáci jež graduovali
SLUŽBY.
Vyprávěla, že jí stále spílá a vyhrožu no a také k nějaké exekuci za asisten včera v časných hodinách ranních po jsou: R. J. Ahrendt, M. V. Cummingje a soudce mu nařídil podepsání záru ce šerifa nebo některého z jeho příru licistou Patrickem Lallym na Fifth ham, E. H. Curran, A. M. Chojnacki,
avenue mezi Van Buren a Congress ul. J. B. Daniel, G. W. Donkin. Wm. Fer
ky míru, čímž má být zjednán v sou čích má ještě hodně daleko.
ve čtvrtek, dne 25. června 1914, vě stáří 23 roků. Narozen byl v Chica
Josef Brett, bydlící v čísle 440 jižní
sedství trvalý klid a pokoj.
gu. Pohřeb drahého zesnulého konati se bude v pondělí dne 29. červ
Ostatně Zecha mohl své ženě a dě Clark ulice, byl v těchto místech krát dinand, Lillian C. Fink. Antonette E. PŘIJME SE starší žena k vedení ma- i
Hodek, George F. Had, Lillian M. Hru lé domácnosti. Hlaste se v čís. 4518
na 1914 v 9 hodin dopol. z domu smutku č. 1167 již. Taylor Ave., Oak
— Ve zprávě o žalobě proti Fr. Skar- tem ušetřiti hodně trpkých chvil, kdy ce před tím přepaden třemi lupiči a bý, Frances P. Janowski, Adeline L. již. Troy ul., blíže 45. a Kedzie ave.!
Park, do kostela Ascension a odtud na Česko-Národní hřbitov.
by jim dával o sobě zprávy sám a ne. obrán do posledního centu. Darebové
dovi mělo být udáno, že žalobnicí byla
27x2
I
nechal je informovati. prostřednictvím byli mu na rozchodu tou radou, aby Jezierny, Anna R. Kodidek, Tomáš L.
pí. Fr. Radová z čís. 1827 Allport ul.,
Za tichou soustrast prosí
lidí buďto hodně klevetivých anebo je hleděl co nejrychleji zmizeti a ^edělal Košatka, M. J. Kozlowski. R. J. Kuja PŘIJME SE služebné děvče do malé'
an první jméno bylo nesprávné.
ště více zlomyslných. Ostatně to ať si zbytečný. hluk, nebo že jej provrtají wa, Stasie A. AÍichálek, Vlasta B. No rodiny, na všeobecnou domácí práci.
Emma Ponič, Clara. Otto, Robert, Thomas Jr. a Miles Hlavatý,
vák, E. Nelson, S. E. Napieralski, L. A. Dobrý plat. Hlaste se v čís. 1641 již.
spraví se svým svědomím.
kulemi. Po několiak minutách setkal
bratří a sestry; Josef Ponič, švakr; Clara Hlavatý, švakrová.
Napieralski, O. J. Ouper, S. J. Pieczyn- Springfield ave., u pí. Alexander. 27x2'
se však Brett s policistou Lallym. kte
Uprchl z vězení.
Pohřeb vypraví pohrobnická firma J. M. Gordon & Son, čís. 1837 So.
Inu — židé.
rému oznámil svou smutnou zkuše ski, Wm. M. Rohrback, B. J. Rafinski. PŘIJME SE starší žena ku vedení i
Halsted ulice.
27x2
Geo. Francia, 18 roků starý černoch,
Ať se židům vytýká co chce, jednu nost. Policista pustil se po stopě lotra T. G. Schwartz, C. Setergren, J. Šklí celé domácnosti, v čísle 2714 jižní |
přeřezal včera mříže své cely na evan- dobrou vlastnost jim neupře ani ten sů a dopadnuv je na Fifth avenue, pro ba, R. W. Schultz, Frank J. Šebek, Ja Troy ul. u Alois Štědronský.
27x3
stonské stanici a pak klidně odešel ze největší škarohlfd a to jest, že v ji hlásil je r.a zatčené. Mezitím, co čekal roslav Špatný, Vincie Tintěra, Lillian
M.
Veselý,
E.
Zelinski
a
B.
Zitkovich.
stanice, aniž by si jej některý z pří stých případech mají srdce na pravém s nimi u budky na příjezd patrolního
PŘIJMOU SE dívky na veškerou do
tomných policistů povšimnul. Mladík místě. Nádherné budovy dobročinné, vozu, učinili zatčení pohyb jakoby
mácí práci, zejména kuchařky do nej
Sňatky.
byl odkázán k velkopůřbťě pro loupež které z darů bohatých židů postave chtěli tasití revolver a Scanlan udeřil
lepších soukromých domů, hotelů a
Jan Bednář, 23, Anežka Langerova, restaurantů. Zvláštní pozornost věnu
a měl být odvezen do okresního věze ny byly v posledních několika letech policistu pěstí do obličeje, načež se
Oznámení úmrtí.
ní, ale než se tak mohlo státi. přeře na příklad v okolí Douglas parku, jsou dal na útěk severním směrem po Fifth 21; Emil Mareška, 31, Anna Mendlíko- je se našim českým paničkám k úplné
zal mříže a pak klidně kráčel z pří- toho nejvýmluvnějším dokladem. Nej avenue. Lally se za ním pustil a zahá va, 23; Otto J. Baumruk, 21. Bessie spokojenosti. Hlaste se v č. 1864 Blue
V hlubokém bolu pohříženi oznamujeme tímto přátelům a zná
sklepí do prvního poschodí. Několik nověji osvědčil se býti štědrým mece jil po něm střelbu z revolveru. Jedna Markova, 211 Karel Korecký, 23, Fran- Island ave. Tel. Canal 2197. Antonie
mým všem truchlivou zvěst’, že zemřel náš drazemilovaný syn, bra
ces
Skleničkova,
17;
Josef
Říha,
22,
policistů jej vidělo, ale jeho chování nášem i J. Harry Selz, předseda fir z.kulí zasáhla Scanlana do nohy, takže
Siegross.
llxn
tr a všakr,
Růžena Mfškova, 19; Edwin L. Kadlec,
bylo tak sebevědomé, že nikomu ne
my Šelz, Schwab rf- Co., mající velko- tento proti své vůli musil v běhu ustá 24. Virginia Hainesova, -Maywood, 111., PŘIJMOU SE dívky na práci do do
mohlo napadnout!, že by to mohl býti
tí a byl policistou zatčen znovu. Byl
mácnosti, hotelů, restaurantů. Paničky
prchající vězeň. Francis si také poli závod na výrobu obuvi. Selz slavil v dopraven na policejní stanici na Clark 24 roků.
co nejlépe obslouženy. Hlaste se v č.
cajtů ani nepovšimnul a jednoduše vy těchto dnech stříbrnou svatbu v Lake ulici a když nmbulanční lékař poskytl
1626 záp. 21. ul., u M. Ohnstein. Te
Listárna redakce.
v pátek, dne 26. června 1914, o 7:15 hod ráno, po dlouhé nemoci v
šel ze stanice. Teprv později se seržant Shore Country Club v Glencoe, neboť mu nejnutnějšího ošetření, odvezla jej
12čaxlm
stáří 17 roků a 8 měsíců. —. Narozen byl v Chicagu. Pohřeb drahého
Pan V. K., Chicago. — Dle městské lefon Canal 3127.
Pestka dozvěděl o jeho útěku a uvědo bylo tomu právě dvacet pět roků, kdy policie do nemocnice Mercy. Tam na
zesnulého odbýbati se bude v pondělí, dne 29. června 1914, o 10. ho
ordinance,
článek
1379,
musí
být
svět

pojal
za
manželku
slečnu
Berthu
Aumil všechpy stanice, by po uprchlíku
PŘIJME SE 50 — 100 dívek na všeo
lézat! se bude pod dohledem policisty
dině
dopoledne, z domu smutku, čís. 1637 Throop ul., na Česko-Ná
mohlo býti po celém městě pátráno. strianovu. Při této příležitost věnoval tak dlouho, až pozdraví se tou měrou, nice nejméně 8 stop vysoké, jinak má becnou domácí práci, dobré kuchařky,
rodní hřbitov. — Za tichou soustrast prosí:
Mladík byl před několika dny zatčen $10,000 nemocnici Michaela Reese na aby mohl být! předveden k soudu. Spo zdravotní úřad právo zapovědět! jejich děvčata do obchodů a do restaurantů.
pro vloupání do příbytku C,A. Dunna zbudování dvou dodatečných dětských lečníkům postřeleného podařilo se zmi obývání.
Dostanou vesměs dobrá místa a do
JOSEFINA VALENTINE, truchlící matka. — MARIE PODOv čísle 1003 Hinman avenue v Evan- ward, nehledě ani k celé řadě jiných zet!. .Tak policie praví, má za sebou
brý plat. Zvláště o nově přijetá děv
LÁK, JOSEFINA a EMMA, sestry. — EDUARD PODOLÁK, šva
stonu a odcizil tam množství klenotů. menších darů jiným lidumilným ústa Scanlan pestrý kriminální rekord.
čata bude svědomitě postaráno. Hla
gr a ostatní přátelé. —
PŘIJME SE.
Jeden diamant byl u něho nalezen, což vům. Jest-li pak se i některé naše do
ste se v čís. 1624 již. Halsted ul. ČePetrasova
porota
vybrána.
Kdož by se chtěl pohřbu súčastniti, nechť se laskavě přihlásí v do
slco-Slov. obehod.
8xlm
postačilo za důkaz, by mohl být odká. bročinné ústavy, jako na příklad Útul
mě smutku aneb u pohrobníků H. Mařík & Synové, 2544 j. Crawford
Včera se konečně právníkům podaři
zán trestnímu soudu.
na a Sirotčince, Dobročinná Společnost
Ave., tel. Lawndale 3972, nejdéle do 6. hodin dnes večer.
28x1
nebo Česko-Americká Nemocnice do lo-vybrati porotu, která má rozhodova PŘIJMOU SE mašinářky na štěpová-1 PŘIJMOU SE dívky a ženy na práci
do nejlepších soukromých domů. Do
čkají někdy takového příjemného pře ti o osudu Antonína Fetrase, obžalova ní kabátů a dělání futer do kabátů a brý plat. Hlaste se u Tlie Kedzie
sešívání
rukávů
.
Jen
stálé
a
práce
Ve prospěch české nemocnice.
ného
ze
zavraždění
Teresie
Hollankvapení v podobě desetitisícového čeEnrployment
Agency,
3158
záp.
12.
ul.,
Příštím 'pondělkem zahájena bude ku? Pokud je známo, nejsou ani u nás derové na hřbitově v Aurora. Trvalo znalé ať se hlásí. Stálá šapová prá roh Kedzie Ave., nad Liberty Bankou.
agitace řiditelstva česko-americké střfbŤné svatby mezi zámožnými kra to celý týden, než porota byla vybrá ce, v čís. 2625 již. Sawyer ave.
_________ ___________
_____ llxlm
na a snad ještě včera by nebyla práce
nemocnice ku českému dni v známém jany žádnou zvláštností.
skončena, nebýt zakročení soudce Irwi- PŘIJME SE 50 jednatelů u J. Říha PŘIJMOU SE děvčata na veškerou
Riverview parku. Společnost povolává
domácí práci, jakož i kuchařky u Če
Nová hudební škola.
na,
jenž
prohlásil,
že
bude
zasedati
Vzpomínka,
1929 záp. 23 ul. v pondělí, od 8 do 11 ských a anglických rodin s dobrým
na pomoc naše spanilomyslné dámy
Nový hudební ústav, který zajisté třeba celé noci, dokud nebude dvanáct hod. dopol.
28x1 platem. Dívky české i slovenské ob
dívky, školní dítky a ctěné spolky ku
Se žalem v srdci vzpomínáme dnešního dne, neb jsou tomu při
prodeji vstupenek, které stojí, pouhých dojde všestranného uznání rodičů a porotců oběma stranami přijato. Cel- PŘIJMOU SE zkušené dívky na pod drží místa bez ohledu, zda jsou při
vě tři roky, kdy zemřela naše milá matka a babička.
deset centů a oprávůují majitelé k po milovníků hudby vůbec, otevřel v těch km bylo vyšlehnuto přes 300 občanů rážení kanvasu na zakázkové kabá jeté, neb delší dobu zde u paní Anny
lovičnímu vstupnému do všech atrak to dnech vysoce nadaný pianista p. než poslední porotce, přijat a po odpři- ty, jen stálé a zručné ať se hlásí, v Vítkové v čísle 1859 Blue Island Ave.,
cích v parku. Dítky, které chtějí lístky Petr Čapek v čís. 4121 záp. 26. ul. Pan sáhnutí poroty připomenul soudce dů čís. 910 z. Jackson Boul. na 5. podlaze. mezi 18. a 19. ul. Telefon Canal 2149.
tyto prodávat!, obdrží 15 proč, odměny Čapek absolvoval s velkým úspěchem ležitost okolnostního cvědectví, které ______________________________ 28x1
a mohou se o ně přihlásit! od zítřka, Chicago Musical College, kde byl po bývá v některých přípradech tak silné, PŘIJMOU SE DÍVKY NA DĚLÁNÍ
Odpověď na vyzvání.
pondělka, od 9. hod. ráno do 4 hoď. od kládán za jednoho z nejpřednějších jako přímé svědectví. Prohlášení toto SVRŠKŮ, NA DĚLÁNÍ FUTER A
Oznamuji pp. Jos. a Frant. Barono
poledne, kdy jim budou vydány v po žáků, o čemž nejlépe svědčí tři medai jest pokládáno za velice příznivé stra RUKÁVŮ, NA STROJI. DÍVKY NA
Drahá matko, dřímáte spánek, z n$hož není probuzení, na ečsko-Náčtu dle přání, v úřadovně České Do le, jež si při úspěšných zkouškách na ně žalující, neb státní návladní nemá PIKÝROVÁNÍ A NAVLÍKÁNÍ RUKÁ vým z čís. 1519 již. 40 Ct., že ničeho
rodním hřbitově, kde kvítí hrob váš zdobí, ale srdce naše pohledem
bročinné Společnosti na Kedzie ave. a koleji dobyl. I při samostatných kon žádného přímého svědectví a musí VŮ, DÍVKY NA FINIŠOVÁ! KABÁ odvolávat nebudu.
na rov Váš nás bolí. Zanechala jste nás zde a více se nevrátíte, by
26. ulici. Jak známo, bude Český Den certech osvědčil se co výborný pianista se spolehati jen na různé okolnosti, TŮ. DĚLNÍCI NA ŽEHLENÍ NA ČI MARIE a KAREL KADLECOVÝCH
jen jediným slovíčkem neb úsměvem jste nás obveselila, jak šťa
1511 již. 40. ave.
28x1
odbýván v Riverview parku dne 18. a došel vysoce pochvalného uznání od na jichž základě doufá Fetrase usvěd STO A NA ŽEHLENÍ NA ŠVY. 3220
stni bychom byli! Všude nám scházíte, kam oko naše jen pohlédne»
července. Zároveň bude možno obdržeti borné kritiky. Pan Čapek bude vyučo- čili. Po vybrání poroty bylo zasedání ZÁP. 22. UL. ROH SaWYER AVE. U
vše po Vás jest naší památkou nejdražší. Dnešní den věnován bude
vati
ve
své
škole
a
na
požádání
1
v
oodročeno a zítra bude započato s vý
lítky ony v některých českých obcho
VYZVÁNÍ,
ALFRED DECKER & COHN.
28x3
jen památce Vaší. Spěte sladce, drahá matko naše a babičko!,
bydlích žáků, což zvláště v nynější do slechem) svědků.
dech a hostincích.
Tímto žádám snažně svojí manžel
PŘIJME SE dělník na žehlení svů,
bě prázdninové mělo by býti rodičům
To Vám věnují:
VĚRNÉ DÍTKY.
dívky na dělání límců, rozrýhování ku, by se ke mě navrátila, jinak ztra
výhodné. Nepochybujeme, že nová
Mě|| padělané peníze.
rukávů, obracení kabátů a na menší tí všechna práva na mne i na dítě.
klavírní škola bude se těšitl hojnému
Dali se oddat! na věži.
Porota dlstriktního soudce Andersoruční
práci.
Hlaste
se
u
Jos.
Kováře,
počtu
žactva
a
dodělá
se
plného
úspě

Karel Drážník,
na odsoudila včera dva muže do věze
Municipální soudce Sabath vykonal
27x3
ní, poněvadž v jejích kapsách naleze 1541 záp. 18. Plače.
včera svatební obřady, které se vy chu.
3200 záp. 19. ulice.
27x3
ny padělané bankovky. Jmenují se PŘIJME SE chlapec do učení na pe
znamenávaly svou zvláštností, že ne
Odhalení vojenského pomníku.
Daniel McNail a George Patte a před kařství a cukrářství, může býti tře
byly provedeny v soudní síni neb v
několika
týdny
byli
zatčeni
v
jednom
ba
přijetý,
jen
stálý
ať
se
hlásí
v
č,
Guvernér
Dunne
a
členové
jeho
štá

Vzpomínka.
příbytku ženicha neb nevěsty, nýbrž
Projev soustrasti.
na střeše mrakodrapu, v němž se nalé bu a množství chicažských vysloužil domě na Van Buren a Desplaines uli 1G4G j. Crawford ave. (40. ave.) 27x3
S 'bolným srdcem, avšak s láskou vzpomínáme dnešního dne,
zá departmentní obchod Boston Store ců z občanské války, dlí v těchto dnech ci. Nalézali se ve světnici s jakous PŘIJME SE vozka na rozvážení peči Tímto vyslovujeme naší hluboce cí
neboť jest tomu právě 2 roky, kdy z naší milující náruč© nelítoitna Statě ulici. Na střeše budovy jest v Georgii, kde byl v Marietta odhalo Pearl Briskayovou, s níž se pohádali vá, který jest v tom oboru obeznalý těnou soustrast naší milé spolusestře
ným osudem vyrván nám byl náš milovaný syn
zřízena rozhledna, kam se včera ode ván pomník illinoiských vojínů, kteří a ona vyskočila oknem druhého po a musí býti ženatý, má přednost’, v
ALOISII MAYER-OVÉ
bral soudce Sabath se. snoubenci Al se podíleli na bitvě u pohltí kenesaw- schodí. Když se dostavila policie, za čísle 582G záp. Grand Ave., u Fr. Se nad úmrtím jejího milovaného man
Clarence J. Sloup,
bertem Floringem a Cecilie Rothfuso- ského. Pomník, jehož vyobrazení jame tkla oba muže a později je odevzdala dláčka.____ ____________________ 27x3 ( žela
který zesnul dne 28. června, 1912 v stáří 5 roků 9 měsíců * nyní
do
rukou
vládních
úřadů,
poněvadž
v
vou a několika příbuznými. Oba jsou před delší dobou přinesli, byl shotoven
věčný spánek spí na Česko-národním hřbitově. Odpočívej klidně,
FRANTIŠKA MAYERA.
PŘIJJME
SE
muž,
chtějící
pracovat,
1
zaměstnáni v Boston Storu a proto si státním architektem p. Dibelkou a jejich kapsách nalezeno množství pa dobrá příležitost k vydělávání peněz.; Ctěná Spolusestrol Přijměte tuto ač
Clarence milený, krutou smrtí nám vyrvaný. Zanechal’s nás zde v
přát! být oddáni na střeše budovy. Roz podstavec, shotovený z šedého mramo. dělaných bankovek. Nechtěli udati, jak Hlaste se okamžitě u Royal Life In- opožděnou soustrast, za důkaz, že i
žalu a hoři a my na Tebe denně vzpomínáme, obzvláště dnes, v den
hledna se nalézá ve výši 250 stop a ru, jest 26 stop vysoký. Na něm spočí k nim přišli a policie se domnívá, že surance Co., 3206 z. 26. ul.
Tvého úmrtí cítíme žal ten dvojnásob. Dnešní den věnujeme cele I
26xt my s Vámi sdílíme krutý bol Váš.
Boudce pravil, že jest to snad poprvé, vá bronzová socha vojína mezi dvěma ' byli ve spojení s nějakou rotou penězoTvé památce. Spi. sladce!
Za Sbor Přemyslovna č. 5 J. Č. D.
kdy se nějaký chicagský párek dává allegorickými figurami. Pomník byl Ikazů. Porota se radila 13 hodin, načež PŘIJMOU SE mašlnářky neb mašlnáVÁCLAV a KATEŘINA SLOUP, truchlící rodiče, VÁCLAV J, I
MARIE PILNÝ
oddati na takové výši. Novomanželé ¿budován nákladem $20.000, kterouž včera ráno podala zapečetěný rozsu řl na dělání svršků, u Jirka Bratří, MARIE FARA
bratr, BARBORA SLOUP babička.
I
předsedka
tajemnice.
budou bydletl v čísle 3046 St Louis stimu povolil státní sněm v posledním dek. Soudce Anderson jim teprve po- 2820 již. St. Louis ave. Hlaste se po
celý týden.
25xt
«AM1 vwxněří výši trastu.
svém zasedání.
avenue.

Místní zprávy.

“Spolehlivé” informace.

Ze západních předměstí.

Oznáttiettí úmrtí

Anna Sirek

Růžena Klímová,

Oznámení límrtl

Eduard Hlavatý

Otto Valentine,

Anežka Burianová.
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tenké oddělení na výstavě.
Wspévelc osmi tisíc dolarů požadován
od amerických Čechů na umožněni
důstojné representace — a k ob
starání jeho poskytnuta lhůta
jednoho týdne.

— naší milé dceři a sestře —

Č. A. T. K.
Národní Radě Česko-Americké a Čeůo-Americké Tiskové Kanceláři dán
byl tohoto týdne Národní Radou v PraB úkol zaručiti v jednom týdnu osm
tisíc dollarů na umožnění důstojné
tenké representace na Panamsko-Paciflcké výstavě v San Francisku, která
se bude konatl příštího roku.
Rakouská vláda rozhodla se posta
vit! a vybavit! na výstavě té pavillon
la cenu $600,000, což jest pouze třetina
> co výstavní výbor žádal. Byly po
ny i další příspěvky, jako K 100,
od města Vídně atd., ale to vše
jest dosti skrovné a nikterak nezaru
čuje skutečně důstojnou representaci
ř&desátimillionové říši. Dle dosavadních příprav byla by to mimo to re
presentace čistě německá, řízená z
Vídně.
Aby i Čechové byli v Rakouském
podniku důstojně zastoupeni, jak se
na tak důležitou složku říše sluší, pod
nikl Zemský Svaz ku povznesení náv
štěvy cizinců v Čechách akci, které,
tel bylo dáno tak máio času k dosatení cíle, že jest pramálo naděje na
šťastný výsledek. Na schůzi svolané
na Staroměstskou radnici v Praze by
lo vypočteno, že k pronajmutí místa,
které jest velice drahé a uspořádání
Týstavy umělecké, národohospodářské,
národopisné atd. bylo by nutno 70,000
až 80,000 a ústředním výborem byl
dán Čechům čas do konce měsíce červ
na, by sě rozhodli, zda budou samoitatný oddíl pořádati nebo ne.
Vzhledem k tomu, že české samo
správné korporace a jiné ústavy a pod
niky následkem dvouleté a stále se
zhoršující hospodářské a finanční-tis-1
ně v zemích koruny české a hlavně
pak rostoucích potřeb obranných če
ských institucí, naprosto nemohou
akci tuto zajistit!, rozhodla se Národ
ní Rada Česká obrátiti se k ameri
ckým Čechům, by svojí finanční po
mocí representaci tu umožnili, zaruči
vše polovičku potřebného obnosu.
V tom smyslu bylo dopsáno Národ
ní Radě a Česko-Americké Tiskové
Kanceláři v Chicagu, aby tyto dvě ná
rodní organisace provedly upisovací
akci a výsledek její dne 30. června
oznámili kabelogramem Národní Radě
akci, **■*
na
V Praze. Na celou upisovací «.«v*,
kterou
Stvrt roku nebylo .mnoho
času, dán byl — jeden týden času. Ovšem pražským pracovníkům nelze
přikládat! na tom viny, poněvadž sami
byli pozdě vyzváni a nemohl! si pomo
ci, to však nemění ničeho na faktu,
Se provést! upsání osmi tisíc dolarů
t jednom týdnu v české Americe, i
na úkol tak krásný a nanejvýše uži
tečný. jako jest důstojná representace
české vyspělosti a kultury na velké aaerické výstavě, jest hotovou nemož-

i
gfe

dnes, dne 28. června, 1914, v chrámu
Páně sv. Ludmily uzavřenému.

I

O slyš, bratře, švakře, strýčku,
naše vroucí přání,
jaké jen v srdci našem se nachází
jako slunko vždy spěje k svému cíli
a v tichosti k spánku zachází.
Vzpomínej štěstí svého v každé době,
jak nám bude teskno po Tobě
a šťastná by tvá cesta na zemi
poseta byla stále růžemi.

Díkůvzdání.

Konajíce milou svoji povinnost, vzdáváme tímto srdečné díky
všem našim milým přátelům, sousedkám, kteří se v tak hojném
počtu súčastnili naší

Stříbrné svatby,

Nejsrdéčnější díky vzdáváme všem přátelům a známým,
kteří se v tak hojném počtu súčastnili pohřbu drazemilované
manželky, matky, dcery, sestry, švakrové, tchýně a babičky
naší

j

Anny Šlachové,

v sobotu, dne 20. června, 1914, slavené. Srdečné díky nechť přij- A
moll naši milí přátelé
nřátelé za krásné dárky, které nám udělili. Srdečné &
mou
díky nechť přijmou rodiny p. Linharta a pana Třísky. Další dík
nechť přijme Spolek Čáslavských Krajanek a Spolek Veselých
Žen a Dívek. Upřímný dík paní Brůnové za její námahu. Sr
dečné díky nechť přijmou úřednice od Dvora sv. Růženy K. L.
Věřte nám, milí přátelé a známí, že tato chvíle nám nikdy nevy
mizí z paměti naší a že vždycky vzpomínat budeme oslavy naší
stříbrné svatby. Ještě jednou Vám vespolek děkujeme. Díky
tisíceré!

(rozené Veselé,)

a ji ku věčnému odpočinku doprovodili. Zvláštní díky nechť
přijmou ct. spolky: "Sbor Dennice, čís. 29. Sesterské Podp.
Jednoty; Řád Garfield, č, 64, T. of B. H.; Sbor Bohyně Míru,
čís. 69. J. Č. D. a Lože Dcery České Vlasti, čís. 14. S. Č. A. D„
za vyslání výborů, již přednesli útěchy plné řeči v domě smut
ku jakož i na hřbitově. Další díky nechť přijmou všichni dár
ci květin, pan Lhoták za krásnou hudbu a pohrobníci p. B.
Fiala a Syn za vzorné vypravení pohřbu ku naší největší spo
kojenosti a konečné díky všem, kteří soustrast’ svoji nám způ
sobem jakýmkoliv projevili a nezměrný zármutek náš zmírnit!
se snažili. Tisíceré díky všem.

Josef a Anna Šotíř 2 842 již. Hamlin Ave.

FRANTIŠEK STACH, truchlící manžel. Karel, Frank,
Otto, George a Willle, dítky, Františka Veselý, matka a

To Vám přejí:
RODIČE, BRATŘI a SESTRY.

Díkuvzdáni.
Tímto vzdáváme všem přátelům a známým nejsrdečnější
díky, kteří se súčastnili pohřbu naší drahé sestry, tety a pří
telkyně

Poděkování a odporučení.

Srdečné blahopřáni k sňatku
—' milému synu a bratru —

p. Ottovi Baumrukovi se sl. Boženou Markavau,

Milý synu, přiblížila se již doba,
v niž jste navždy spojeni,
milujte se něžně oba,
již jste sobě souzeni.
Ruka štěstí vždy ochraňuj
•Vaše dobrá snažení,
slunko jasné vždy ozařuj
cesty vašich naději.
Věrná láska Vás spojila,

Pokládáme za svoji povinnost vzdátl touto cestou vřelé díky
následujícím spolkům: Loži Hrad Křivoklát, č. 44 Ď. S. J.. Dvoru
sv. Alžběty, č. 615 K. L„ Sboru Tetín, č. 105 J. C. D., Sboru Sněž
ka, č. 37 S. P. J., Loži Martha Washington, č. 9 S. Č. A. D., Záp.
Podp. spolku Dam Česká Kálifornie, Sboru Martha Washington, č.
1. Česko-Amer. Žen a Dívek, Podporujícímu Spolku Vornátek a
Sboru Bohyně Míru, čís. 24 Ch. J. Č. D. za brzké a správné vyplacení úmrtních částek po naší zesnulé manželce a matce.

Zvláštní dík nechť přijmou dárcové krásných květin, dále sr
dečný dík kapele p. Jaroše za dojemný doprovod, srdečný dík
nechť přijmou spolek sv. Františky, čís. 71, K. Ú. J. Ž. A., dále
osada sv. Prokopa a Sbor Zlatá Palma, Křesťanských Paní a
Dívek. Srdečný dík nechť přijme pohrobník p. Čermák a Ko
stečka za správné vypravení pohřbu. Ještě jednou vzdáváme
nejsrdečnější díky všem těm, kdož jakýmkoliv způsobem náš
krutý žal zmírniti se snažili,

— dnes v chrámu Páně sv. Ludmily uzavřenému. —
. božská ruka Vás střežil
spojení až této chvíle
uplynulo jako sen
radostné i stastné doby
71' 1 přinesl vám tento den
/'>/)
Vše jste lehce Překonali
až k životu zlatému
í / 17
nechť Vás Bůch provází
**
až k životu věčnému

ANNA NACHTWEIH, VÁCLAV BAŽIL, truchlící sestra
bratr, HARRY a OTTA, synovci a ostatní přátelé.

RODIČE, BRATŘI A SESTRA.

Zvláštní díky nechť přijmou ct. úřednice výše jmenovaných spol
ků, za doručení nám pojistných částek v úplném pořádku a nemů
žeme jinak, nežli zmíněné spolky, jakož 1 celé Jednoty odporučit!
do přízně ct. dam, co správné a vskutku podporující.

Díkůvzdáni.
— milému vnukovi —

Ottovi Bautnrůkovi se sleč. Bož. Markovou

Josefa Smejkala.

dnes 28 června 1914 uzavřenému.
Spojil Vás již Bůh na věky
spojení až do té chvíle
v sladký svazek manželský,
uplynulo jako sen,
kde již Vám potrvá láska,
radpsti i strastné doby
blaho, štěstí, spokojenost.
přinesl Vám tento den.
Anděl páně zdobiž milým květem
Vše jste lehce překonali,
překrásně Vám další cestu světem.
až k životu zlatému,
Věrná láska Vás spojila
nechť Vás Bůh provází
až k životu věčnému.
To tl přejí dědeček a babička.

Srdečné blahopřání k sňatku
— milému kamarádu —

neděli, dne 28. června, slavenému.

43
4»
❖

Jana Kašpara,

❖

Díkůvzdáni.
Tvn t>řilovi,

Díkůvzdáni.
Tímto vzdáváme srdečné díky Výkonnému Výboru Ch. J. Č.
č. D.
a zároveň Sboru Palma Svobody čís. 1, za správné a rychlé vyplavypla
cení úmrtní částky po naší zemřelé matce

MARII LEDVINKOVÉ.
LEDVINKOVÉ.

Přenosy majetků.
S Kováč, majetek na Ainslle ul..
S27 st. vých. od Lamon ave., sev. pr.,
W%xl24, S. Kurhajcovi za $550.
C. Toole, majetek na Lowe ave., 25
Itop již. od 30. ul., vých. pr., 25x115,
Moravcovi za $1,600.
J. Matějka, majetek na Centrál Park
'e, 145 stop sev. od 25. ul., vých. pr.,
X124, V. Kramlovi za $4,100.
A Sexton, majetek na Centrál Park
«ve., 130 st již. od 16. ul., záp. pr., 26x
125, A Kubešovi za $10.

Zvláštní díky nechť přijmou úřednice zmíněného Sboru a sice pí.
Marie Krbec, tajemnice a od Výkonného Výboru úřednice pí. Matylda Růžičková předsedka a pí. Marie Šrayber tajemnice a Anna
Alexa, pokladnice, za rychlé vyřízení celé záležitosti. Nemohu ji
nak než zmíněný Sbor jakož i1 celou CH. J. Č. D., odporučit! ďo přípří
zné celé české veřejnosti. Vzdává pozůstalý syn
FRANTIŠEK LEDVINKA.

S

L

s

— milé spolusestře —•
slečně ANNĚ MENDLÍKOVÉ
panem EMILEM MAREŠKOU,
včera uzavřenému.

Utěšené jako v máji,
ať jsou vaše dnové žití,
nechť ať čistá srdce Vaše
denně dnešní radost cítí.

Díkůvzdání.
Pokládám za svou povinnost vzdátl
srdečné díky cL úřednicím od ředitel
stva Ú. J. Č. A. Žen a to: předsedce
pí. Anně Krchové a taj. pí. A. Pertlové, jakož i ct. úřednicím od Sboru
Pavla Čechova číslo 2 Ú. J. Č. A. Ž.
pí. Růženě Lorenz, před, a pí. Boženě
Renning co taj. za správné vyplacení
úmrtní podpory $50 po mé drahé ma
tce
ANNĚ ROZTOČILOVÉ.

Za Sbor Karolina Světlá č. 36. S. P. J. Zároveň odpořučuji výše jmenovanou
Jednotu, všem českým paním a dív
Dr. Marie Urbánek, předsedka,
kám.
Josefa Vícha, tajemnice.

Díkůvzdání.

Zvláštní díky nechť přijme Řád Jiří Washington čís. 66 ČSPS. za
vyslání výboru a pronesení smutečních řečí jak v domě smutku,
tak na hřbitově. Srdečný dík kapele p. Václava Kašpara za smuteč
ní pochody a pohrobníku p. Mařík a syn za správné vypravení po
hřbu. Konečný dík všem dárcům květin a věnců jakož i těm, kdož
jakýmkoliv způsobem bol náš zmímiti se snažili. Všem naše nehy
noucí díky!
JOSEFA KAŠPAR, truchlící manželka a dítky.

Tímto vzdáváme srdečné díky všem přátelům a známým, ‘kteří se
v tak hojném počtu súčastnili našeho milovaného syna a bratra,

Williams J. Rotíia,
* a jej ku věčnému odpočinku doprovodili. Zvláštní dík jeho milým
’ přátelům a přítelkyním, za darování krásného věnce. Upřímný dík
I všem dárcům krásných květin, pohrobníku panu Noskovi, za, vzorně
► vypravení pohřbu. ‘Ještě jednou díky všem!.

Díkůvzdání.

*

V hloubi duše dojati přečetnými projevy soustrastí a účasten
stvím, jehož se nám dostalo, v hlubokém zármutku našem, nad úmr
tím milovaného manžela, otce, syna, tchána a dědečka,

FRED a ANNA ROTH, truchlící rodiče, bratři a sestry. —

Antonína Potůěka,
děkujeme tímto všem přátelům a známým za přečetné účastenství
při pohřbu. Další dík nechť přijme ct. Řád Česko-národnf čís. 58
ČSPS. ct. předseda
..........................
. -- smut—
p. Ant.- Vačkař
za...................
dojemnou...řeč v domě
ku, dále Tel. Jed. Čechie za čestný průvod a ct. starosta p. Jos.
Křišťan za tklivou řeč na hřbitově a pěvcům za krásný a dojemný
zpěv. Nelíčený dík platí zejména panu Pšenkovl za dojemnou řeč v
domě smutku a na hřbitově. Další vřelé díky nechť přijmou ct. dárci květin, dík pohrobníku p. M. Pelikánovi za pečlivé vypravení po
hřbu, ct. Sborům za projevení soustrasti a konečné díky všem těm,
kdož jakýmkoliv způsobem soustrast svou nám projevili a tak bol
náš zmírniti se snažili. Díky všem!
ostatní příbuANNA POTŮČKOVÁ, truchlící manželka, dítky

Díkůvzdání.
SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNI
K SŇATKU

Vincence Novotnýho,
a jej ku poslednímu odpočinku doprovodili Vřelý dík nechť přijme
velp. od Blahosl. Anežky České, za vykonání pohřebních obřadů, slou
žení mše svaté a za krásnou řeč nad rakví zesnulého a za vyslovení
soustrasti. Srdečný dík pohrobníku p. Čermákovi, za dojemnou jeho
řeč v domě smutku a všem dárcům krásných květin a věnců. Srdeč
né díky všem!
MARIE NOVOTNÁ, truchlící manželka, a dítky.

Díkůvzdáni

&

z čísla 4101 Záp. 21. Plače.
za zachránění miláčka našeho. Hoch byl již takřka ztracen, neb vši
chni lékaři se již vzdali naděje na zachránění jeho útlého života.
Výše uvedený lékař seznav okamžitě příčinu nemoei jeho, provedl
na něm zdařilou operaci a obětavým ošetřováním
docílil toho, že
dnes synáček jest k naší největší radosti zdráv a vesel. Nemůžeme
jinak ct. lékaři dík náš projevitl, leč touto veřejnou cestou a
radosti odporučujeme jej do přízně,ct. našich krajanů jako lékaře
schopného a důvěry hodného. Vzdávají
RUDOLF a ANNA PLACHÝ, 3001 jižní Turner ave.

Vzdáváme tímto srdečné díky všem přátelům a známým, kteří se
súčastnili pohřbu našeho milovaného manžela, otce a dědečka,

Puzeni citem vděčnosti, vzdáváme srdečné díky všem přátelům
a známým, kteří se v tak hojném počtu súčastnili pohřbu našeho
drazemilovaného manžela a otce,

Vzdáváme tímto nejsrdečnější díky ct.

Dr. F'.

Díkůvzdání.

zvláštní dík nechť přijmou United Order of Foresters za darování
krásných květin, Řád Šumava, čís. 29 Č. S. B. P. J., zvláště pak p.
Světák, za dojemnou řeč jak v domě smutku, tak i na hřbitově a za
darování květin. Další díky nechť přijmou spoludělníci od firem
Albough Bros. a Dover Co., za krásné květinové dary. Obzvláštní
dík pak nechť přijme p. Donkin, z Californie a 26. ul za veškerou
pomoc tak nezišťně poskytnutou. Dík pohrobníku p. Roderick z
Argo, 111., za správné vypravení pohřbu. Konečný dík všem těm,
kdož jakýmkoliv způsobem krutý bol náš zmírniti se snažili. Vzdává
.MARIE ŠMEJKAL, truchlící manželka a dítky.

p Theodoru Brabcovi se sl. Annou Černou
SKLÁDÁ ZA ZÁB. TĚL. KLUB ČESKÝ LEV.
ANT. DUŠEK, předseda, ANT. LICHAMER, tajemník.

VÁCLAV KONOPÁSEK, pozůstalý manžel a dítky.

Vzdáváme nejsrdečnější díky všem přátelům a známým, kteří
se v tak hojném počtu súčastnili pohřbu našeho milovaného manže
la, otce, bratra a švagry

Srdečné blahopřání k sflatkn

Starý podvodník.
John Morris, 77 roků starý, jest dle
policie nejstarším podvodnív Chicagu a byl včera opětně
před soudce na stanici v
Parku na obžalobu, že pokoušel
vylákati podvodným způsobem $200
Georgei Constadineovi, natěračkontraktoru z čís. 4220 EVans
V pravém okamžiku však objevili
na místě tajní policisté, kteříž Morvelmi dobře znají a zatkli jej. V
jeho nalezli ústřižky papíru vebankovek, kteréž pokryty byly
bankovkami skutečnými. Constadine
vyprávěl soudci, že Morris mluvil k
o barvení nějakého domu na 94.
a Cottage Grove ave. a chtěl mu
zadat! pod podmínkou, když slo1200 záruky. Třesoucí se stařee mubýt do soudní síně přiveden poli
cisty a nepromluvil na svou obranu
slova. Poslán byl do Bridewell na
$25 a výloh.

Ať Váš život plyne z ticha,
jako čistý potok hájem,
který nikdy nevysychá,
' obklíčen jsa věčným rájem.
Přeje Sbor Palmový. Lupen, K. P. a
|D. LkATEŘÍNA AUSTERA, předšed.
I
ANTONIE SOCHU REK, ta).

a

sl. Bessii Markové
s p. Otto Baumrukem

C. A. T. K. provedla sbírku 10,000
dollarů jako jubilejní dar České Ame
riky Ústřední Matici Školské, finan
covala nákladnou cestu hraběte Luettova po amerických universitách, má
tedy zajisté zkušenosti v podobných
.velkých akcích. Právě proto shledává,
ie každý pokus upisování takové pro
vést! hy byl marnou prací. V poradách
s předními pracovníky Česko-Americké Národní Rady bylo usneseno odpověděti Národní Radě v Praze kabelem.
že vzhledem ku krátkosti lhůty jest
nemožno potřebný obnos zaručiti. Ji
nak dostane se každé vážné akci smě
řující k representaci české národnosti
na sanfranciské výstavě nejochotnější
podpory obou těchto institucí.
Provolání k americkým Čechům, by
jednotlivci i spolky svoje příspěvky
chicažské ústředně zasílali, jež dostalo
se do některých časopisů nedorozumětímto odvolává.

SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ
K SŇATKU
«1, ROSALII MÍŠKOVÉ
s p. JOSEFEM ŘÍHOU,
I
— včera uzavřenému —

Díkůvzdání.

Nejsrdečnější blahopřání k sňatku

V

Vzdáváme tímto srdečné díky všem přátelům a známým, kteří
se v tak hojném počtu súčastnili pohřbu naší milované a nezapome
nutelné manželky a matky,

Marie Blafkové,
a ji ku poslednímu odpočinku doprovodili. Zvláštní dík nechť při
jmou úřednice od Stanu Sousedská Láska čís. 5436 R. N. A., Dvůr
Gabriela Preissová čís. 13. Kol. Dcer a Záb. Sbor Bílá Lilie čís. 56
Čes. Am. Paní a Dívek za přenesení smutečních řečí jak v domě
smutku tak i na hřbitově, jakož i za darování krásných květinových
ozdob. Srdečný dík kapele pana Brouska, za smuteční pochody, a
pohrobníku panu J. T. Chrástkovi za správné vypravení pohřbu.
Konečný dík náš všem dárcům krásných květin a věnců jakož i těm,
kdož jakýmkoliv způsobem soustrast svoji nám projevili a bol náš
zmírniti se snažili Ještě jednou všem tisíceré díky!
JOSEPH BLAFKA, truchlící manžel a dítky.

Díkůvzdání.
Tímto vzdáváme srdečné díky všem přátelům a známým, kteří
súčastnili se pohřbu milovaného otce, syna, bratra a dědečka našeho

VÁCLAVA PÁNKA,
a svojí soustrast nám projevili. Srdečný dík nechť přijmou: Řád
Pravda, čís. 37. Č. S. P. S., za útěchy plnou řeč v domě smutku a na
hřbitově. Vřelé díky pohrobníku panu Noskovi, za správné vypra
vení pohřbu, všem dárcům krásných květin a konečně všem těm, kte
ří se s ním přišli rozloučit a všemožným způsobem hleděli bol náš
zmírniti.
BOŽENA, MARIC, BLANKA, VÁCLAV a IRVIN, pozůstalé dítky.
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Vaše příležitost Neneehte

Ačkoliv jest hodně hlemíždf proce- j ním komisařům, jednoduše si ji obráChcete býii zdraví a silní?
MAJETKY NA PRODEJ.
důra našich boudů, kde často nepat.r- tili a místo aby se vlévala do jezera,
— zda-Ii ano, tak —
né soudy leží celá léta, než se jim do- posílá své vodstvo až někam k St.
stane rozhodnutí, přece tíejvyšší
. . .
spol.. Louišu.
____ Chicago
______ má
__ 35
.. železnic,, z
Časopis věnovaný zájmům českoKOPTE S! LACINĚ
.kový soud vyznamenává
.—. se skutečně nichž každá si zajíždí přímo do středu
amerického dělnictva.
vzácnou rychlostí v :rozhodování pří. | města, aby neustálým lomozem oblažoTak během fetošníhcio zasedání t-ylo ■ vály obecenstvo. Jedna z nich dokonv Chicagu je kolektován roznáše
rozhodnuto 591 soudů, tedy největší ' ce se rozhostila u samého jezera a
koupí zděný cottage na
cí KAŽDÉ ÚTERÝ, STOJÍ
10c TÝDNĚ.
počet, jaký kdy byl rozhodnut od roku I, když se
oc nechtěla
uevute,« od
uu něho
ue.iu hnouti,
uuvuu, ne«»«»«53 £a uJ Lř
ashphaltované ulici. Blí
1-890. Pouze málo soudů bylo vyvo- i zbývalo jiného, než odstěhovati jezeže školy. Pouze $400 hotových a oláno během této lhůty a všechny mu-' _
___
.
___
ro dále na východ. Chicago má největší
statní přijmu na měsíční splátky.
sely býti projednány. Ba ještě více, jatky, nejrozsáhlejší obchody, nejkráskoupí nový zděný dům.
v krásné a zdravé osadě
soudní rejstřík jest vyčištěn úplně. 1 nějšf
— parky a boulevardy,
- má radnici
- - .
í WO jjvě patra, břidlicová
Pouze tři domy zbývají z
střecha, koupelny, cementový chod
předplatné, jež Pouze 14, v posledních dnech tam za- 1 a okresní budovu, která byla postavenešených soudů, nalézá se na rejstří j na bez graftu a nemocnici, která pro patnácti pěkných dvou-byto' obnáší $5-5
ník, vše moderní. Pouze $800 hoto
ku soudním pro příští lRůtu. Toto 1 samý graft nemůže být dostavěna, má
vých, ostatní na splátky.
těleso jest skutečně obdivováno soud jedno 20milionové nádraží a jiné, kte-1 vých moderně zařízených na
dvourentový dům na 43.
ními tribunály ostatních říší pro svoji rá by se už dávno hodila do starého že- j širokých
court a 26. ul., lot 29x125.
lotech postavePopřejte sobě a svoji rodině zdravého '
zdravou methodu ve sporech tak váž leza, má svou maxwellskou stanici,!
dvourentový dům na Turných a spletitých, rychlost a fenome své Ghetto, svou italskou černou ruku :: ných, jest to pouze půl blo a osvěžujícího vzduchu tak nutného'
ner Ave. a 26. ulici.
za rohový lot 58x125 na
nální rozhodnutí, jaká jsou justičním jI a asi milion kandidátů pro úřad spol-' čku od káry, koupí se za mír pro lidské zdraví. Proč bydleti v za-'
PŘEDPLATNÉ ZASÍLEJTE
lidněném okolí, kde zkažený vzduch'
22. ul. a 43. Ave., vedle
i pouk úzkou vzorem pro celý civilisovaný svět. To ’! kového senátora. Má své vápenky a; nou cenu a s menší částkou ohrožuje vaše zdraví, když můžete :
■ majetku “Husova Domu.”
ovšem může býti dokázáno pouze sou | svůj Bubbly Creek, má ovzduší, při j
koupiti
tak
laciné
loty
v
této
osadě.
v I,otovosti koupí rohový
středěním těch nejlepších justičních i němž na jeden pek vzduchu připadá na hotovosti. Kdo si přeje
80x125 aa. 26. ulici a
sil, velké vytrvalosti, obětavosti a pí asi libra sazí, má ulice, které se pravi takový majetek koupiti, ať
Přijďte se přesvědčit! dříve,
62. Court.
le. Soudcové jsou vesměs staří páni, delně ».w
_______a
kropí. olejem, ««
aby —
se —
neprášilo
než koupíte jinde!
Denní Hlasatel” 1545 West ale milují práci a věnují se svému jin6 ktei4 bývají ‘obyčejné zametány si pospíší a hlásí se co nej
Obstarávání
půjček
za výhodných pod
18th St.. Chicago, Illinois.
povolání s celou duší.
jen před volbou. Chicago měří 180 dříve u
— Nízká daně —
mínek. — Prodej zaručených hypoték.
čtverečních mil a ještě dnes se mnozí
Jízdné 5 centů do města po zvýšené
TELEFON CANAL 4J7.
lidé diví, jak se mohlo půl třetího mi
FRANK STANCL,
dráze Garfield Park “L”,
Nedělní besetty.
lionu lidí nahromaditi na místě, kde 5xlm
5 bloků od této osady.
3045 So. Crawford Ave.
ještě před osmdesáti lety bylo půl tře
— Tyto laciné loty prodává —
Chicago, dne 28. června, 1914. tího milionů hadů a podobné havěti.
Jednou z velkých “zajímavostí” Chi Až dosud je Chicaga ve státu Illinois,
LÁCE MAJETKŮ.
caga jest nečistota ulic a neproniknu ale za chvilku bude i v Indiáne a ve
na 1f°tovosti koup1 krásný moderní dům o dvou
Do příští demokratické a republi telná oblaka kouře, která se stále nad Wisconsinu, jestli si sousední státy ne
— veřejný notář —
bytech po. 4 světnicích, pěkná půda, 6844 záp. 12. ul. a Kenilworth Ave.
kánské platformy bylo by nutno vřa- městem vznášejí. Stěžujeme si na to dají pozor.
A při tom všem nechceme ještě být dva loty, na Miliard Ave. Cena $5.000.
Prohlížení majetnického práva ab
diti, aby se přestaly nositi vysoké; pravidelně 365 dní do roka, vyjma o
So Oak Park.
z
přestupném
roce,
kdy
1:
vůli
dobré
mís
našim
městem
zahrad
spokojeni
a
®
koupí
moderní
majetek
o
straktů. — Spolehlivá notářská kan
límce. Ono se to příliš neosvědčuje v
celář. — Odboční úřadovna, 2613 již.
dvou bytech a rohový
politice nositi hlavu vzhůru před vol-, ře ještě jeden den přidáváme. A poně naříkáme si na nečistotu ulic, na níž
vadž
i
jiní
lidé
na
tuto
naši
vymože

Ridgeland Ave. Tel. Berwyn 510, v
si stěžují všude jinde aa světě.
lot v Kalifornii.
bania.
nost se stejnou vytrvalostí poukazují,
Nové Praze.
©4 4
koupí krásný moderI I oWUU ní majetek p pěti by
:.
Tři bratři v Muskogee, Okla, nevy-. stala se nečistota ulic jakousi obchodChicagská úřadovna:
;
qí
známkou
našeho
města.
AJe
my
mu
tech,
elektrické
světlo,
lot
32
stop
ši

Ze
spolkových
kruhů.
v
nechali ani dne, ba ani hodiny za šest
3815 ZÁPADNÍ 26. ULICE.
”
přece
jen
trochu
křivdíme,
protože
ně

roký,
na
Springfield
Ave.
rpků školy. Ti mohou o sobě řícijcoh
Telefon Lawndale 3603.
FRANK J. PANEK,
|.j , rokíi školy. Nu, ti mohou ó--sobě prá- kdy i v těch nejčistšíctt městech ne
Ve všech podpůrných jednotách, kte
1443 záp. 18. ulice,
3740 zapadni 26. ulice.
.»daleka Laflia,
i;
Yem říci» ř-e neměli příliš utěšené mlá- bývá všechno čisté aXíidé tam! .mívají ré v krátké době budou konati své
25x4
stejné bolesti, jako my v Chipágu. K sjezdy, jest pilně rokováno o důleži
g :<«■
: “-r ’
tomu náhledu nás. přivádí sama naše tých opravách stanov. . Dle dopisů v MUSÍ SE PRODAT majetek, 1532. záp.
Veřejný notář,
V Maine nominovali do státního se matička Fraha, do níž bychom se nej orgánech spolkových jeví se mezi dopi- 18. ul. Ptejte se 1513 záp. 17. ul., u
a pozemkový obchodník
14xm
nátu jednoho distriktu Jack Combse, méně nadáli, že její ulice nejsou vzo- sovately veliký zájem o staré neb ne- Komárka.
3347 West 26th Street.
nejšikovnějšího pitchera (chytače) mí-’ rem čistoty. Ani nám z daleka nena vyhojitelnou chorobou stižené členySprostredkuj'e koupě a
. če, který v tomto ohledu dobyl si zna padá, že by v Praze mohl být takový Některé jednoty, jako Č. S. P. 3., po-I Zvláštní láce v Morton Park.
prodeje majetků rychle a
menité pověsti. Jestli jako senátor. pořádek či vlastně nepořádek, jako v skytovaly takovým členům půjčky, ale j
Vzhůru, loty v Clyde, mezi 26. a 22.
Chicagu,
ale
ono
to
tam
přece
také
ne

správně, jakož i levně
nedávné rozhodnutí státního pojišťov-! vA I O „Hel a j6. a 62. ave., 25, 30. 33 a 1
dovede všechno tak dobře “pochytit”,
ní akorát! Čteme o tom v pražském ního komisaře učinilo tomuto dobrému j třetina
a spolehlivě vyřizuje ve
jest ovšem otázkou.
a 37^4 stop, některé na dlážděných
"Času”, kde jistý odborník si trpce a vskutku bratrskému opatření pří ulicích. Výběr ze 120 lotů v kterémkoliv bloku.
škeré notářské záležitosti
-------- za ya akru v Berwyn, mezi 38- »Ucí
a zjednává pojištění u
íí ' ' Nejlepšího polirobníka na' celém, stěžuje na špatnou dlažbu a nečistotu trž. Přinesli jsme liž před časem zprá- $600
a Ogden Ave. .
t
ulic.
nejspolehlivějších pojišťu
vu, že komisař Potts uvědomil spolky, i
íi tí4í^té má beze vší pochybnosti Sán
«700
$1080
31200
Praví o tom mezi Jiným: Obecnstvo že záložní fond jest nedotknutelný a $750 z» lot na 56. ave., mezi 26. a 25.
jících společností., Zastu
í
Anťbnio, Texas, a človékw tomu mělI
uicí. —
za lot 25x125 na 22. ulici blíže
$1300
SÍ400
$1500
puje výpomocné , spolky
by ¡býti za. živa postaven polník. Ne-. pro udržování čistoty, jest naprosto ne- bude tudíž nutno hledat! nějakou ce
$900 52. avenue. —
■
bo,. pomyslete, člověk ten zachránil[ vychováno. Kde jaký papír,1 slupky, stu, jak by bez porušení zákona mo
Union,
Hrad
Rábí,
Benát

$2500
$2000
$1800
Lot 33x125 st. - dlážděné
—* ulici
-život třem lidem. Kdo zná druhého, shnilé ovoce, pecky, kousky doutníků, hla být starým členům poskytnuta po- i $950 Morton Park.
ky, Krainsko-Hrvatský a
Veškeré
papíry
s
každou
půjčkou.
[
zkrátka
vše,
čeho
se
může
Pražan
zbamoc a podpora za živa. Nepochybuje-1
podobného pohrobníka, ať se přihlásí
První Charvátský, takže
Rohový lot 75x125 na pěkné ulici
viti, odhodí na ulici. Vedle toho voz me, že taková cesta by se dala naléz- $1050 v Morton Park.
a bude svátým.
může obstarati půjčky na
kové se svými ublácer.ými vozy, okle- ti a bude záležeti na sjezdech, aby ůů-j
Za obchodní loty 25x125 na 25.
majetek
ve
velice
krátkém
Majetky
na
prodej:
$1050
ulici. —
Nynější socialism musí padnoutl, pávají bláto s vozů na hrbolaté dlažbě, kladně prozkoumaly státní zákony a'
čase. Zaručené první
rohový lot v středu české osady
Několik nových majetků v Morton
prohlašuje bývalý president Taft, po. a tak každodenně navozí z cihelen, ze dle toho učinily potřebné opatření.. $1150 Morton Park. Obě ulice dlážděné,
markyče na prodej. Pro
Parku. Mnoho majetků v Kalifornii
za obchodní, loty 25x125, na 25.
něvadž to, co se nyní hlásá,, žádný so. zablácených silnic a jiných míst spou- Dopisovatelé v orgánu jednoty Č. S. 1
najímá bezpečnostní skříň
a okolí.
$1175
t
sty
bláta
do
středu
města.
V
tom
vězí
ulici, při 54. avenue.
P. S. podávají v této věci různé ná-1
cialism vůbec není. To tak, to Taft
ky
na
uschování
listin
a
residenční
lot
50x125,
vSecky
asesjistě nebyl dosud v Chicagu. Kdyby, neláska k té naši krásné Praze. Těžce vrhy. Jeden navrhuje, aby zmrzače-1 $1250 menty zaplaceny, na 24. ulici v
šperků
—
$2.50
ročně.
Pojištěni proti ohni.
-sem jednou přišel a Vyslechl několik. neseme trpká slova,, pronášená Nšmci, ným a práce neschopným bratřím by
Park.
bl(ž«90 rski 1800.1
Veškeré notářské práce vykonáváme
_ _____
loty na 22. ulici, bliže 60.
jSlayných řečníků na židličkách a “box- kteří praví, že Orient, j3e-ÍY se qri se- la po 25-letím Členství vyplacena polo- ■ SÍ250 za
správné a svědomitě.
, Úřadorna » čís. 1M3 záp; 'i el.,
niclř’, dostal by docela jiný pojem 'o( věru, počíná již v Podiuokteeh. ASpest viční úmrtní podpora a v podobném i
. to s podivením, že V těchto slovech u smyslu vyznívají návrhy i jiných do <!» j irň 2 loty 65x125 roh, blíže 54- ave- a
bill.. T,lib. Cm) SOS '
dnešním socialismu.
v»
OO
V
25
.
ulice,
neb
rohotvý
lot
za
$900.
porovnání s čistotou měst severních pisovatelů. Otázka 100- neb 200- dolla- j
ČERMÁK A JANDA,
3347 W. 26th Street, blíže Homan ave.
Jestli pak si Rockefeller.ové všimli, vězí mnoho pravdy. Chteme-li mítl rové půjčky jest také dosud některými j $1400
n SúoJfý —
v který se hodí pro ob| A• CA
roh,
Výpomocný spolek Homan odbývá
za co jsou za své chování ve stávce, Prahu krásnou, kterou se tak často doporučována a ze všeho vysvítá, žé | e
Ol^OU
chodn(ueunebresidenční
resl(1
------ cuvuiu
potřebu.,
své schůze v naší úřadovně každý páéóíoradské považováni á co o ůich při[ chlubíme, musíme ji míti čistou. Do mezi členstvem panuje rozhodný ná-' Na ejlepši
- ...............................
residenční ulici v Morton Park.
,
nečistého,
třeba
hezkého
děvčete,
těžtek večer.
llxn
vyšetřování dělnických komisařů ve
hled, aby nějaké opatření pro staré a
-- obchodní neb residenční roh
Právě
jsme
začli
stavětí
53. ave., 3 loty, obě ulice dláPhiladelphii řekl John Wanamaker?> ko se zamilovat!. U nás při vystoupe- nemocné členy bylo učiněno. Dle vše-; $1500
domy v následujících
Ostatně Rockefellerové mají moc tvr„ ní z nádraží musí cizinec, jé-li trochu I10, bylo by pak nejspíše nutno utvoří-, žděné. obchodní lot na 25. ul., při 52.
dou kůži, jakou dostali při zakládání[ větrno, zamhouřit! oči pro prach a pí- ti zvláštní fond, mimo fondu záložní $1750 za
číslech!
ave., všecky asesmenty zaplacené,
aristokratických universit, nedělních, sek, který mu létá do očí, na místě, ho.
za residenční lot v nejlepši části
aby se mohl rózhlednouti po Praze.
škol a kostelů.
— Velká - podpůrná organisace Mo $1800 Riverslde, 110x125, žádné ases 2355 již. Clifton Park ave., třípo— Na kouř si pisatel také stěžuje a derních Dřevařů odbývala v minulých menty, ulice dlážděná a zaplacená.
schoďový dům s půdou a prádelnou. Koncert v přírodě v neděli,
2839—41 již. Spaulding ave., 2-pa• i iv
Haniilton Lewis- dosud snaží se, hlavně žaluje na továrny, které záso- dnech sjezd v Toledo, O., při němž $1900 za Ioty na M’ ullcí' blíie
v. udržeti si přátelství presidenta a ad-. bují Pražany kouřem a sazemi. Dr.u- sveden tuhý zápas o porážku nyněj 4* : (jí|A za ť/í akru s domkem o 4 syětni- trové cihelné domy, velice lacino.
dne 28. června 1914, a
Dohotovený dům v č. 2505 již. Cen
I / V v c jCh, 40 slepic, vzdělaná půda,
.„jniuistrace a zároveň usiluja- zachova-. hými chrliči kouře jsou prý nádraží ších hlavních úřadníků, avšak výsle.
trál Park ave., tři byty; lot 36x125.
následující neděle
ti se Hearstovi a jeho strakatým ča. jež jsou uprostřed města. Praví: Úvfi- dek nebyl pro povstalce nijak uspoko. v La Vergne.
Máme též krásný dům, dva roky
Í9 2CA za Joden 1 nejlepšich rohů na 5«.
sopisům. Senátor Lewiď jezdil odjak. *¿1-11 se, že u nás n¡t .,drahách topř se jivý. Skoro všichni staří úřednicí, OAuUv
avc
který
se
hodí
výborně
pro
starý, za $7300. Široký lot. Prohléd
živa iia dvou koních v polit-iékém cir-. tím nejšpatnějším .uhlííji>, ppdobhě ja- mezi nimiž i konsul, totiž předseda I hostinského neb řezníka.
něte si tyto majetky a dostavte se
SYkU a dovedl velmi do1>řé eedeti nat ko v domech, které v'j’finnje spousty Talbot z Lincoln, Neb., byli zvoleni.
za *°í
rohový prázdný,
kouře, pak vysvětlí? si každý; proč to Chicažští delegáti vrátili se domů ne- ( OOUVV 5 světnic, dvojité ložnice, velká do naší úřadovny pro další vysvě
dvou židlích najednou".
lik u nás lítá sazí, proč uvnitř města uspokojeni, poněvadž měli kandidáta I maštal v zadu, vše v dobrém pořádku, ploty, tlení. —
Loty na 60. ave. mezi 26. a 27. ulicí,
■ pavlač atd.
. Stále se ozývají hlasy ze západu at nelze seděti v zahrádkách, na balko- pro úřad pokladníka a došli s ním vel30x125 od $600 nahoru; též na pro
$3500 za ol>cboi*n^rob na 2>* “UC1>
jihu, že jest tam potřeba pracovníchi nech a terrasách atd.
ké porážky. Za příčinu toho se udává, j
dej na splátky.
Inu, zrovna jako v Chicagu neb v té že mezi chicažskými delegáti nalez.-, C2CAA z“ roh na 52. avenue, blíže 25. Máme též laciné loty v “Lawndale”.
sil ku sklizni ohromné úrody a že,
, «PvvVV ulice> Iot 100X„5.
,
naši
chicažské
Plzni.
Skoro
to
vyhlí, platy dělníků jsou vysoké. Zároveň
lo se mnoho povstalců, kdežto pouze I
22. ul. a Oak Park Avenue.
Lot 50x125, r^idence, 6 světnic,
se ale oznamuje, že sta dělníků toulát ží, jako by tyto žaloby byly vystřiženy “pravidelní” byli zvoleni do úřadů. Vy-1 «DO O OU ccmentový zálcisC, 2 koupelny,
Vstup volný. — Začátek ve 2 hod. odse po státech, že přepadávají vlaky, z některého chicažského časopisu, když soké poplatky, jež byly zavedeny na V2 bloku od 52. ave. a 25. ulice.
pol. — Účinkuje První Tamburašský
Residence, šest světnic, konkrýPOZEMKOVÝ A STAVITELSKÝ
aby se dostali jinam, poněvadž mzdy. si postěžuje na nečistotu ulic a na pře- konvenci v Chicagu, byly jednohlasně
•POOUV tový základ, vysoké přízemí, pů
Sbor v Chicagu. Vezměte 22. pouliční
OBCHOD.
Jspji nízké a farmeři vyžadují 12. až 16: výrobu kouře, vycházejícího se vzác- odvolány, ač i tomu se někteří delegá- j da, velké ložnice, sideboard, moderně zařízeÚřadovna spolku “Lawndale” pro káru aneb zvýšenou Douglas Park ká
díodin prátje. A proto dělníci opět pr-. nou pravidelností s továrních komínů ti z počátku vzpírali.
! na, dubová úprava veskrz. Lot 30x125.
1
ru. Dost místa pro automobily..
na vzdor tvrzení, že tu máme přísný
domácí. Členství $1.00 ročně.
'cijají.
— Sokol Karel Jonáš v dcero vy-, $3600 do $5000 íer”
í
zákon o spalování kouře.^ Jsme jisti, že psal již konkurs na stavbu své tělo-!
3415 ZÁPADNÍ 26. ULICE.
i
dvouflatových majetků na výběr. Moderní za" Jistý londýnský biólogista pravil. zmíněný odborník Jíví, stotu p;až- cvičný a zároveň i divadelní síně, tak- ]! řízeni, nové stavbv na širokých lotech.
že jednou nadejde doba, že obyvatelé: ských ulic černějšími, barvami, než by že v době nedaleké již se naši Sokolo-1 $3700
“
“
■*’
měl
a
ta!:-'r.ilon
i
.-»-»a
1;
činili
vé v Cicero dočkají své vlastní spol
“ země, lidé i zvířata, budou- děleny na
” 25.
' třídy podle svých charakterů a niko porovnání s Chicagem ale. již ta okol kové síně. Plány na stavbu jsou již;j $3800 “J.1’“”'“
liv podle svých zvláštností jako spe nost, že i v Praze si stěžují na n-íči- vyhotoveny a jest pouze čekáno na'
a-flatový majetek, lot 35x125, vyDůležité upozornění I
(
stotu,
ukazuje,
že
Chicago
ner.f
v
tarozpočty stavitelů, které musí být pře- j JTOVV zdobené svě.tnice, ze základu zděcie. . Nu tak, teď to víme a můžeme
,
kóvých
vymoženostech
docela
osamělé.
Stavitelé, obchodníci, rolníci, chceI
ný
a
moderní
veskrz.
uloženy do dne 1. srpna letošního ro
na to vžiti jedu, že obyčejný osel bude
příležitost pro řezníka vykou te-li výhodně koupit, prodat neb vy
tím nejmoudřejším filosofem a napro' Přes to vše n.usfi:i-a uznati, že mu pře ku. Z toho možno soudit!, že ještě le pit! Neobyčejná
dobře
jdoucí
obchod
v
hustě
obydleném
měnit Váš majetek, lot, obchod neb
ti tomu všelijaký učený profesor a bio ce jen trochu křivdíme. Jsme už tik tos bude přikročeno k stavbě budovy, , okolí. Hlaste se o podrobnosti.
Přejete si půjčku
Mám velký počet residenčních majetků v farmu, navštivte nás.
log nastoupí pak jeho místo v přírodě. zvyklí na to bartusc.uí na naše ulice, která by vyhovovala veškerým potře-1
že ani nepovažímě. jak velký pokrok Mám naši stále mohutnící sokolské jed-; kterékoliv části Morton Park, Clyde, Berwyn,
majetek? Jestli
hicagu, 30x126 stop
byl v tom s -'n: v posledních desíti noty a tím se zároveň též stala shro-1 Warren Park a Riverslde. Prohlédněte můj
bchodni loty, $9x1
seznam dříve nežli se rozhodnete
Tak se povídá a píše, že sl, Marga■ neb patnáctí letech učiněn. Chicago
ano, půjčuji
lot 66x12
maždištěm českého obecenstva v Cice
mám několik láci v majetká
ret Wilsonova, dcera. přesi.denta Wil-■ není čisté a máme strach, íe ještě ani ro. Sokol Karel Jonáš těší se neobme- ¡Též
byty koupeli _
j Kalifornii, Lawndale a Crawford.
peníze,
s.ona, má krásný hlas a ákvosttíě zpí’ za mnoho let nebude, avšak pomaVýtečný obchodní dům
I Z gruntu zděná residence, s půdou
byty koup*elny ..........
vá. To není potřeba ani psát, ani po-’ loučku se přece vyčlsťuje. Nesmíme zené přízni českého obecenstva v oné j široký. Vytápěna horkou vodou, vše dle nef1 byty lot j6xias ........
na
dobrou
jistotu
yídati. Dcera presidentova musí zpí-’ zapomíuati, že je teprv 75 let v “ob- zkyétajfcf české osadě a možno tudíž I. novějšího vzoru, s velkou garáži, stroi
ý dům. 8 bytů .............
tati skvostně, to přece nemůže ani ji’ chodu samo pro sebe” a pro samé roz- doufat!, že se mu dostane v jeho pod-' konkrýtová cesta atd. Opravdový domov.
■hový dům s groce:
částkách $500 do
1 Jiho-vých. roh 47.
nak býti, nač pak by byla dceťoú pre’ šířování dlouhá léta rapomfnalo, že niku nejhojnější podpory.
bchodni dům ........
.první přiměřenou
—
Vedle
rozmanitých
návrhů
na
$4000
bez
komišn
na
$5300
sidentovou? Na dceři presidentově’ čistota je polovicí zdraví. Snad se to
splátky.
Tyto majetky má výhradně
změní se okamžitě obyčejné kaliko v omluví tím. že mělo plné ruce práce, opravu stanov různých bratrských ormírné úroky a útraty.
TOMÁŠ M. FILAS,
nejdražší brokát, to jest přece dávno,1 neb za ta léta vzrostlo ze čtyř tisíců ganisací. jest též dopisovatelem v jed
“
JAEGER
”
5238 záp. 25. ulice, Morto
Ohnivzdorné schrán
dokázanou skutečností. A se zpěvem1 obyvatelů na miliony. Vzdor své veli nom orgánu uveřejněn následující:
2623 již. Crawford Ave., blíže 26.
Poněvadž velkořády jsou zbytečný, by
jest to také tak.
kosti vyhlíží jako šestistopový chla lo by žádoucno, aby byly zrušeny aneb
Ceny tyto mohou býti odvolány neb
ky k pronajmutí za
MARKYČE NA PRODEJ.
pec v krátkých kalhotách, ale sta rúz- jim uložen nějaký užitečný úkol. Ku
změněny dle potřeby.
$2.50 ročně neb pět
John Wanamaker byl vždy uznáván1 ných artistů mu pracuje na novém odě- př. prý by mohly zavěsti nějaký ob ířEJlfAfi na zděný majetek $
$2500centů týdně.
za..jednoho z nejmoudřejší^h. diploma- vu, takže snad se přece jednou dočká- chod, jako moučný neb uhelný a dále
cottage o dvou
’tji ■ kapitalistů a přfzňivcH' přačovhé-. me čistšího a upravenějšího Chicaga by mohly vést! pohrobnický závod, 4)1 UU na
bytech v Kalifornii v ceně
4 ¿yp lidu. On jest prvním vé Spojených1 —- budeme-11 totiž dost,"dlouho živi, ňe- čímž prý by se pozůstalým ušetřilo
FRANK J. PETRO
$2000.
Telefon Lawndale 2773.
$ Státech, který svým zaměstnancům vy-■ li, musíme tu radost pouechati našim mnoho peněz.
— veřejný notář. —
na majetek o 4 bytech v
£ hhidil soboty jako svátek a vyzval i[ potomkům. Za tři čťvrSě stoietf bylo
Plzni v ceně $2800.
Pozemkový a pojišťující ob
■5 ostatní korporace, aby následóvály' je-• zde velmi mnoho vykonáno a vedle
chodník 1443 záp. 18. ulice,
na
zdén
^
ma
Jetek
o
dvou
í . ho. příkladu. A nyní prohlašuje, že> špíny a kouře má naše město ještě
Zapamatujte
bytech v Kalifornii v ceně
blíže Laflin ul. Telefon
jest to šílenou myšlénkou neuznávatli mnoho jiných zvláštností, s nimiž se I
Canal 806.
si vzorek to $3000.EfSHl na zděný majetek v Kadělnické unie a dělnické spolky. Vel■ může pochlubit', aby nspců částečně
23x14
mi vhodně praví, pani Wanamaker a1 vynahradilo, co úpravě i; h: zanedbáno,
i
lifornil
v
ceně
$4000.
hoto balíčku.
3856 z. 26. u!M roh 8pr!ngfleld ave.
zajisté mluví ze zkušenosti, když předi Kdyby to už nebylo nic jiného, aspoň
CH
na zděn^ maJ®tek se štovyšetřující komisí dělnických a in-• chicažské počasí stojí za pozornost.
$ iwUU rem a dvěma byty v KaBezcenné
První zaručené markyče na pro
-- = dustriálních záležitosti ve Philadel-- Kde pak jinde mohou se pochlubit!,
báječného P
dej. Přijímáme vklady, spořitelní a
, lífornii v ceně $5000.
JAN KOVAR
A phii jako svědek prohlásil, že unie mu-• že mají v jediném dni z’mu a teplo.
E x p e 11 eru jsou
na nov^ zdén^ majetek čekovní, vyplácíme 3% na vklady
sF-býti uznány, ale že vůdcové těchto> sucho a deštivé, jasno a zamračeno,
často Vám dány,
o dvou fiatech v Kalifor spořitelní. Peníze půjčujeme na
bchodů v každé část
první jistotu v jakémkoliv obnosu
nejste-ll dost opa nii v ceně $4800.
unií jsou většinou lidé falešní, nepo-- hroznou vichřici a úplné bezvětří, bouř
3 přeje sobé koup
na
mírné
splátky.
Ohnivzdorné
trní. Dávejte po- | Tyto markyče jsou jedny a pouze
ietek jakýkoliv,
čtiví grafteři a jednoduše, vyděračii lu a poloviční průtrž mračen, slunečprvní jistoty proti dotyčným maje schránky k pronajmutí.
dělníků, lidé, kteří uvádí unie v nedů-■ no a tichý májový deštI>.k?:.U nás to
Jméno Richter. tkům a nesou pět a půl procent úroA' věru a když zbohatli, uklidí, se. z. ce-■ můžeme mít všecků Za jeden d
i ku. Uschovejte vaše úspory bezpečně
pty, Jsou to většinou nevěddmci a1 kdežto jinde aby si to řozdělili na
I a to v těchto markyčích. Ať máte jamachři, kteří zneužili důvěry dělni-■ ¡ý rok, chtějf-li mít UK dokonalý
| kýkoliv obnos, dostavte se do naší
' ctya, zavádí jej na místo povznášeníi 1-ěr počasí. Ale to nejsou všechny
Budeie-li stavětí dům
_ - Q. . ,
úřadovny a my vám jej zajistíme na
jej a tím pak otřesena důvěra v u-■ vy našeho Chicag?. Podívejte se ku př.
vši důvěrou na
ri fl« mCnt®f velice dobrou jistotu. Rukojemství, že
nie. Dělnictvo má právo se organiso-■ na naši řeku. Před lety vydávala tak
Vám ku Váží
& Comnanw
tyt0 marRyCe Jsou PrvnI jistotou, jest
poctivě poslouží.
vati, jako kapitál a nebýti falešných1 libou vůni, že lidé museli držeti šávumpauj, zaručeno od .abstraktní společnosti
vůdců a násilníků, jako byli McNama-• tek u nosu, když přecházeli most. Dnes
Václav Horn
74-80 Washington Chicago Title and Trust Co. Hlaste se
■_ . royé a jiní, mohla dělnická otázka Již: již tato vůně pominula a poněvadž se ¡
Street, New York, co nejdříve u S. Patrick & Co., 1809
2504 JIŽNÍ MILLARDAVE,
'■ v mnohem býti rozluštěna.
| řeka ještě dost nezamlouvala drenáž-1
Telefon Lawndale ?6a6.
Ai. Y.
, S. Racine ave.
19x14
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K povšimnuti
ct. obecenstvu.

LOTY
0ÂK PARK

Jos. Noháč,

koupiti jednuz těchto lácí

J. L. Donát

obchod realitní a pojišťující.

zmásti
všelikými lákadly, r,amala
vánými lampami a pilíři z 1
na subdivisích, o kl
rýeíi nikde neví a ze který
itéktie by chtěl vybájiti r
“Přijďte aie na místo 1
kove, kde naleznete to pi
vé místo pro domov Váš, i
ký si přejete” — totiž mezi
svými na zdravém vzduchu
s nejlepší dopravou za pou
hých 8>/2c do středu města
za “28 minut”!
Místo jest překrásné vrou
beno stromovím, háji a voda
mi — krásného potoka a i
ky, kde jistě, jen trochu nu
no-li Vám, místo pro sebe
své drahé zakoupíte, nebi
není dosud lepší subdivise
kterémkoliv předměstí ■
což dosvědčí každý, kdo
viděl — jako jest
._

ČermákaJanda
Markyče
na prodej

na subdivisích
0. Klímy

Pflaum a Čejka.

$800

Savings Bank

Subdivise
v Brookfield
a Lyons,
Přihlaste se okamžitě v úřadovné naší — a pojeďte s
námi, kdy Vám bude možno,
neboť zde se Vám naskýtá
příležitost, lacino sobě dopomoci k domovu a spolehlivě
uložili Vaše těžce nastřádápé úspory. Chcete-li ukládali
peníze, ukládejte je do země,
nemáte-li dosti na domov.
Kupte si lot, třeba i na
splátky, bude Váš a žádný
Vám jej nevezme,
t
Dejte jen malý závdavek a
ostatní splácejte — tato
banka země Vás nikdy neskláme.
Veškeré listiny, totiž ab
strakt, obdržíte zdarma do
dne, s koupi každého loto.
Daně a veškeré zlepšení za
placeny do dne.
Mám právě dohotovených
pěkných sedm domků,
COTTAGES a BUNGALLOWS,
a stavím ještě několik, tak
že výběr máte dokonalý na
subdivisi mojí v Lyons.
Prodám Vám domek 4 světnice s pOdou a dřevníkem, v zadu óplotněnj,
lot 60x133 stopách —
za pouhých .............
«‘řUU
při hotovém placení 2J4 procenta srát
ky, neb na splátky $300 hotově a ostat
ní na nejmírnější splátky.

Domy s cementovým bejzmentem, 8
stop vysokým, 4 světnice, koupelna,
elektřina a veškeré moderní ¡^řízeni,
loty 34XÍ5S, $2.800 a $3.000
ceny..............

Mám ve středu města severně do drá
hy pěkný moderní cottage, elektřina
a plyn, koupelna, veškeré zlepšení, 4
světnice, 1/2 poschodí,
JflA
s pěknou zahrádkou za
$1200 k čekání, 1000 hotově.
Dva Bungallows, Jeden v Lyons a dru
hý v Brookfield.

v^"s $2.000 lot50xl4!
v“ $2.400 lot3fcl.

Konrad Ricker,
3452 záp. 26. ulice.

Odbočka v Brookfield na
Prairig Ave.
— proti kostelu sv. Barbory. —
V/2 čtverce jižně od nádraží C. B. &Q
•
dráhy. Nový maják s hvězdnatým prapo
rem ukáže Vám místo. Odbočka.v
Lyons na Konrad Ave. a Ogden ave.
V úterý, ve čtvrtek a v sobotu od-:
poledne úřaduji v Brookfield od 2 dí
4 hod. — V neděli odpoledne v obw
odbočkách.
17ill

DENNÍ HLASATEL,
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Místní zprávy.

nejveselejší náladu mezi výletníky.
Dopis dobrodincův.
Vstupné 15 centů pro osobu, ZačáObdrželi jsme před krátkým časem
■iíÁdIňí, Dobrá zpráva pro sběratele známek.
tek ve 3 hodiny odpoledne, Hudba list Řev. E. Poláška, v němž yylíčil
p. Plocara.
dojemijými slovy bídný stav paní Šaurové z Montgomery, Minn. Dnes byli
1
Věstník zábav.
i<
Výroční výlet Řádu Moravan Č.A.J. jsme potěšeni novým dopisem jobo,
Tři
minulé
výlety,
pořádané
oblíbe

následujícího znění; “Dávám Vám tUamohou nyní býti vyměněny za
VeZifcý lesnický výlet.
ným Řádem Moravan, číslo 5, Ď.A.J., to věrflěti, že pan ^aur obdržel od Vás
korunovány byly dokonalým úspě Trinerovo Léčivé Hořké Víno, za kte
Mezi našimi lesníky jest hluboce je chem, jenž jest zárukou, že čtvrtý vý ré přijměte i moje i jeho upřímné dí
zakořeněn cit pro vzájemnost a pos roční výlet Řádu Moravan, který při ky. Vaše hořké víno jest skutečně ve
Upravili jsme to tak, že můžeme vyměnili vaše “Ha- politost.
Když-některý dvůr něco po padá na dnešek a budQ uspořádán v lice užitečným pro zdraví paní Šaumilton kupony” za cenné 12th Street Store výměnné řádá, bratři a sestry ode všech dvorů prostorné, krásné zahradě pana Šam rové. Pomáhá jí při zažívání pokrmů
za svoji povinnost se dosta šuly v Lyons, 111., ještě skvěleji se, a na sesílení celé soustavy tělesné;
známky. Hamilton kupony jsou nyní dávány do čet- považují
vit! a k dokonaléjpu úspěchu přispě- zdaří. Pořadatelé nyní vědí, co vše:' necítí se již tak neyvosní jako dříve.
ných balíčků s gaocerií, jak obilinami, mýdlem a do ti. Zvláště však rádi a ochotně tuto obecenstvo na výletě si míti žádá a Váš upřímný, Rev. E. Polášek.” Jsme
povinnost plní, když , pořadatelem je pečlivě se o to postarají, aby toho velice vděčnými za milá slova tato,
mnoho jiných. Bez ohledu kde jste zboží koupili s
Dvůr Český Lev, číslo l.w Č. A. L a L nejmenšího neopominuli a mnohá pěk jež ukazují dobré srdce reverendovo.
Trinerovo Léčivé Hořké Víno v tom
“Hamilton kupony”,
To ukázalo se již mnohokráte a znovu ná překvapení připraví. Jejich sna to případě dokázalo, že podporuje za
se to jasně objeví na velkolepém vý ha a práce budou odměněny, tím, že žívání pokrmů, že odstraňuje nervospřineste vaše “Hamilton kupony” k nám
letě, jejž Dvůr Český Lev dnes po nebude ani jediného bratra nebo se nosť, že sesiluje celé tělo. Mimo to
a s ochotou vyměníme je za naše známky. Po
řádá dó zahrady pana Švadlenky ve stry Česko-iAmerické Jednoty, kteří zahání zácpu a obtíže s ní spojené.
svým přátelům o tom. Toto zařízení bylo uWillow Springs, 111., do oblíbené Ri by se nedostavili ůa výlet, jen když V lékárnách. Jos. Triner, velko-vyraTRACING vězte
činěno za tím účelem, bychom ušetřili našim zá
ver Grove. Prostorná zahrada bude trochu jim to bude možným. A také bltel, 1333-1339 S. Ashland Ave., Chi
kazníkům a stejně veřejnosti čas a nepříjemnosti
zaplněna Lesníky, Lesnicemi, jich všechny vrstvy obecenstva budou tam cag, 111. Na úlevu bolestí revmatic
s jejich odnášením k výměně do města. Naše
příznivci a obecenstvéln, a všichni ú- čestně zastoupeny. ZačátA v 1 hod. kých a neuralgických jest Trinerův
známky znamenají pro vás peníze. Plná knížka
častníci mají zaručené ty nezlepší pen odp. Vstupné 15 centů. Hudba p. Liniment vřelého odporučení hoden.
vždy se vykoupí za $2.50 v penězích neb za $3.00
žitky, Zvláštní přitažlivostí bude zá Alex. Arienta. Na kuželníku bude zá
(Advertising.)
ve zboží.
pas na kuželníku o dvě ceny pro pá paseno o tři peněžité ceny.
ny a jednu zvláštní copu pro dámy. Výlet Velkolože Sdružení Č. A. Dam.
USPOKOJUJÍCÍ
OBCHOD
Hudbu obstará pan Fr. S^ida. Vstup
né 15 centů pro osobu. Začátek ve 12 Skutečně representační výlet, zábavu
hodin v poledne. Doprava do zahra roztomilou a přece důstojnou, uspořá
dy jest pohodlná ze všech českých o- dá dnes Velkolože Sdružení ČeskoAmerických Dam se všemi podřízený
sad. Jede se na Archer ave., tam se
mi Lóžemi chicažskými v Daisy par
ROH HALSTED
12. ULICE
vsedne na káru “City Limits’’, která
ku na 26. ulici a Crawford ave. Když
dopraví výletníky k hranicím města,
jednotlivá Lože, ke Sdružení patřící,
MUŠELÍN.
PUNČOCHY.
kde přesednou na káru jolietskou a
Budu prodávat 5000 galonů bajvy
vystoupí na veřejnost, považují všech
tou
se
dostanou
do
Willow
Springs.
Mulské barevné bavlněné, nepa
na podlahu, na domy, barvit z venku
15c Fruit of the Loom, Daisy a
ny čleňkyně za svoji povinnost, ke neb uvnitř, velikosti galon, % a M
trně nedokonalé punčochy, skoro
Hope bílý mušelín, 36 pale, široký
zdaru
všemožně
přispětti,
a
když
Vel

Výlet
Lože
Eliška
Krásnohorská,
všech čísel, 10c druhy, zvláštnost’
gajpnu. Barva jest bílá, zelená, čer
z kusu, yard
kolože sama jest pořadatelkou, tu po vená, modrá, žlutá, šedivá, každý mů
Č. S: J.
pro těntó prodej pár za
vinnost tu konají ještě radostněji a že destati jich tolik, kolik potřebuje.
7‘/2C
Jarý, veselý život rozvine se dnes
[ horlivěji. Jejich práci společné a a- Galon jen 75c. Barva jest vykoupená
v
krásné
zahradě
pánů
Kotalíka
a
(Jen 10 yardů kupci.)
Kohouta, v tak zvané Weber’s Grove, gitaci horlivé se podaří, ukázati o- z továrny Wabash, Indiana, poškozené
OBLEKY V CELKU.
ve Willow Springs, Ill. Dají si tam becenštvu, jak Sdružení zdárně pro ohněm. Těž se bude prodávat 3000
PRACÍ KALHOTY.
Dámské švýcarsky rýhované bavl
dostaveníčko členové a členkyně všech spívá na zásadách pravé sesterské lás košťátek pro děti po 3c kus, v qgně
Chlapecké
prací
kalhoty,
pro
3,
4
něné v celku spodní prádlo bez ru
Ixjží Česko-Slovanské Jednoty, při ky a vroucí vzájemnosti, které tu 10 centů. Prodej počne v pondělí a
a
51eté,
z
barevných
a
čistě
bílých
kávů, u krku vykrojené a obrou
jdou
tam především zástupci a zástup nejen nejsou prázdnými slovy, ale o- potrvá celý týden.
látek ušité, za
bené, též kol náramků, po
kyně Velkolože, aby dokázali, že v svědčují se skutky. Na výlet přijdou
JULIUS KATZ,
Jednotě panuje pravý sesterský duch nejen členkyně Sdružení, ale i dámy,
1166 západní 19. ulice.
a také skutky se osvědčuje. Aby kaž patřící k jinjan Jednotám a dostaví se
dý tam našel tu nejkrásnější zábavu, vůbec četní krajané, hledající upřím
OBLEKY
DO
KOUPELE.
PUNČOCHY.
nejpečlivější pohoštění a vůbec všech nou, ničím nekalenou zábavu, a vě
Pro nemluvňata, kašmírové punčo Mužské a chlapecké plavky s. ko
ny požitky, jaké při vj^ížďce do pří doucí, že zda ji jistě najdou. Vstup Výp. Spolek “Zlatá koruna”,
chy s hedvábnými patami a špič šilí, modré a bílé, rozmanitých čí
rody hledá, o to se postará Lože Eliš né pro osobu 25 centů. Hudba pana
kami, neúplných barev, neúplných sel, 25c hodnoty, po
otevře 89. SERU,
ka Krásnohorská, číslo 3ů, Č. S. J., Čmelíka. Na výletním místě bude za
čísel, 25c druhy, po
v pondělí dne 6. července.
která tam pořádá dnes veliký Vý- ,ložen
_ , Klub,
. ■ který
, : v brzku
.
.připojí se
let. Její pořSIWto výbor obstaral!k
“ k
«lenkytó Mou Jelikož připadá národní svátek na so
všechno, co pH takové příležitosti bývstupného,
botu dne 4ho července, usneslo se ře
KÁVA.
ditelstvo odbývati pravidelnou schůzi
ti má, aby obecenstvo bylo spokojeno
MOUKA.
Bankéř v obžalobě.
Čerstvě pražená káva za zvláštní
v pondělí dne Gho července,, kdyi můa aby co nejvíce užilo. Vstupné pro i
Wáshburnova Gold Medal mouka, cenu pro tento prodej, libra za
osobu 1'5 centů. Začátek v 11 hodin I! James Navisalo, majitel Italské ban. ’ žste přiblésitl se o tlllce v no»é 'zálék
v tomto prodeji >4sudový pytlík jen
schůze.oabýradopojgdne. Výletníci . po kárách Ar- ¡!ky v čísle m Forwsr .ulice byl včeffi > žené setli
-- ve spolkové
.. .
se každou
sobotu večer
cher 'Čity Limits a potom po joliet- ¡zatčen na obvinění, ze chtěl jakousjí...............
paní M. Murabilovou ošáliti o $1700.
ských kárách dostanou se do Willow í■ Tuto částku mu dala na zaplacení hy místnosti p. Ant. Čermáka č. 2832
SLAMĚNÉ
KLOBOUKY.
PRACÍ OBLEKY.
Springs, kde nápis “Kohout a Kota- j potéky na jejím domu, avšak on pení záp. 22. uliCe.
Chlapecké 50c prací, obleky pro Dětské slaměné klobouky, Rah-Rah,
lík” ukáže jim cestu k cíli.
ze nezaplatil a paní Murabilpvá byla ■ Půjčky na majetky možno obdržeti na
2% až 61eté hochy, každý oblek Middy a Telescope veoru, s různý
po nějakém čase upozorněna Kašparo- 5%% úroku.
Třetí velkolepý výlet.
mi páskami, zvláštnost’
volný, dobře ušitý, za cenu
,
I vo státní bankou, že hypotéka bude V. F. Sai|fr, předs. Rudolf Mulač, taj.
Frank Fortelka, pokladník.
■ SÍ.Ť “««“■>,' aebude-U wMedávka bez.
dnes
nos svůj
»ví, třetí
tvotr velký
waiv« ples. Tento odjedu vyrovnána. Tím se teprv do
kráte zavede své příznivce a po u- j zvěděla, že dluh nebyl zaplacen a když
Výpomnený Spolek
Z"---------------------------------------------------------------------------přímném rozveselení toužící krajany.; Navigato ani pak věc nevyrovnal, byl
do útulné zahrady pana Karlovského í na něho odpřfsáhnut zatykač před
“LAWNDALE”
V pondělí, dne 29. června, jest
v Riverside a tam sp postará, aby jim soudcem Sullivanem.
I djvidendnf den známek. Přineste všechny své knížky z části zaotevře 78. SÉRIÍ,
hodiny plynuly jako minuty v srdečné
I plněné a dostanete 10 našich výměných známek ZDARMA.
zábavě. Jako předešlé výlety Klubu *
v úterý, dne 7. července; 1914.
a všechny jeho zábavy, tak i nedělní,
Přihlašte se o dílce ve spolkové míst
výlet ukáže mocnou přitažlivost na
nosti p. Fr. Rysa, č. 3200 — záp. 22.
obecenstvo a zároveň podá důkaz že
ul. (roh Kedzie ave.) Heníze možno
Veselí Milovníci jsou nepřekonatel
si vypůjčiti na 5>ž% úroku
Od 6. července do 14. srpna,
Čermákova kalifornská vína nými pořadateli. Začátek výletu v
Wm. A. Koss
Rudolph Mulač
1 hodinu odpoledne. Hudba p. Krá
předseda»
tajemník,
le bude ůčinkovati. Vstupné 15 c. pro
Frank Rys, pokladník.
osobu. Výletní průvod vyjde o půl
1831 Již. Racine ave.
jedenácté hodině dopoiedne ze spolko
do hodnoty js
Telefon Summit 17.
, vyleželá, té p
vé místnosti pana Urbana na 26. ul. Dětská zahrádka — Šití — Vaření —
3 velkozávodu přímo j
Sawyer ave.
Truhlářství — Pletení košíků
biednávka od
Pletení “hemáků”
česko-Dělnický Pěvecký Sbor
má výlet.
Hoši a děvčata.
Týdenní výlety.

■ HamiltOíi

Velký výlet
a vyjíždku

kupony

the 12. Store výměnné známky.

pořádá

®Dvůr sv. Václava,
čís. 399, Kat. Les.
i

na dráze Aurora,

▼▼▼▼▼▼
Přijme se a bude vítáno 5,000 dobrovolníků obého pohlaví, kteří by chtěli jiti (ne do Mexi
ka), ale do parku Plzeňského pivovaru na den
4. července o 2. hod. odpol., kde pořádán bude

12c

Táborem Cesko-Amerických Vy-

sloužilců z války Španělsko- ame-

rické patnáctý výlet,

12'Ac

10c

tinnnnri

27xlt

•----- uspořádá ——

Dvůr Český Lev, čís. !.. Č. A. L. a t.
neděli, dne 28. června 1914, do krásně upravené
zahrady pana Švadlenky, River Grove, Willow
Springs, lllinois.
Zápas na kůželntku o 2 krásné ceny pro pány a jednu zvláštní cenu
pro dámy. — Hudbu řídí br. Fr. Šanda. — Vstupné do zahrady oso
ba 15c. — Začátek o 12. hodině polední. Doprava na místo: z Plzně:
Vezměte 18. káru k Ashland ave., z této přesedněte na káru Archer
Limits a jeďte až na konec, tam vezměte káru Jollet až do Willow
Springs. — Z Kalifornie: Použijtekáru Kedzie neb Western ave. až
na Archer ave., pak přesedněte na káru' Archer Limits a pojedete až
na konec, pak vsedněte na káru Jollet a jeďte až do Willow Springs,
pak přejděte tři mosty do zahrady.
22xlt

Školavprázdninách
vfrském SMlIenuntu

Úřední
hodiny,

.

Šití dámských šatů

I Velký výroční výlet

SE VŠEMI PODŘÍZENÝMI LÓŽEMI V CHICAGU,
v neděli, 28. června 1914, v Daisy Parku, na 26. a Crawfard Avenue.
Vstupné osoba 25c. — Hudba pana Čmolíka. Bude se zakládatl nový
Klub, který se připojí k .Jednotě. Vstupné volné. S úctou zve:
POŘÁDAJÍCÍ VÝBOR.

o

♦$
i
f♦
♦*
1

Pochodový Výlet-w
----- pořádá -----

Lože Jan Žižka, číslo 1 Jednota Táboritů

$

::
t
i
I
,
,
,

♦

v zahradě p. Šamšuly v Lyons, III. v sobotu, dne 4. řyvence 1914

Vstupné 15c. — Hudbu řídí br. Fr. Šanda. — Tři krásné ceny na kůželníku. Pochod vyjde určité v 9% hod. dopoledne ze školy na 18. a
27xlt

První Velký Výlet..

aBUFFET
Bude mým potěšením přivítati mo
je krajany, zavítavší do krásného a
vzrůstajícího městečka Argo. Dobře
řízený restaurant. Osvědčený “Olympia” na čepu. Vždy služhovolný

—• uspořádá —

Lože Eliška Krásnohorská, č. 30, Č.S.J.

JOS. KOPECKÝ,

v neděli, dne 28. června, 1914, do krásné zahrady bratrů Kotalíka
a Kohouta, zvané “Weber’s Grove,” ve Willow Spring Illinois.
Vstupné osoba 15 centů. — Začátek o 11 hod. dopol. — Upozorně
ní: Jelikož jest to náš první výlet, tudíž snažně žádáme bratry a
sestry všech podřízených loží, jakož i bratry a sestry od VelkoLože, by se tohoto výletu súčastnili a s námi se vespolek poba
vili. Káry Archer Ave. Limits Vás dopraví až na místo, kde pře
sednete a pojedete až kam káry dojíždí a po levé ruce najdete ná
pis Kohout a Kotalík.
V ůct^ zve
POŘÁDAJÍCÍ VÝBOR.

62. Plače a Archer Ave., Argo lil.
26x2m

měšťanské pivo z měšťanského
pivovaru v Plzni.
Jest to Non Plus Ultra pivo celého
světa.
RUDOLF OELSNER,
jediný jednatel pro Spojené Státy. —
Chicagská úřadovna: 516 sev. Clark ul.
Telefon North 159.
14xlr

Na Třetí Velkolepí Výlet i

PATENT

Výlet Sboru Česká Koruna Č.A.L. d L.
Zahrada pana Scheinera na Craw
ford ave. u ČQsko-národního hřbitova
bude dnes cílem, k němuž budou
směřovati zástupy krajanů. Pochvá-, ?
tají tam Lesníci a Lesnice, aby tak
vyjádřili svou bratrskou účast Dvo
ru Česká Koruna, číslo 2. Č. A. L. a
L„ Jenž v zahradě pořádá veliký vý
let, a dostaví se rodáci ze všech konaby mohli čerpati z bohatého prame
ne té nejkrásnější zábavy a všech popramen ten bude skutečně nevyčerpatelný, o to se postará snaživý pořádající výbor za součinnosti všech se
ster a bratrů Dvoru. Přímá, pohodl
ná doprava pouliční po Crawford ave.
také přispěje ku skvělému úspěchu
výletu. Vstupné pro osobu 25 centů.
Hudba pana Budllovského. Začátek
v 1 hodinu odpoledne.

—který pořádá —

obraťte se na

Klab Veselých Milovníků

Frank J. Schraeder, Jr

í

Markyče na prodej,
$600.00
$1209.09

SIZEMD
$1709.00

...............
*
S i 803.60
$2994,00

Tyto markyče zaručujeme, že jsou první jistoty na
pozemkové majetky, nesou 6 proč. Přihlaste se

Morton Park Státní Banky,
25. ul. a 52. Ave., Morton Park.
Úřední hodiny od 8:30 ráno do 6 hodin večer. V úterý a v sobotu
do 9 hodin večer.
(
28x1

4tý výroční výlet t

¡Skvělý Výlet.-

t Zábavný a Podporající Spoiefe ’’Mcravan

■1

— VZHŮRU!

VZHŮRU!

Chcete-li dojati

Bratři Řádů Č. S. P. S.
a četní krajané, toužící po milém roz
veselení pod košatými stromy, ve spo
lečnosti upřímných rodáků dostaví se
dnes do zahrady pana Duffka na
— uspořádá —
21. ul. a California ave. na veliký vý ▲
let, jejž tam uspořádá řád Česká Ko
— uspořádá —
runa. číslo 107 Č. S. P. S. Či^pové
Řádu nejen sami v plném počtu po
jdou, ale také přivedou své přátele a
V NEDĚLI, DNE 5. ČERVENCE 1914, V ZAHRéJJĚ U P. FRANT,
♦ ! známé a všemožně se přičiní o hmotKARLOVSKÉHO V LYONS, ILL.
v naděli, dne 28. června, do krásné zahrady br. Šamšuly v Lyons, III. a I1 ný zdar výletu. Pokud se týče zábaVstupné osoba 15 centů. Hudbu řídí bratr Král. Bratři jsou žádáni,
Začátek v 1 hod. odpoledne. — Vstupné 15c. — Hudbu řídí p. Alex. ▲ vy, pohoštění, pořádku1 a vůl^c zdaru ♦
by se dostavili do místnosti br. JCůjjíka,., 1901 Loomiš ul., za příčinou
AMenť.'— Zápas na kuželníku o tři peněžité ceny. Ku hojné návštěvě +; morálního, o to vzornou péči povede
súčastnění se průvodu. S úctou zve:
4 i schopný pořádající výbor, jenž přichyv úctě zve
POŘÁDAJÍCÍ VÝBOR.
POŘÁDAJÍCÍ VÝBOR.
28x7
Ý • stal četná působivá překvapení a se♦ ] stavil program, jenž záhy rozpoutá

----- ----- --- ——,

♦v»
»v»

HOTEL PRIA

Ellsworth Bldg., 537 So. Dearborn Str.
Pokoj čís. 500 — Chicago, 111. Piš
zdarma. Pouze jednou v týdnu též i večer
možno bráti úloh» za ocuhých soc.
aoatr te ještě dnes — Porady zdarma. 3xlin

VELKOLOŽE SDRUŽ. Č. A. DAM

POŘÁDAJÍCÍ VÝBOR..

Velkolepý Výlet-

23c

větším
Uvědomělí dělníci, upřímní našin
JAN ČERMÁK, 2257 Tróy ul., roh 23. ci, všichni, kteří uznávají záslužnou
práci Česko-Dělnického Pěveckého
uf. Tel. Rockwell 2911.
Sboru chvátati budou dnes do za
hrady pana Zdeňka ve Stickner, 111.,
, kde Sbor pořádá výroční svůj výlet.
Že to bud# obrovská schůzka a že při
převzetí hostince
’ ní bude plno té nejpodařenější švanPočínaje dnem 1. července, úřední
, dy, nepochybuje nikdo, kdo ví, jaké hodiny v Českém Settlementu budou
■ oblibě se těší Č. D- P.^SEor a jak se v pondělí — ve středu — a v patek
Veškerému ctěnému obecenstvu dovoluji si oznámili, že jsem vy 1 stará, aby přízeň obecenstva nejen si od 7:30 do 9. hodin večer.
koupil od p. Jana Krištůfka z čís. 2314 Kedzie ave. elegantně zaříze ’ udržel, ale i rozmnožil. Mezi dělnic- i
ný hostinec. V sobotu 27Í a v nedělí 28. června bude slavnostní ote
. kými pěvci vždycky jest radostno povření, kdež každého obsloužím řízným ležákem Monarchovým Malva1 býťi_ ale na výletě jsop požitky ty!
sem, dobrými likéry, vonnými doutníky atd. Teplé a studené zákusky
' zdvojnásobeny. Tam, ve volné přfro-1
po celý den. Do hojné přízně se odporučuje vždy službo volný ho
, dě, zpěv se veseleji rozléhá, vtip jest
stinský
' říznější a srdce všech jsou si bližší.
Naše veřejnost, která sleduje působe . šaty od $2.00 výše, suity od $6.00
JOSEF F. JANDA, č. 2314 Kedzie ave. blíže 23. ulice.
27x2
ní Č. D.D P. Sboru, ví, jak ochotně ú- (j výše, kabáty od $4.00 výše, sukně a
činkuje při všech národních a dělnic-1 vejsty od $1.00 výše. Za práci se ručí.
kých podnicích, bude mu to hledět!
MARIE BALATA,
odplatiti obrovskou návštěvou výletu. 3759 záp. 26. ulice, roh Hamlin Ave.
Vstupné jest 25 centů pro osobu. Za
hrada jest otevřena od samého rána. .
Po poledni ůčinkovati bude kapela p.
MARIE KOLIH
Nového. Od káry mohou se výletníci
— pořádá
do zahrady dáti dovézti za mírný po l5o8 Loomis ul., blíže 17. ul. Vyučuji střihu
dámských i détpkých obleků. Systém obdržíte
platek v automobilu.

který předčí všecky ostatní. Zákusků, pltiva a
kuřiva toho nejlepšího pro mladé i staré velká
zásoba a zábavy tam bude více než dost. —

S úctou všécky známé i neznámé zve

14c

$1.25

V NEDĚLI, DNE 28. ČERVNA 1914, V ZAHRA
DĚ p. FR. KAFU-OVSKÉHO V RIVERSIDE.
Začátek v 1. hod. odpoledne. — Hudbu řídí bratr Král. Vstupné 15c.
Btratři jsou řádáni, aby určitě v 10. hodin ráno dostavili se do spolko
vé místnosti bratra Františka Urbana na 26. a Sawyer ave. Průvod
vyjde přesně o 10:30 hodině. S úctou zve:
POŘÁDAJÍCÍ VÝBOR.

i

í
í

i

‘

Výroční výlet

Ces. Děln. Pěveckého Sboru

odbýván bude v neděli, 28. června, 1914, do zahrady p. Zdeňka v
Stickney Park, 43. ulice a Harlem Ave., Stickney, III.
Vstupné osoba 25c. —• Užijte celý den ve volné přírodě a přijeďte
hned ráno. Po poledni účinkuje kapela soudr. Novýho. Upozornění!
yecenstva budou automobily dopravovat! od káry J
Pro pohodlí obt
zahrady za mírný poplatek.
21x8 ♦ .
Berwyn—Lyons doyýletní
<

Velkolepý Výlet
----- pořádá ----- -

Řád MORAVAN, číslo 5, Č. A. J.

::

■

Hledají se
dobrovolníci !

6c

17 c

Elgin & Chicago.

Zvláštní vlaky vyjedou určitě v 8:30 a 9:30 hodin dopoledne a
v 1 hodinu odpoledne ze stanice zvýšené dráhy, (Douglas Park
Branch) na 50. Ave., a stavětí budou na Crawford (40 Av^.), Clifton
Park Ave, Kedzie Ave. a záp. 18. ulice. Zpáteční vlaky vyjedou v
7 a 8 hodin večer a stavětí budou na těch samýeh stanicích. — Hud
bu řídí bratr Jan Vácha. — Jízdné a vstup do zahrady osoba 75 c.
Dítky do 12. let 35 centů.

Velký
prodej

THE í

v nedéli, dne 5. červenee, 1914,

do Glenwood Parku, Aurora, lllinois,

v neděli, dne 28. června 1914 do zahrady p. Duffka,
21. ul. a California Avenue.

Vstupné osoba 15c. — Začátek o 3. hoď. odpol. Hudbu řídí bratr Plocar. S úctou zve
23x6
POŘÁDAJÍCÍ VÝBOR.

0

DENNÍ HLASATEL, 28. ČERVNA, 1914,

| Tyto láce pro
i pwáělí pouze.
M české mýdlo na praní pro
W

pondělí 5 kusů za..........

I

v pondělí 7 kusů za ....

Q_

Dřevěné schránky na sůl, importo
vané, obyčejně prodávané za FJ _
19c, v pondělí za.................

«DL/

27 palců široké swiss “crossbar" vy
šívání, hluboce vyšívané* hodí se
na dětské šaty, pravidelná
cena 45c, v pondělí yd. za

G, bílé Naphta mýdlo

N^jlepší stolní sůl, 10 liberní
pytlík, v pondělí za..........

Bílý šakonový skládaný růšing, s
barevným okrajem, na tuniky neb
okolo krku,' pravá cena 25c, 1 A „
v pondělí yard za..........
JLvv

Každý odbor závodu přispívá svým podílem,

iLBERTllJRIEfô.
ISIJ-'I82O"'BÍČÍ

Dámské nepouštěcí bavlněné pun
čochy, úplně beze švů, dvojité paty
a špičky, čísla 8% až 10, pravá
cena 12%c, v pondělí pár

Dívčí šaty, šotyšové neb perkálové,
krásně ozdobené šňůrkama a knoflíčkama, výběr několika barev, pro
6 až 14 leté, ceny až $1.00,
v pondělí za.................
OI V

27 palců široký šotyš, kostkovaný,
plaidovaný a štráfovaný, nepouště
cí barvy, ceny 10c, v pondě- pr3 _
If yard za.........................
tM'V

Perkál na košile, yard široký, svět
lé barvy, ve zbytkách od 2 do 10
yardů; pravidelně prodávaný n 3
za lgi^jc, v pondělí yard

Dámské kimona zástěry, ušité z
perkálu, krásně štráfované, kostko
vané a tečkované, střižené plné ve
likosti, nejlepší 50c hodnota QO
v pondělí za.....................
OOL

Mužské kalhoty, dobře ušité z tma
vého-kašmíru, eis- 30 až
40, c. $1.50 v pondělí za ¿pA«vV

Mužské světlé chambray košile, při
pojený límec, dvojitý joch, QQ
čís. až 17, c. 50c., za.......... OtiV

Chlapecké obleky, dvouřadového
vzoru, krásné tmavé a světlé vzo
ry, pro 10 až 17 leté, mají ceny
až $3.5.0, v pondělí pouze

Mužské pěkné Jersey rýhované spo
dní prádlo, hnědé neb světle modré
všech čísel, košile a kalhoty, nej
lepší 50c hodnota, v pondělí

(

28c

$1.50

VELKÝ VÝBĚR PLYNQVÝCH
KAMEN.

Skleněný set na vodu, velký PQ „
výběr, české sklo, set za
Jdv
Talířky na zmrzlinu, 4 palco- n _
vé, za............................

S dvěma hořáky, Duke QQ 4 f*
druh za.................
«pá/K)
S dvěma hořáky Jewel (PO A P
druh za ........................
S dvěma hořáky Empire
druh za .........................
Galvanizované nádoby na nn_ S třemi hořáky Duke
odpatky s příkrovem, za ..
Az druh za .........................
50 stop dlouhý zahradnický šla S třemi hořáky Jewel,
houn. 5-ply, zaručený, se vším po druh za ...........................
třebným, pravá c. $6.48 d* 4 QO S dvěma hořáky Ideál
v prodeji za.............
druh za ............................
Mačkač citronu, skleněný,
i S dvěma hořáky Ideál
niklované, za..........
20 gal. nádoby na popel, galvanizo
vané, ceny $1.50, v prodeji

98c

$3.98
$1.29
$1.75

5c

J|ez pet)ěz nemůžete ipíti slibný začátel<.
Naučte se spořili.

fiEís. pok. 212, 1225 sev. Ashland ave.
Iseverozápadní roh Mílwaukee avenue,
|nad bankou. Neztrácejte času od prá
ce. Otevřeno do 6 hodin večer, v úterý,
ve čtvrtek a v sobotu do 8 hod. večer.

Není řemeslníka, písaře, knlhvedoncfho neb dělníka, který by dnes nevydělal rtce penez
nežli známý zesnulý lidumil R. T. Crane, zakladatel Crane Co , kde mnoho z našich krajanů
jest zaměstnáno, když on začal pracovali. Kdyby nebyl šetřil když málo vydělával, nebyl
by se nikdy dodělal toho skvělého úspěchu ve svém životě. Pakli uložíte peuze Í5. měsíčné
po dobu 10 let. docílíte krásného obnosu $699.58: při 810. měsíčně $1399.38. Ze spořitelních
vkladů platíme ročně 3 procenta pftlletně zúročeriá.

Úřední hodiny: od 8:30 ráno do 5:30 večer a v pondělí a ve Čtvrtek do 8:80 večer.
V neděli se neúřaduje

2&^Bank

T

i

8503, západní 25, ulice.

« 1
r
Novák <& Stelsfca.1
první české hypoteční banky v č. 1817 Loomis ul., blíže 18. ul.
ímajitelé
1
Úřední
hodiny: Od 8:30 ráno do 7 hodin večer. V neděli dopoledne.

1

Telefon Canal 342. Obchod založen, roku 1886.

předseda

FRANK G. HÁJÍČEK, místopředs.
RUDOLF F. HÁJÍČEK, pokladník.

Kirchman Státní Banka
Pod státním dohledem—5608 z. 22. uL
Mspořttriné
<Z/oíl|l Vklady

Kapitál, $100,000.00.
Přebytek, $10,000.00

Markyče na prodej od $500 do $10.000.

Půjčky — zasílání peněz do Čech.
$1.00 a výše
Ochranné skřínky pronajímáme za $3.00 ročně.
otevře Vám
(United States Depository for Postal Saving
spořitelní
Funds.)
vklad.
loty,
hotové
neb
Na prodej široké ----- dvou flatové domy a cottage
_ za
..............
........
na splátky—půjčky, pojištění a notářské práce.

-1518 západní 12. ul., blíže Ashland Avenue.

— Kapitál $200.000. —

FRANK KIRCHMAN, 3(49 záp. 22. ul., neb v bance.

Úřední hodiny: od 9 do 5; v pondělí do 9 hodin večer.
V neděli se neúřaduje.

:

Za 14 dní r..............
peníze do STARÉ VLASTI.
Levněji než na poště.

LODNÍ LÍSTKY POUZE $22
přes moře tam neb sera.. ■— Původní ceny. —• Výměna peněz.

001—903 západní 20. ulice,
roh Johnson ul.,

i

CTÍcopo, nxwb. I

Kašparova Státní Banka
1900—4906 BLUE L8LAND AVE,
Chicago, IIL
•»((•«««•(«•«»•»••••••••MkaatKettMStaMMMMtl

DO EVROPY

Markyče na Prodej
Chcete-li bezpečně uložltl své peníze na první markyč, prodáme
vám výhradně první a dobře zajištěné hypotéky v obnosech;
$3000
$1800
$1200
$2000
$3600.
$1500
$4000
$1600
$2500
práv-
a výše. Uložte tudíž vaše úspory na první hypotéky, vyřizujeme práv
nické a notářské práce. Vymáháme dědictví a posíláme peníze do Cech.
Obchod pojišťující a přeplavní. Přihlaste se u

JOSEF J. SALÁT,

Kapitál, přebytek a vklady )bou bank přes $2,800,000

Zaručujeme v Každém případu; že každá půjčka námi udělaná je
první jistota. Uložte si své úspory u firmy známé, spolehlivé a osvěd
čené. Za tu dobu, co jsme v obchodu udělali jsme půjček na markeče
v obnosu přes ČTYŘI MILLIONY DOLLARŮ, kteréžto markače jsme
rozprodali.
Za celou tu dobu co jsme v obchodu, neztratil nikdo ani jediný
dollar na kapitálu nebo na úroku. Zaručujeme, že každý markeč od
nás odkoupený Jest první jistota.
Půjčky děláme pouze na zastavený pozemek, který přináší velmi
dobrý nájem.
Příčina, že obchod náš tak vzrostl, Je poctivé a solidní jednání.

Telefon Canal 1511.

I
i

.Sklenice na džely, 6 un
Bjplechovým pří- 1
krovem, kus za.. -A v

FRANK G. HÁJÍČEK,
předseda
JO8. J. SALÁT, 1. místopředseda
JOS. F. POLÁK, 2. místopředseda
JOS. KOPECKÝ,
pokladník
FRANK J. KRAJÍC, výp. pokladník

I GERINGER&STORKAN
|

Mopa na natírání podlahy, Rex dru
hu do trojuhle, s 25c láhví oleje,
ceny $1.25, v tomto prodeji
za.................
O«/'C

STATNI BANKA NÁRODNÍ BANKA

Obchod pozemkový a pojišťující. —
Půjčuji peníze na majetky a proddvaH
zaručené dlužní úpisy (markyče).
Veřejní notáři.

18iu

||

Dámské bílé šakonoVé kapesníky,
krásně vyšívané okraje, ceny J*
10c, kus za.........................
DC
••••••••••••••••••••••••

LAWNDALE

$3000
$3500
$4000
$4500
$5000

ROBERT L. PITTE A SYN.

48mé poloroční
’úroky budou
• vypláceny dne
1.července’14

«306 západní 26. ulice.
" Tel. Lwwndalo $73$.

ra
ttf

w
A

Oznamujeme avým veškerým příznivcům, Jakož I ctěnému obecen
stvu, že Jsme se usnesli dáti svým zaměstnancům nedělního odpočin
ku a proto počínaje 31. května, budou naše banky po celý den v neděli
uzavřeny. Jsme přesvědčeni, že dostane se nám souhlasu veškerého
obecenstva. Znamenáme se

O• .............................................
o
ROBERT L. PITTP
BUGO L. PITTE •

2007 Blue Island avenue.

SMRŽ a TOPINKA,

A

0|

— UPOZORNĚNI.—

Markyče!

Ť

1825 Blue Island Avenue, roh Loomis ulice.

kdykoli potřebujete nějakou půjčku,
®ebo chcete-li opatřit! si pojištěni,
nebo chcete-ll sl koupltl majetek
na mírné splátky v pěkném okolí a
blíže elektrické dráhy. — Shledáte, žeVás vždy co nejlépe obsloužíme.

Mužské 5Oc Jersey rýhované spodní
prádlo, košile a kalhoty, světlo mo
dré a hnědé barvy, čísla 32 až 46,
pro tento prodej pouze

Dámské 35c letní košile, pružné rýhované, nízký krk, bez rukávů, krásný krajkový joch, čísla 34 QKp
až 38 v prodeji za ....
¿DL
Dámské pěkné barevné hedvábně
nitěné punčochy, černé, růžové a
světle modré, mají dvojité paty a
špičky, pružné svršky pro podvazky, čísla 8% až 10, v pro- -| /»
ději pár za.................
-LOC

KING ot»L rouno rotíSH MOPS

Vany na mytí noh. lakované 1 r _
ceny 2*9c, v prodeji za
-LeJV
Prací mašiny, The Motor druh, le
hce běžejf, pravá c. $15, (PQ QQ
v prodeji za.........
«£</.¿70
Kropice. 6 kvt. plechové,

$1500
$1800
$2000
$2200
$2500

AKTÍVA PŘBS $2,200,000.00

Navštivte nás

zdobené nohavice
« 25c

69c

Máme hypotéky v částkách:

Určená vládou Spoj. Států ku přijímání spořitelních vkladů.

Industrial
Savings

Dámské 39c spod

ní prádlo v celo
sti, šejpované rý
hované, nízký krk
a bez rukávů, ši
rokou krajkou o-

Ball Mason láhve na zavařeniny,
porcelánový příkrov.

Navinovač šlahounu, zhotoven z
tvrdého dřeva, hodně silný,
v prodeji za.....................
tztzV
Drátěná okna, 24 palců vysoká, roz
táhnou se na 33 palců, v pro Oř _
ději za............................
Drátěné dvéře, ořechové stejnované, 7-8 pal. silný rám, pravá 98c.
hodnota, pro tento prodej

Máte-li peníze, které vám žádné
úroky nepřinášejí, my vám může
me okamžitě peníze uložit na první
jistotu.

Kapitál a přebytek $500,000.00

Založena r. 1890

5 pal. šiř. tafeta hedvábné pentle,
všech barev, též černá a bí- 1 A _
lá, ceny 15c, za.................
XW

58c

Dámské mušehnové kalhoty, kraj
kou neb vyšíváním ozdobené, otev
řené neb uzavřené, pravá 1 Q _
cena 39c, v pondělí za
It/L,

Košíky na prádlo, přiměřené veli
kosti, Racine druh, fornýrované, okroulilého tvaru, pravidelně prodá
vané za 69c, pro pondělí pou
ze za ................................

LOCAL LOAN CO.,

Ubrusy na stůl, 58x58 palcích, vy
krajovaný okraj, ceny 85c,

Mužské a dámské slipersy pro do
mov, plyšový svršek a karpetové
podešve, všech čísel, ceny 1 r _
35c, za ............................

Dvojitě složený perkál na šaty, —
tinavo a prostředně modré půdy též
černé půdy, pravidelně pro- J _3p
dávaný za 9c, v pondělí yd
■

Vydržujete-li dorr.áonoat neb pracujete,
můžete obdržeti $5 a
více od nejliberálníjši půjčující společ
nosti v Chicagu na
nábytek neb mzdu.
$150.00 muži, vydělá
vajícímu $i2.oq týdně.
Můžete se vypůjčit!
na nábytek, mzdu,
vozy, zařízení v ob
chodě, nájem?Ipříjmy,
akcie, pojistky a pod.
Není nic příliš vel
kého ani příliš malé
ho pro naše uváženi.
Máte-li půjčkt? 'dť
volte, bychom ji ta-.
platili a poskytli vám
více peněz. Vypláclme více půjček než
kterákoliv jiná spo
lečnost v Chicagu. —
Žádné čekání, žádné
slídění, žádné odkla
dy. Dostanete peníze
téhož dne, kterého o
ně- požádáte.
>

Turecké ručníky, s třásněma, hod

. ně veliké, bělené huňaté, ce- 451«

Chlapecké 75c pongee košile, žluto" Mužské 50c letní spodní košile a
bílé, připojený límec, dvojí•* kalhoty, smetanové barvy. Porosa u
tý joch, čís. 12 až 14, za
•• knit, dobře finišované, košile mají
Mužské barevné měkké košile, uši- • krátké rukávy, dlouhé nohavice, čí
té ze světle štráfovaného madra- * sla 34 až 46 v tomto prodeji QQ-,
su, dvojitý joch, krční páska a od- • za...............
O«zC
dělený límec a manžety, čís. £»Q }
14 až 17. za.....................
• Mužsk. 75c letn( ,podní prdd,0 v
MužskS baaavné m4kM nagliBa ko- .
raetanové barvy, poros.
tí’
•’ětlíbany' : knlt, poto.USnl rukávy, va předu za.
krfcní štráfované, připojený vyso-,
v
ký límec, dvojitý joch, čls. 1(1 •
ř>(JC
U až 17, v prodeji za ..
•
- z........ .................
Mužské hedvábné pongee košile, — J
kabátová móda, krční páska a od- • Mužské 35c letní spodní prádlo, ko
dělený vysoký límec, francouzské • šile a kalhoty, smetanové barvy,
manžety, hladké smetanové a bílé • dlouhé neb krátké rúkávy, dlouhé
neb štráfované, čísla 14 (J* 1
* nohavice, čísla 33 až 46, kus OQ
až 17, za 98c a
................ J za..........................................
¿wC

10c

Kambrlk mušelín, yard široký bě
lený, jemně finišovaný, ceny
I
10c, v pondělí yard za......... U2U

~~Z'

Swiss na záclony, 40 palců široký
krásné vzory, ceny 19c, yd. ^2'2 0

Velké láce mužských letních košil.-Letní spodní prádlo a punčochy za snížené ceny

Galvanizované kotle na prádlo, s
dřevěnýma uehamá, zaručené, že
nepotekou ani nerezaví, ceny $1.25, v pondělí za ..

20 mule Team brand čistý borax,
v pondělí liberní pakl ik

AVE

Pokrývky na postel, plné.velikosti,
dobrá jakost, ceny $1.25, v řTř«
prodeji za.........................
*

ny 10c, kus za ..................... VJ2C

Košťátka na oprašování šatstva,
přiměřené velikosti, dobře dělaná,
ceny 25c, v pondělí pouze

Nejlepéí michiganské bílé -fl
fazole, v pondělí 5 Ib. za .. -*■«>'€

ISl’a’IiP

81x90 palcích bělená prostěradla na
postel, hodně těžká, pravidelná ce
na 79c, v tomto prodeji pou-

===óasté plavby,

MARKYČE NA PRODEJ
Máte-li peníze, které vám žádné úroky nepřinášejí Já Vám
mohu okamžitě peníze uložit na první Jistotu.

Mám markyče v část kádi od $500 do $3000.
Zaručuji v každém případě, že každá půjčka mnou dělaná,
jest první Jistota. Každý, kdo půjčí peníze, obdrží majetkový ab
strakt, “Guarantee Policy", pojištění a veškeré majetkové papíry.
Půjčky dělám pouze na zastavený pozemek, který přináší
velmi dobrý nájem.

FRANK J. PETRŮ, veřejný notář,
1443 záp. 18. ul,, blíže Laflln ul. Telefon -Canal 806.

23čxl4

..............

skvostné pohodlí v 3. kajutě a mezipalubí na velikých a ry
chlých parolodích —

NORTHSERNAULDIYD

O době odplutí stran přeplavních lístků a jiných podrobností
hlaste se noho pište na:
MÍRNÉ CENY.
H. CLAUSSENIUS & CO,
generální Jednatelé pro západ, č. 100 sev. La Salle ul, Chi
cago, lil., aneb na místní, pověřené Jednatele. —_______

PEWSTHIASATEE.,- 28. ČERVNA, 19Í4
NA BYT A STRAVU.

ROZNÉ.

PŘIJME SE řádný pán na byt a stra
vu neb dle přání u bezdětné české
rodiny, čistou postel sám pro sebe, v
č. 2259 j. Trumbull- ave. v 1. posch. v
zadu.
'
28x7
PŘIJMOU SE páni neb dívky na byt.
Žádné dítky — v č. 1836 již. Throop
ulice, mezi 18. a 19, ulicí, v zadním
domku.
28x3
PŘIJMOU SE páni na byt a stravu
ú samostatné paní; dobrá česká ku
chyň, koupelna k použití. Jen stálí
ať se hlásí v č. 2725 j. Avers ave. 28x1
PŘIJMOU SE páni neb dívky na byt
aneb na stravu. — Hlaste se v čís.
2642 již. Crawford Ave. (40. Ave.) u
Mra. R. G., 3 podlaha__________ 28xt
PŘIJMOU SE dva řádní páni na byt
beze stravy. Jen řádní ať se hlásí v
čísle 1148 — 17. ul., v předním domě,
1. podlaha, zadní byt, u Blechy. 28x2
PŘIJMOU SE dva spořádaní páni na
byt a snídani, koupelna k použití, v
čísle 2452 Clifton Park ave. dole v
prvním fiatu. ________________ 28x3
PŘIJMOU SE čtyři páni na byt se
snídaní a prádlem. Koupelna k použi
tí. Můžou se hlásit ihned v čís. 1416
záp. 18. ul. u p. Frank Blechta. 27x7
PŘIJMOU SE 2 páni na byt se stra
vou neb bez. Hlaste se v čís. 1532
záp. 18. ul. ve dvoře._____ -______27x2
PŘIJMOU SE páni na byt a stravu
neb dle přání u samostatné paní. —
Hlaste se po ceiý týden v čís. 1623
již. Loomis ul., blíže 17. ul._____ 27x3
PŘIJMOU SE páni neb dívky na byt
a snídani, pokojík sami pro sebe v
■-■1«. 1838 iiž. Laflin ul. v přízemí. 27x3
PŘIJMOU SE páni na byt a stravu
v čísle 1724 záp.. 21. ul.; byt s kou
pelnou sami pro sebe k použití. 27x2
PŘIJMOU SE páni na byt, zvláštní
vchod a cena mírná. Hlaste se v čís.
1844 již. Ashland ave., 1 poschodí ve
předu, vchod ze strany.______ 27xlt
PŘIJMOU SE dvě řádné dívky na byt
a stravu u samostatné paní, v čísle
2537 Hamlin Ave., dole.________ 27x2
PŘIJMOU SE páni na byt a stravu,
v čís. 1864 Blue Island Ave. u pí.
Rackové._________ ___________ 26xlt
PŘIJMOU SE dva páni na byt a sní
dani, ložnici sami pro sebe, koupelna
též k použití. Hlaste se v čís. 2235
St. Louis Ave., mezi 22. a 23. ul., k
doptání nahoře.
26x3
PŘIJME SE pán na byt a stravu. Či
stý, pohodlný byt, česká kuchyně; $4
týdně s celým zaopatřením. Hlaste
Be v čísle 2014 Blue Island Ave., v holírně._________________ _______ 25xlt
PŘIJME SE 1 pán na byt a stravu do
pěkného světlého pokoje, zvláštní
vchod, česká kuchyně, dobré spojení
se zvýšenou dráhou, Ogden a 22 ká
rou. Koupelna a telefon v domě v čís.
2116 již. Clifton Park ave.
25xt
PŘIJMOU SE’ dva páni na byt a stra
vu, koupelna k použití, v čís. 2537 j.
Spaulding Ave., blíže 26. ul.
25xlt
PŘIJME SE slečna na byt a stravu
aneb beze stravy, v čís. 1508 záp. 19.
ul. v 2 poschodí ve předu.
PŘIJME SE pán na byt a stravu v č.
1900 Blue Island ave., 2. poschodí u
pí. Pelcmanové.______________ 20xlm
PŘIJMOU SE páni na byt a stravu u
bezdětné paní v č. 1826 Fisk ul. mezi
18. a 19. ul. Jen stálí ať se hlásí.
__________________ _______ llčax3m
PŘIJMOU SE dva řádní páni na byt a
stravu u české bezdětné rodiny. Hla
ste se v č. 1120 záp. 19. ul., nahoře ve
předu, 2. dvéře.________________ 9xm

ŽENA v prostředních letech hledá
práci v domácnosti neb praní prádla.
Marie Moto, 1333 záp. 15. ul.
28x2
ZTRATIL SE malý pes, černé a tříslové barvy. Kdo by o něm co. věděl,
nechť tak oznámí proti odměně do č.
1556 již. Crawford Ave. u p. Henry
Jenef.
28x2
VYMĚNÍM PĚKNÝ KADYČ, dvouren
tový, nese $23, za větší majetek, vše
v nejlepším pořádku. Doptejte se u
Hamlin, 3754 záp. 26. ulice.
28x3
VYMĚNÍ KRÁSNÝ moderní dům za
farmu, blíže Chicaga. Dům nalézá se
v Kalifornii, nese dobrý příjem a
vezmu farmu do $15.000. Doptejte se
u Hamlin, 3754 záp. 26. ulice. 28x3
ČEŠI — 351etý a Kletý, mluvící ně
mecky a anglicky, hledají jakoukoliv
práci, rádi by šli též na farmu pospo
lu, aneb jednotlivě. Pište na Denní
Hlasatel E 44.
28x2
MLADÝ MUŽ, ženatý; který jest ve
vší práci farmářské obeznámen, hledá
tímto práci ve kterékoli části státu.
Pište na Denní Hlasatel E. 45. 28xlt
MLADÍK nedávuo z Čech přijetý
hledá práci jakoukoliv. Nabídky za
šlete na František Valenta, 2823 záp.
Van Buren ul.
DVA PARTNEŘI, řezník a uzenář a
dělník, vyznající se v zacházení s
koňmi a v polních pracích obeznalí,
hledájf. práci na venkově, nejraději
u jednoho zaměstnavatele nebo blízko
sebe. Adresa: Kabát a Pančoska, 4450
již. Ashland Ave., Chicago, 111. 26xlt
SVOBODNÝ mladík z Čech přijetý,
23 roků starý, který již na farmě pra
coval, hledá místo na farmě na celý
rok mezi českou národností. Nabídky
zasílejte na adresu: M. Kolář, 2632
Spaulding ave.
26x3

FARMY NA PRODEJ.

OBCHODY NA PRODEJ.

MAJETKY NA PRODEJ.

7
MAJETKY NA PRODEJ.

MAJETKY NA PRODEJ.

OVOCNOU FARMU 60 akrů od mě- PRODÁM GROCERII s menším ma- PRODÁ se zděný dům, 4 renty a vel- PRODÁ SE 5světnicový bungalow, eSpolehlivá práce.
sta, vyměním neb levně prodám, za jetkem vše lacino. Hlaste se v c. ký bejzment. 1614 již.’ Loomis ulice, lětřina, plyn, koupelny, vytápění pecí,
příčinou úmrtí mého manžela. Zahra-; 2430 j. Sawyer ave.
28x1 i
28x3 prodá se lacino, bude-li prodán ry-1 Prodají se velmi lacino tři krásné
zděné domy o 4 světnicích s půdou,
da rozkládá se na 40 akrech, několik ¡ v'mORWn“pÁaK- Grocerii vymě-!---------- ---------------------chle. 1516 již. 57. ave., Cicero. 28xt! právě dohotovené. Nejnovější zařízení,
PRODÁ
SE
majetek,
blíže
Sokola
Oak
dobrých staveb, půda velice úrodná.! n{m za farmu> bli¿e Chicaga. Jest v
lacino. Hlaste se v čís. 2404 již.
ÓKn KOUPÍ ZARUČENÝ PRV-■ dubové dříví, plyn, elektrika, koupelDoptejte se u Hamlin, 3754 zá>. 26.| nejlepších mistech a vymením> pro. Park,
Springfield Ave.
28xlt [ «plZiíXP Ni MARKYČ, KTERÝ NE• ny atd. Majetek nalézá se v pohodl
u ce-__------- ——— -------------- 28x3, tQZe jest mi třeba změny vzduchu. DoKADYČ HLEDÁM, buďto na výměnu' SE 6 PROČ. ÚROKŮ. HLASTE SE ném místě v České Kalifornii, blíže
FARMU HLEDÁM; vyměním rohový! ptejte se u Hamlin, 3754 záp. 26. ul. neb koupím. Mám 120 akrů dobrého |
V
ČÍS.
5200 ZÁP. 25. UL., MORTON Crawford Ave., (40. Ave.) a 26. ul.
dům s prázdným lotem vedle a gro-!
28x3
28x1. K doptání přímo u stavitele Alb. Kinčeřil. Mm nese »75 měsíčně. Též vt- [ PKOoA.SE obuvnic« obchJď“ 1317 pozemku, částečně vzdělaná farma, j PARK.__________
stavení, všecky potřebné stroje a j.,!
26xn
cejmjmh farem na výměnu bledém záp.
íáp. 18,
18.:ulice.
uUoe.
25xt
KOUPÍ DVA OBCHODNÍ sta, 4014 záp. 25. Plače.
jež
vyměním.
Ptejte
se
u
Hamlin,
3754
neb mám mnoho majetku na výme-.
LOTY, 50x125, NA 25. UL.,
28x3
_PRODÁM
_ _ _
nu. Doptejte se u Hamlin 3754 záp. KO VARNA na prodej ve východní západní 26. ulice.
V MORTON PARK. HLASTE SE V
26. ulice.
28x3 ixěorascé v České osadě s Českým o- La.UE! Musí býti prodán tento týden, v ČÍS. 5200 ZÁP. 25. UL., MORTON dva krásné dvoupatrové zděné domy
xolim. Adresa Jonn Vondráček, Aoie, pěkný dvourentový dům. s. bay-win- PARK.
28x1 _s půdou,
které,sou
Js právě dohotovené
- ,----- --------40 AKRŮ částečně vzdělaná rohová!
Nebr.
28x1 dows, půda, blíže 26. ulice v Káli- MA OOArspT
----- \-----,
‘
farma s domkem, vymění se za men-;
fotaU, levně,
pHHneu úmrtí - Y, T 2 ,' ‘1,rov“f d“’e 1 » 4 s’ek o 4 světnicích, s r.ejmodernějším zaří
- —-__*•--------------ší majetek, lot neb grocerii. Doptej- ¡ PRODÁ SE malá grocerie v České ... - t-v—
. „ í..,,..
.._-4- z ¡nicích. K doptaní v čísle 2541 j. Ha-, zením, plyn, koupelny atd. Majetky
<*»WW •• u Harnlta, 3754
te se u Hamlin, 3754 záp. 26. ul. 28x3' Kalifornii - fialo „ LTOuni Hlasatel, 26 ulice.*
~9R
28xt! nalézají se 2243 Kirkland Ave., mezi
Hlína '
o OyŠ! inlín Ave-> bMŽ_e 26. ul.
28X11
22. a Ogden ave., blíže Western Elec
ZA PŘÍČINOU zakoupení větší farmy, i “E 43.
PRODÁ Se 2poschod’ový zděný maje
prodají se 25-akrové pozemky s ce-j PRODÁ SE dobře jdoucí candy store PRODÁ Se dvoupatrový dřevěný dům i tek, 2 fiaty, 8 roků starý. Třeba' tric Co. Cena $4300. K doptání u sta
na
Loeffler
Court,
blíže
16.
ul.
Cena
|
vitele Mráze, 2253 Kirkland Ave.
lou úrodou, z každého možno stržitil spojený s grocerii, vedle velké ve
$1600
hotově,
ostatní
markeč.
Příčí!
$3200. Adolf Wind & Son, 2307 záp.
27xlt
1000 dollarů. Pozemky ty jsou 18 milí řejné školy. Jest to jediný candy
28x2 | na prodeje domácí záležitosti. Hlaste
od Chicaga a jednu míli od města, | store na této ulici. Prodá se za $775. 21. ulice.
-------- - se v cís. 2812 již. Trumbull ave. Hlasna hotovosti a ostatní na
Hlaste
se
v
čísle
3606
jižní
Paulina
NA
VÝMĚNU
pěkný
kadyč
zvláštní příležitost ku pěstování sle-1
4 svět- te sé
se po 6. hodině večer.
28x1 i ípA.VVV měsíční splátky koupí
:
ulice,
blíže
26.
ulice.
28x3
.
. ..
nicích nalézající se dva
pic a zeleniny pro trii. O další po
dva blo^y v«. PRODÁM 6 světnicový zděný Cottage krásný zděný a dřevěný majetek o 4
Parku za
drobnosti se ptejte u Šimon Divila, DOBŘE jdoucí hostinec na* .živém
.............ro- 'Douglas
g r
iooq c
o farmu.
• rm" S. Patrick
~ nlí i. Uv okolí Blue Island Ave. a 18. ul. a- bytech nalézající se na jedné z nej
mlékarství ------Co.,.,—1809
Racine
27xtneb
! , . vymen.tm. za mensí majetek
... neb . lepších ulic České Kalifornie, pouze
& Co
So. Rac
ine ave._____ 27xt
1813 j. Racine Ave.
28x2 hu v Plzni vyměním za mlékařství
uacnmobvx
- ---------------------------------------neb
menší-majetek
kdekoliv.
O.
po-;
VYMĚNÍM
krásný
majetek
o 4 by- loty
j
PRODÁM jednu ze dvou mých pěkv Morton Park. Cena $2900. O | půl bloku od 26. ul. Tento piajetek
,
ných rohových čtyřicítek, na každé drobnosti pište na Hlasatel pod zna-' tech nalézající se ve středu České podrobnosti
pište na Hlasatel pod? má cenu $4000.00,. možno jej koupit
polovic vzděláno, v rovině, řeka ko čkou “E. 41.” _ _____________ 27x3 Plzně za farmu iiejméně o 80ti akrech 2značkou “E. 46”.
28x3: za pouhých $2890. Kdož si přejete
lem, 8 minut cesty ku nádraží. Štory, POZOR! Na’p^de? malá grocerie s'Kdož má farmu na výměnu a přeje si ■PRODÁ SE 2poschoďový zděný ma-j koupiti skutečně láci, hlaste se okam
'
žitě. Měsíční nájem $35.00. S. Patrick
dílny, máslárna, české okolí. 5 mil mlliařstvím, mezi smíšenou národ-' Ji vyměnit za dobrý majetek, ať píše jetek
s kamenným průčelím na 13 a
ností
za
půl
pod
cenu.
Příčinu
sdělí
1
aneb
hlásí
se
co
nejdříve
u
S.
Patrick
J
& Co., 1809 So. Racine ave.
27xt
od Antiga, okresní město v Langlade
ul. 6 a 7 světnic $600 ročně ,na‘
—Pište
r>:x4.„ na
.... Hlasatel tpod
.^,1 zna
Co., 1809 So. Racine ave.
27xt<»^Lincoln
J
co. Wis. cena $2050.00 polovic po majitel.
splátky. — 5 a 5 světnic dům na Hast-! QOIiAA koupíte dvourentový zděčkám. Jsem pouze sám ku práci. Jos. čkou “E. 42.”
______ _
_27xt PRODÁM majetek, 3 renty, v čísle tings ul., blíže Wood ul., nese $348 ípZiJLvU ný dům na uličkovém roFranci, Deerbrook, Wis., neb vysvět PRODÁ SE dobře jdoucí, póknč za ří 1029 záp. 20. Plače.
27x2 ročně, na splátky. 7světnicový Cot-i......
htl u Douglas Parku a stanice zvýšelení podá se v čísle 3055 So. Lawn- zená grocerie v České Kalifornii. Ce- MUSÍ BÝT prodán co nejdříve zděný tage na Hastings ul. blíže Ashland! né dráhy. Vynáší ?20 měsíčně. Příčidale Ave.______________________ 21x3;’ na $525 Hlaste se v čís. 2336 již. dům s dvěma fiaty, v nejkrásnějším ave, nese $240 ročně, na splátky. TO| ná prodeje, odjezd na farmu; 2815 z.
VYMĚNÍ SE neb prodá dobrá 80-akro- Sawyer ave.___ ____________ 27x3
okolí v Lawndale. Hlaste se v čís. jsou obzvláštní láce, jichž mám ještě I 20. ulice, blíže California Ave. 2Gxj
vá farma, pěkná stavba, 3% míle od PRODÁ SE pekárna v České Kalifor 2633 již. Ridgeway ave. a podejte
Ed Katzburg, 3042 již. Kildare
a í\í\ •hotově
■ - — ostatní
■ • ■ na splátky
_______ 28x1'
města, hojnost krav, prasat, koní, sle nii, hodící se nejlépe pro Čecha. K Vaší nabídku.
27x2 ave.
koupí 1900 záp. 21. Plače,
pic, hus a veškeré nářadí a stroje po doptání v čís. 3208 záp. 26. ul. 27x3
PRODÁ SE dvourentový majetek vel na rohu Lincoln ul. dvou-poschoďový
PRODÁ
SE:
—
Krásný
7světnicový
třebné na farmě. John J. Bělský, 3011
cottage, 2 loty, v Brookfield, velká mi levně. Hlaste se v čísle 1522 — 19. majetek, plyn zaveden a dobré zaří
již. Kostner ave.
15x2t VYMĚNÍM krásné zařízený hostinec
24xit zení. Cena $3400. — Frank J. Petrů,
s majetkem. Jos. Ponič, 4306 záp. zahrada, všeho druhu zelenina, ovoce ulice.
veřejný notář, 1443 záp. 18. ul. Tele
Thomas ul.____________________27x2 a stinné stromy. Veškeré zdokonale PRODÁ SE majetek, v němž jest zaří fon Canal 806.
________ 20x10
ní, vše zaplaceno. Za hotově neb za zena velká krejčovská dílna, dva fia
RŮZNÉ NA PRODEJ.
PRODÁM krásně zařízenou pekárnu
polovinu hotově. Cena $1,900. Jerome ty, blízko pouliční dráhy. Zároveň se
PRODÁ SE dvacet devět tisíc akrů za každou rozumnou nabídku, denní P. Zelenka, 1924 již. Hamlin ave., blí prodá akcie, vynášející 8 procent. —
NA PRODEJ za příčinou nemoci ve pozemků v okresech Wood a Clark v tržba $25.00. Jos. Ponič, 4306 záp. že Ogden ave.
27x2 Příčina vstoupení do jiného obchodu.
27x2
škerý nábytek do domácnosti. 2458 pravé střední části Wisconsinu, po Thomas uh_____ • ..______
hotově — ostatní na měsíč
Pište na ‘‘Denní Hlasatel A 38.” 27xn
zemky tyto možno koupiti na lehké PRODÁ SE dobře zařízená grocerie PRODÁ ŠE neb vymění za loty neb
již Spulding ave. na hoře ve předu.
ní splátky, koupí 1447 z.
větší majetek 3 rentový zděný kadyč, AKROVÝ lot prodám lacino v Riversplátky,
každému
přístupné.
Nejlepší
v Plzni za levnou cenu; laciný ná dobře Zachovalý, nese $26 měsíčně. K
28x3
1G. ul., blíže Laflin ul. Dva velké ren
side,
blízko
řeky,
10
minut
ke
káře;
příležitost pro krajany s malým kapi
PRODÁ SE domácí zařízení, jako ná tálem si zajistit! dobrý pozemek v jem; příčina, nemoc. Pište na Denní doptání 2715 již. Centrál Park ave. příčina prodeje: chci jít na farmu. ty se 6ti světnifcemi. — Cena pouze
$2500.
—
Frank
J. Petrů, veřejný no
bytek atd., v čís. 1340 záp. 18. Plače, bohaté a hustě obsazené krajině. Pi Hlasatel _2E—37.”__________ 27xlt
27x2 Cena $525; další podrobnosti sdělí
v předním domě na zadu, za příčinou šte přímo na majetele pozemků, obdr OBCHOD mlékařský v České Kalifor PRODÁ SE majetek, ve kterém je za majitel Ad. Berdich, 2837 záp. 21. tář, 1443 záp. 18. ul. — Tel. Canal 806
20x10
odjezdu.
28x1 žíte číslo “Nového Domova” právě vy nii na prodej i s majetkem. Pište na řízený dobře jdoucí obchod s cukro Plače.
27x2
aneb nejbližší nabídka, obdr- daného. Homemaker Land Company, Denní Hlasatel “E—39.”______ 27x11 vinkami, zmrzlinou, doutníky, tabá PRODÁ SE skutečně lacino 2 a půl
vOv, ží í-cillindrový “Runabout”, 427 — E. Water Str., Milwaukee, Wis. PRODÁM neb vyměním dobře jdoucí kem, školními knihami a školními po poschoďový nový majetek, 4 a 5 svět
hostinec,
za
prázdný
lot
neb
cottage.
3xn
v dobrém stavu. 5223 jižní Marshfield
třebami. Příčina prodeje: odjezd na nic, vysoký bejzment, vše moderně
Pište na Denní Hlasatel “E—38.”
Ave.
28x1
________ 27x3 venek. Další k doptání v č. 2711 Sa. zařízeno. Hlaste se v čís. 2114 již. 58.
Sawyer ave.
27x2t Court.
PRODÁ SE zánovní mluvící stroj ‘‘Vi
24x5
Hkngslíhwa sMivise,
PRODÁ SE delikatesní obchod s ma
ctor” lacino. 1329 záp. 19. ul. nahoře
22. ulice a Austin Ave. (60. Ave.) .
Ave. PRODÁM 2 loty na 22. ulici a 60 ave. PRODÁ SE nový zděný majetek s
v předu.
28x1 FARMA 160 akrů, krásné stavby, ma jetkem, v čísle 2843 již. Karlov
grocerii a řeznictvím v dobrém mí
______ 26xlt Hlaste se 2814 již. 64. ave. Berwyn
jící cenu $6000, prodá se za $2800. Pří
stě, v sousedství není nic podobného, Výprodej zbývajících lotů.
PRODÁ SE nábytek v čísle 1031 20. čina úmrtí. K odptánf 3803' západní
28x2
PRODÁM cukrovinkový obchod, NoPlače, vzadu.
28xt. 26. ulice._____________________ 1 14 tion Ice Cream Parlor, příčina pro PRODÁM 2 loty na 64 ave. a 5 lotů neb se pronajme. Pište na Denní Hla
Chcete-li výhodně koupiti residen24x7 ční neb obchodní, navštivte nás v na
LACINO elektrické piano (jako nové) FARMY A POZEMKY NA PRODEJ. deje, nemoc. Adresu sdělí Odvětví na 28 Plače, za $1.500. Voda, stoky, satel pod značkou “E. 32.”
pro hostinec atd. — Blatter, 932 z.
28x2 MUSÍ BÝT prodán okamžitě 2-flatový ší odbočce na 22. ulici a Austin Ave.
Jedna z dobrých příležitostí pomoci Hlasatele, 2430 Sawyer Ave.___ 23x7 se 2813 již. 64. ave., Berwyn.
(60. Avenue.)
19. ul.
28x3 sobě lehce ku domovu na venkově, PRODÁ SE dobře zařízený řeznický 64. ave., Berwyn.
2St? dřevěný dům, moderně zařízený na 2
$65.00 VICTOR MLUVÍCÍ STROJ s kde jest dosti práce mimo farmy, k do obchod, mezi smíšenou národností, PRODÁ SE cottage o 6 světnicích v lotech v č. 2175 sev. 58 ave. u Grand
W. A. MEfflSOLS & 00.,
23x2t
25 rekordy, 25.00. — 3058 Madison ul. stání v lesních stanech aneb na pilách velmi lacino. Hlaste se v Čísle 1458 čís. 1524 Clinton ave., Oak Park. Má avenue.
406
Rector
Bldg.
— Teí. Centrál 5145.
Dr. Eberhardt, 2. podlaha.
28x1 po celý rok, my vám prodáme 40 akrů záp. 14. ulice.
27x3 PRODÁ SE úplně nový dům ?a kaž
_____ 26x7 lo peněz třeba.
B. J. Bernášek —..— B. V. Dvořák,
MUSÍM prodat koně; dobrého tahou země, na kterém stojí třísvětnícový- PRODÁ SE dobře zařízené mlékař PRODÁ ŠE dům o dvou bytech s kou dou cenu v Brookfied u Ant. Radr na
— čeští zástupci. —
nový
domek,*
z
dobrého
materi-álu
po

Forest
ave.
č.
120.
23x10
ství; prodá se 9—10 konví mléka pelnami. Musí být prodán rychle za
na za každou cenu v čís. 1853 již.
Laflin ul.
27x4 stavený, máme nyní hotových deset denně. Pište na Denní Hlasatel E—34. příčinou odjezdu na venek. 2752 již. $1000 pod cenu prodám 3 roky starý
domků. Můžete sobě vybrati onen,
25xlt Crawford ave. (40. ave.)
27x9 moderní dům se štorem na 26. ulici.
PRODÁ SE nábytek lacino v celku který se vám bude zamlouvati, za
Majetek tento nese $950 ročně. Pro
neb po kusech v čís. 1167 záp. 18. ul. $750. Malá první splátka a zbytek na Z TOWN OF LAKE! Prodám dobře VYMĚNÍM krásný zděný majetek, 3 dám levně za příčinou vstoupení do
27x2 deset roků na splátky. Pozemky ony jdoucí a dobře se vyplácející řeznic fiaty, za farmu. Jos. Ponič, 4306 záp. velkoobchodu. Pište na Denní Hla
ký obchod s menším majetkem. Do Thomas ul.
27x2 satel “E—27”.
PRODAJÍ SE bogy s koženou stře jsou u Fifield, Wisconsin. Pište:
'
23x6
brá příležitost pro přičinlivého Člově
GOOD LAND COMPANY,
chou, nová kola, za $10. 2715 již.
ka. Příčina prodeje nemoc. Pište na NA PRODEJ 2-pátrový zděný dům, PRODÁ SE zděný cottage v čís. 3009
Centrál Park ave.
27x2 Phillips, Wisconsin, neb John Schauer, Denní Hlasatel poď značkou “E. 33.” velmi lacino; vyjímaje markyče, v již. Troy ul. Hlaste se v čís. 2232 Mar4036 W. 26th Str., Chicago, lil.
24xt nejlepším pořádku, $5000; 2707 jižní shall Boulvd., 1. poschodí.
POZOR! Mám na prodej pětiletého
4xlm
Lawndale Ave..
27x2
17xn
koně, hodícího se do každé práce, v
PRODÁ SE dobře jdoucí obchod ká
DVOUPOSCHOĎOVÝ DŮM na pro
každém ohledu spolehlivý; prodá se
KRAJANI POZOR!
vou, čajem a rozličnými potřebami VYMĚNÍM krásné zděné majetky za dej á bejzment, 2418 již. Hamlin ave.
za cenu mírnou. Též vůz a postroj na
malé. Jos. Ponič, 4306 záp. Thomas
22x10
Oznamuji vám, že jsem počal osazo pro domácnost za příčinou odjezdu na
prodej v čísle 1650 již. Karlov Ave. vat! novou krajinu a to kde rošte vše venek. Adresu sdělí odvětví Hlasatele ulice.
27x2
(41. Ave.)
27xlt ho druhu ovoce, kde uzraje korná kaž 2430 Sawyer ave._______ 24x7 MUSÍ BÝT prodán dvoupatrový zdě PRODÁ SE lacino nový zděný dvou
patrový dům, vše moderně zařízeno,
PRODÁ SE kůň 6 rokij starý, zaru dým rokem, kde jsou trhy ty nejlepší, PRODÁ SE dobře jdoucí grocerie, ný dům lacino. 3032 Hamlin ave. 27x8 v čísle 2647 již. 42. Ave., blíže 26. ul.
čený dobrý tahoun i běhoun; 1924 na všechny farmářské plodiny, kde se velká láce, v čísle. 2703 již. Karlov PRODÁ SE začhovalý cottage v
19x14
PRONAJME SE.
Allport ulice.
27x2 křižují tři dráhy, jest to pouze něko Ave^_(41- Ave.)
24xlt Merygold; podrobnosti sdělí majitel MjUSÍ BÝTI prodán domek s dvěma
27x7 byty, velmi levně. K doptání 2702
MÁM NA PRODEJ pět dobrých koní, lik hodin cesty z Chicaga. Pozemky PRODÁ SE řeznictví staré místo, mu v čís. 2507 již. Albany ave.
též jednoho koně, který by se hodil jsou rovné, zem dobrá, poloviční pré sí být prodáno okamžitě, 2809 záp. 22. NA PRODEJ krásný majetek, y2 akru již. Ridgeway Ave.
24x14
HLEDÁME chicagský majetky. Far
do buggů neb pro mlékaře, jednu ma rie, žádný kámen, cesty dobré, školy
.
___
pozemku v malém městě v Illinoisu,
my v nejlepších místech všech stá lou pony; koně jsou zaručení; pro všude kde třeba, jest tam již usazeno ulice.______
PRODÁ SE mlékařství. O podrobno slepičnlk, stromy, keře, atd., dvojí NA PRODEJ LOT 37%xl25 za lev
tů prodáváme neb vyměníme za měst
dám též postroje lacino, v čís. 2143 na 50 rodin Čechů a Slovanů, pozem sti pište na Hlasatel pod značkou voda, studničná a pramenitá. Prodá nou cenu, v Oak Park, blíže 60. Ave.
ské majetky. Dejte nám Váš majetek!I již.
Pište na Denní Hlasatel “E—40.”
Spaulding Ave., u 22. ul.
26x14 ky budu prodávat! velice lacino, prv
do prodeje neb na výměnu a jistě zí- J*—
——_—_ ním 50 osadníkům a na splátky na “E 28”.__________ _ ____________ 23x6 se lacino. K doptání v čísle 1641 záp.
27x3
27x2
skáte. Doptejte se u The Hamlin 3754 PRODÁ SE krytý vůz, hodící se pro 8 roků pouze malou částku jest tře PRODÁM pěknou grocerii s majetkem 18. Plače.
LÁCE — Velmi pěkný zděný domek
záp. 26. ulice.
28X31 groceristu neb řezníka, 1458 záp. 14. ba složití hotově. Pište mně jak má v České Kalifornii za příčinou jiti z PRODÁ SE pěkný zděný domek (cot (cottage) na Lawndale Ave., (proti So
PRONÁJMU nový štor se 3 světnice- ulice;________ _______________ 26x7 te jeti a o další popis oné krajiny a obchodu na venek. Hlaste se v č. 2501 tage), jest 1% poschodí vysoký, ho kolu Havlíček Tyrš), levně na prodej,
dí se pro větší rodinu, v čísle 2648 výhodné spojení s károu a u hlavní umi, hodící se pro jakýkoliv obchod, [ £ OKAH koupI markyč 5% proč. mapy, ceny pozemků jsou od $12.50 Whipple ul._________ ______ llxlm
jižní Keeler Ave.
27x2 lice. Ptejte se ještě dnes, než bude
.2636 již. Crawford ave. Cena $25. — i
úroků, běží 6 roků. První do $17.50 za akr. Řamatujte, že toto
HOSTINEC ZA $22,000
První měsíc zdarma.___________ 27x2 jistota na majetek v ceně $9000. Hla- jest krajina, kde jste jisty úrody, kde musí býti rychle prodán. — Krásné PRODÁ SE rohový lot. K doptání v pozdě u John V. Železný, 3856 záp. 26.
21xn
PRONAJMOU SE velké světnice pro' ste se u Frank J. Manda, 1834 S. Ash- nepřijdou mrazy každý měsíc v roce, místo, jediné na rohu nejživější ulice, čísle 1535 jižní Komenský Ave. 27x2 ůHce.
úřadovny neb menší výrobní společ- (land ave., roh 18. Plače.
26xt kde můžete pěstovat! rozdílné ovocné velké české osady. Moderní budova, PRODÁ SE jednopatrový nový zděný PRODÁ SE rohový majetek v kterém
stromy, kornu jistě, nemusíte se dřínosť na 2. podlaze; též celé třetí po- PR0Dx SE nový truhlářský “beně”* ti s kamenem, nežli můžete orati a nese velký rent. Nabídky pod zna- majetek, ve kterém jest zařízena gro-: je zaveden dobře jdoucí hostinec, kde
cerie,
při
tom
pěkný
byt,
velká
pů

schodí pro továrnu. Velmi světlé, níz-'Y čígle 1167 _ 18- ullce<
25x4
potom to spojení, kde každou hodinu čkou “E. 35”.__________________ 27x2 da, cementový basement, maštal a se prodá 100 sudů piva. Pište na Hla
kí nájem. Hlaste se u Yondorf Clolh-1
,
troJ ¥
satel pod značkou “E—59.”
21x2t
KRAJANÉ POZOR!
jede vlak. Čtyři veliká města jsou
senník, vše v dobrém pořádku. Cena
ing Co, roli Halsted a Van Buren ul. g“
na blízku, elevátory, mlékárny, naklá- Velká příležitost, musí být prodán $4500. Další v č. 2619 již. Avers Ave. PĚTIAKROVÉ LOTY se prodájí, pou
ze $150 akr, blíže Willow Spring, 1
$@00.00
27x2 míle od Chicago, Joliet dráhy. Bližší
pronajme ' SE ~SS-akrová Jarma, '2 '
B/T’ prodáno p»né Plmo^Pl- dárny, sklady, všecko připravené, tak senařský a obilní obchod — moukou,
že tyto pozemky mají velice větší ce uhlím a dřívím. Příčina vstoupení do
mile od Three Oakes Mích. Zaftaonl
b“°
íí.k Z nu, jako pozemky v severních dílech. jiného obchodu. Hlaste se 2814 již. PRODAJÍ SE 30 stopové loty, potrubí, sdělí František Tůma, 5028 Archer
$1100.00
voda, plyn zavedeny a zaplaceny, za;
,e vyprodá, nájemce iy mel Ju pM. b«de Prodáno okamáits v «. 4120 záp Každému kupci slevím na cestov
24xlt
64. Ave., Berwyn.
28x2 $300 — 16. ul. a 64. ave. (Ridgeland j Ave.
ležitost farmu vykoupit. Další sdělí v |
unce’_____________________
ném a pozemky ukáži zdarma. Kra$1200.00
ave.) Vezměte 12. káru Stibbs a Že- PRODÁ SE obchodní majetek na 26.
č. 2436 St. Louis ave., 3. poschodí po I PRODÁ SE jednotlivý postroj, 3 sedla jani, zde máte nyní příležitost kou
linski, majitelé. Úřadovna na majetku ulici. Cena $6.800. Hlaste se v č. 4124
6. hodině večer.
26x3 ; a lehký vůz na dovážení. Vše v nej- piti znamenitý kus laciné a dobré ze
záp. 26. ul.
24xn
MAJETKY
NA
PRODEJ.
otevřeno v sobotu a v neděli. H. H.
$1250.00
ZA »22.00 měsíčně pronajme se pěkn“? lePs!m f“řSíkl1- H’aste s® » Monareh mě, co jsem já osobně vyhledával po
VYMĚNÍM
za
farmu
2
byty
zděný
ro

Stibbs
4236
Gladys
ave.
Telephone
a vzdušný byt o 7 světnleleh a kou-1 Bren tog Co., 81 a Western ave, 20im plných pět roků, nežli jsem tuto kra
Kedzie 9587. Jednatel Josef W. Vi- hový majetek v České Kalifornii. K
$1400.00
pelně. Adresa: F. Hůlek, 1651 jižní NA PRODEJ 25 koní a klisen od $25 jinu našel a dostal do trhu. Pište
doptání
3803
Z.
26.
ul.
17x14
štaln, 6412 záp. 12. ul.
26čaxiů
Avers Ave._______________
25x7; do $150 — 5 až 6 roků, vážící od 900 hned, dokavádé jest výběr na blízku
města na tuto adresu:
ZAŘÍZENÉ a částečně obdělané far PRODÁM moderně zařízený domek s PRODAJÍ SE 2 akry dobré půdy v Po$1500.00
. PĚKNÝ ŠTOR ku pronajmutí na velí- Uber do 1600 liber- Vozy a Postroje. WISCONSIN FARM LAND COMPANY
plynovým a elektrickým světlem, vo sen, 111. Jednatelé se vylučují. Pište
my
můžete
výhodně
koupiti
od
nás,
oa zalidněné
noiw-snx ulici
..í;»; a sice----, Dále dva pěkné buggové koně. Garce
naTni...»-,..
Blue Island
— John SChauer, zástupce —
dopište sl o seznam zařízených farem. dou a místem ku další stavbě. Další na Jan Svatoš, Posen, 111. Box 59..
$1600.00
ave., naproti Kašparově státní bance, fleld Teaming Co., 2546 záp. Madison
podrobnosti
sdělí:
Eduard
Nováček,
27x2
4036 West 26th Str., Chicago, lil.
Vlastníme též mnoho neobdělaných
15xn ■
č. 1911. K doptání a k zrentování u J. ulice.
26x4
pozemků, které prodáváme
na splátky 2038 W. 21. Pl.
17xn
PRODÁ SE dům, ve předu štorek a
Otto Horáčka, č. 1834 Blue Island ave. PRODAJÍ SE 3 mladí koně, hodící se
$1700.00
přístupné
každému sebe chudšímu. Pi
PRODÁM
JUDITH BASIN, MONTANA.
]
byt vzadu, zahrádka a slepice, ulice
v zlatnickém obchodě.
I7xn pro mlékaře neb groceristu, vozy,
nám o seznam dnes.
lacino nový zděný dvoupatrový dům,1 a všecko zaplaceno, 5012 záp. 30. ul.,
Krajané, farmáři a dělníci. Patnáct šte
i
buggy, postroje, lacino, 2838 již. Ho- tisíc akrů k rozprodání. Zakládáme
$1600.00
HOMEMAKER LAND COMAPNY,
bejsment, moderní zařízení, možno na Hawthorne, 111.
26x3
man ave., blíže 29. ul.
20x14 novou Česko-Slovanskou osadu v Ju- 427
E. Water Str.,, Milwaukee, Wis. stěhovat se ihned. 2713 již. 42. Ave.
1
RÜZNÊ.
$2000.00
ditli Basin, Montana, kde jest v pří
___ ____________________
25xlt VÝHODNÁ KOUPĚ — Rohový prázd
ný
lot
a
vzadu
2-patrový
zděný
dům,
tomné době nejlepší příležitost do
PRODÁ SE 3-patrový dům a lot s ma
HOLUBY
moci se blahobytu v pár letech; kde
$2200.00
lým štorem, mírná cena, čís. 1657 z. nacházející se v pěkném místě na Ked
HLEDÁ práci z Čech vyučený malíř,
’ i prodám, koupím, vyměním, každou so- úroda za posledních deset let ještě ne- :PRODÁM LEVNÉ obchodní rohový 19. ulice.______________ _
25x7 zie Ave., velmi levně na prodej. Hodí
natěrač, papírovač, domy natírám a
! botu a neděli dopoledne, v ěísle 5408 selhala; kde Češi usazení jsou všichni majetek, v zadu zděný dům o dvou PRODÁ SE novomoderní 2-flatový ma se dobře pro obchod. Bližší sdělí John
$3500.00
veškerou práci v ten obor spadající
V. Železný, 3856 záp. 26. ulice. 21xn
spokojení; kde vaše práce jest vždy poschodích,
.
1
západní
24.
ulice,
Morton
Park.
27x2
a
jeden
cihlový
cottage
o
jetek lacino. Hlaste se v čísle 2612
dělám. Přihlášky ochotně zodpovím.
odměněna. Podnebí zdravé jako v Če- i7 světnicích. — K doptání u J. V. Že- jižní Ridgeway Ave.__________ 26x3 MÁME NA PRODEJ krásný lot na 40.
$4000.00
Hlaste se v čísle 2208 záp. 13. ulice.
chách, žádné cyklony ani blizardy, lezný, 3856 záp. 26. ul._________ 9xn
Ct. a 16. ul., 26x125 stop., velká láce,
DVOUPOSCHOĎOVÝ dům na prodej za $575.00. Hlaste se u Alex Krátký,
27x2
zem hlinitá, školy na blízku, doprava ■
FARMY
NA
PRODEJ.
a
bejzment, 2418 již. Hamlin ave. 15xt 1648 již. Crawford Ave.
výtečná, dobré trhy na blízku, kde se
26x14 Každý z těchto prvních mar=
MÍÁME $1500 až $2000 k půjčení *na
PRODAJÍ SE nové 2flatové zděné do
vše dobře prodá, výhodnější než na
první markyč na 5% procent úroků
my na širokých lotech, o 5 a 5 světni (IMOKfh koupí 1223 — 1225 jižní kýčů jest zaručen krásným
bez komišn. Hlaste se u Alex S. Krát- 40 AKRŮ dobrého pozemku, budovy, východě. Pozemky jdou na odbyt. Jedi
Kildare ave., dříve 43rd
cích, dubový trim, plyn a elektrické
majetkem, majícím dvojná
ký, 1648 již. Crawford Ave.
26x14 koně, hovězí dobytek, stroje a úro né místo v Montaně, kde je jistý spád NA PRODEJ právě dostavené 3 ma
světic, cementová podlaha a prádelna Ave. Dva fiaty, půda, moderní zaříze-1
deště.
Každému
dáme
příležitost
do1
MLADÝ, 30 roků starý ve svém obo da, se prodá lacino, když bude pro moci se svého domova. Staňte se čle- jetky,
po 2 poschodích s vysokým bejs- v basementu, ulice dlážděna a zapla ní. $1,000 hotově, ostatní na splátky. sobnou a větší cenu, než
■
ru dokonale znalý kovodělník, který dána ihned. Pište na Eben W. Millis, ny našich desetlčlenných klubů, na mentem,
které se mohou upravitl v cena, blíže zvýšené dráhy stanice a Frank J. Petrů, veřejný notář, 1443 z.
1
se vyzná též v plechařské práci, hledá Black River Fall, Wis. R. F. D., No. získání lepších výhod ku získání po- byty.
20x10 jest částka markyče. Veške
Všechno nejmoderněji zařízeno. 22. ul. pouliční dráhy. Cena $5700. — 18. ul., telefon Canal 806.
’
26x9
stálou práci. Pište na Frank Micsjeta, 8., Box 26.
33x125; majetky jsou na Lawn $1000 hotově a zbytek na malé měsíč
zemku. Jinde platíte od $10 až $25 za Loty
1
ré majetkové listiny obdrží
PRÁVĚ STAVÍME
729 W. 17. Str., Chicago, 111.
26xlt VYMĚNÍM ÚRODNOU 80 akrovou akr s pařezama a stojí vás to až $50 dale
Ave., č. 2813, 2817 a 2821. Pro ní splátky. Caři A. Carlson, 2126 již. na konci zvýšené dráhy na jiho-západ‘
se za 500 pod cenu.
12xn 48. Ave., bíže 22. ulice.
llxn ním rohu 24. ul. a 56. ave. dva rodinné te s každým markyčem.
*
HLEDÁ SE Anežka Peltan, by udala farmu. 8 krav, 4 koně a všechny stro- jeden akr vyčistit. My vám prodáme dají
svoji adresu do čís. 2856 již. Harding je. O Jilovsliý, 1517 záp. 18. ul. 24x5 pozemek od $20 do $50 akr bez paře
PRODÁ SE nový 2flatový zděný dům domky ohnivzdorné, suché, lisované ci
Hlaste se u
Ave., jest to v její prospěch, u Fran VYMĚNÍM krásni'1 majetky za farruy. zů, který sám sebou se zaplatí za tři
na širokém lotě, o 4 a 4 světnicích, hly ze Yšech stran, moderní, všecko
moderní, plyn a elektrické světlo, ce pohodlí, široké loty, 32x125. Mírné
tiška Kessnera.
21x8
Jos. Pnoic, 4306 záp. Thomas ul. 27x2 až čtyři roky. Pošlete si pro naši
českou ¡Ilustrovanou knihu, jednající
mentová podlaha a přidělané škopy na splátky. Během týdnu, v sobotu odpo-1
FARMÁŘI POZOR! Na výměnu ně- o výše uvedených pozemcích s mapou PRODÁ SE majetek se štorem a půl prádlo v basementu, ulice dlážděna. ledne a v neděli v úřadovně.
PŘIJME SE 50 děvčat pro domácí kolik krásných majetků za farmy. Montany. Zdarma každému na požádá-, akrovým
i
pozemkem, v němž je zaří Cena $4400. — $500 hotově a zbytek na
NAGEL-CUTLER Co.
práci v čísle 1116 — ,17. ulice, mezi Hlaste se u největší pozemkové fir ní, kde jest vše vysvětleno správně zena
:
grocerie a "candy store”, vedle malé měsíční splátky. — Caři A. Carl
Úřadovna: 25. ul. a 56. avenue. ,
1322 západní 18. ulice.
Centre ave. a Fisk ul. u E. G. Svaton- my Trávníček & Co., 1334 záp. 18. tak, jak jest. Charles Tyl, 4010 Ogden školy. Hlaste se v čís. 5918 — 18. son, .2126 již. 48. ave., blíže 22. ulice
Frank A. Nagel.
$1x8 [Ave., Chicago^.. 111.
pké.
22x2m ulice.
ulice, Cicero, I1L
26x3
2010
2- B. Cutler.
18x3m Telefon Canal 704.

přinášející 5,5
úroku,
v částkách

Karel J. Hrubý a Spol.,
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Mám rád krávy a
drůbež, ale tohle
je něco.

Pro případ ohně
vem stříkačku

Rychle, pá,
zahoď to.

-

Já jednu
zapálím, ano'

Co to začíná’
Počkej,
pustím

U/^r

¿Oi

Nic z
něho
nehuda.

Zapálil mně
najednou všech
ny rachejtle.

Vzpomínka.
Překvapující výsledek.
Třetí zuby.
A. : Číšníku, dejte mně maso, ale ne
‘Pomohl panu Novákovi prostředek
Mánička: “Mami, kdy dostává člo
na žebírku!"
proti nespavosti, který mu poradil je věk třetí zuby?”
B. : “To vy nerad ?” Vždyť je to nej-1
ho šéf?” — O, ano, znamenitě. Dnes
Matka: “Člověk dostává zuby jen
lepší maso!"
přišel již o hodinu později do kancelá. dvakrát v životě!”
A.: “Možná — ale jak si vzpomenu,
řej"
Máňa “Ale tetička má přece už třetí,
že
Pánbůh udělal ženu ze žebra, mám
—Wtewa vyndavací k tomu!”
po chuti.“
Zlomyslný.
U cukráře.
Jajp se mluví.
‘‘Považte — včera jsem se zasnoubi
1 ‘To je roztomilý chlapeček — cel#
la.” — “A smím sé ptát, jak se jmenu Zákaznice: “Máte praženě mandle?”*
¡tatínek! Čí pak je to?”
Prodavačka: “Ne, oteklé.”
je postižený?”

Nechat domluvit.
Následky.
Příliš zdvořilý.
Těžko splniti.
‘‘Považte, právě když jsem se chysta Muž: “Čověk nikdy neví, co je, být
Srpávce věznice “Rád byste byl za. I Zkoušející profesor: “Jaký je váš
městnán přiměřeně svému zaměstná I náhled o té otázce, pane kandidáte?” la na procházku, sedl si můj muž na šťasten, až když se ožení.... ”
i Kandidát: “Docela takový jako váš, můj klobouk!“ Však je to na něm také
Žena: “Tak to vidíš!”
ní? Čím pak jste?”
vidět!” — “Ale to není ten klobouk,
Muž: “....a pak je už pozdě!”
Trestance: “Tanečním mistrem.” | pane profesore!co jsem měla na sobě!” — “Ano, ale
—*».«•—
na panu manželu je to vidět!”
Ve vesnickém hostinci.
Předpis lékařský.
Úzkostlivá.
Host: "Toť krásné! Denně máte
Ředitel žaláře k novému vězni: “Ul
Aha!
Muž: Číšníku, přineste nám láhev drůbež! Přichází sem asi mnoho cizin
jste
tu
zas,
Jando?
”
Host: "Co pak to, že je dnes ták do
vína, ale nějakého starého!”
ců?”
Tulák: “Ano, lékař ml předepsal,
Hostinský: “To ne, aíe mnoho avfo- bré pivo?”
Žena: “Ale, Václave, jen aby nebylo
usaněnu vzduchu, klid a přísnou dietu."
Picolo: "Náš starý marodí.”
mobilů tu jezdí.’
již z modv.”

i část druhá |
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Krásné sochy, určené pro mezinárodní výstavu v San Francisca.

San Franclsku. Sochy, jsou provedeny
v pravdě umělecky a budou nemalou
ozdobou celé výstavy. Jsou to Dobro
druh, Filosof, Kněz a Voják. Všechny

I
|

Čtyry sochy budou umístěny na velké
průchodní věži, která se bude vypínati
nad jižními zahradami. Věž ponese
jméno Drahokamů, »bude 435 střevíců

VOJÍN,

KNĚZ

FILOSOF

DOBRODRUH
Tento obrázek předvádí před oči
naše čtyry z dohotovených právě soch
Johna Flanagana, který je vyhotovil
v New Yorku pro světovou výstavu v

vysoká a státi: budfe
základě, ná jehož stěi
gorických obrazů Juli
chař Flangan začal pí

První mou myšlenkou bylo, najiti ve jen rozčileni, neboť tvrdili, že ostrovů jených Státech sice 'míní, že se po
Zprávy zahraniční.
městě albánskou vládu, ale nenašel těch potřebují, aby uhájili své državy drobí a zástupce pošle’, ale od něho
jsem žádné. Vládne tu jenom šest vá- v Malé Asii. Jest známo, že velmoci, óšpbně nedošlo dosud o tom ani slova.
ČECHY.
léčných lodí, ale ty se chovaly tiše, když v Londýně o věci té rozhodovaly,
Je. docela možno, že povstalecká vlá
Pročítal jsem londýnskou úmluvu „a přiřkly Řekům devět zabraných estro.. da nabídky Spojených Států zamítne.
Zoufalý odpor vojúfcAp.
a mam
ouieoisi»!, iu
ueivua. (Povru- hledal posudky o ní. Všichni se shouo. |vů a nařídily jim, aby dva nejdůleži- Jest posledními velikými vítězstvími
Z
Mladé Boleslavi,
16.. června.
štovní zpráva.) — Včera o páté hodině' váli v tom, že neutvořila žádné vlády, ’ tější, Tenedos almbros, které leží bliz- tak opojena, že přátelství severní re
odpoledne odjíždělo z Mladé Boleslavi vyjímaje ozbrojenou moc z ciziny, po • ko Dardanell. Turkům vrátili. Chios a publiky považuje se za zbytečné. Maje
200 záložníků do Tyrol. S nimi měl. níž všecky autority volaly. Vlády nadi Mitylene připadly Řekům se sedmi ji- v rukou Zacatecas, dobude Villa již
nými. Turecká, vláda byla tímto, —
roz- snadno několika míst dalších, San
odjeti pěšák Svoboda od 36. pluku z; zemí se domáhá pět různých těles: '
Čiňovse u Král. Městce. Svoboda jíž ■ Předně šest velmocí, které mají moc v hodnutím velmocí popuzena á' letos■ Luis Potosi, Agua-scaliéntes a jiných,
jednou v Tyrolích sloužil a z Tyrol rukou; ¿á druhé komíšé pro kontrolu v lednu oznámila velmocem, že jejich a pak hlavní město Mexiko padne mu
utekl. Bránil se tomu, aby zpět byl do kvilní administrace a financí; za třetí ‘‘nespravedlivého rozhodnutí” nepřijí neodvratně do rukou. Carranza přijel
Tyrol poslán p posléze připravil se na holandské četnictvo, jež velí vojskuj má. Napjetí mezi oběma zeměmi tedy včera' do Monťerey. kde byl přijat s
odpor.následujícím způsobem: Zabari za čtvrté kníže Vilém, na kterého při-., roste den Qde dne. Kdyby, vypukla vál velikým nadšením, ale o svých plá
kádoval se v kasárnách, ve světnici, padá ta moc, která po tom všem ještě ka, povede se méně na zemi nežli na nech nic neřekl.
v níž se spoluvojíny bydlel. Světnici zbývá; a za páté ministerstvo, které, moři. Obě země shání se po lodích. Vy Washingtonská vláda nyní uvažuje,
uzamkl, dvéře zabarikádoval kufry, nemá moci žádné. Tyto poslední čtyry pravuje se, že se Řecku podařilo za -o by dělala v tom pádu, kdyby jí.Carv Americe od firmy
..—
----- , New
----- York
----- ranza neposlechl a v boji dále pokračokavalci a j. a připravil si též zásobu vlády nedělají nic jiného nežli potíra koupiti
asi padesáti bochníků chleba. Rovněž jí navzájem jedna druhou a snaží se ; Shipbuilding Conipany jednu loď. Že val. Jediné co jí zbývá, bylo by odepříopatřil si náboje a nabil pušku. Když podkopat! všem ostatním půdu pod no ! Se jedná v 'kongresu o tom, aby vláda ti nové vládě v městě Mexiku uznání.
vojsko odjíždělo, byl Svoboda hledán hami. Vláda první, velmoci, se do to- j■ Spojených Států prodala Řekům dvě■ Ale pak by byla zase tam kde byla
a konečně zjištěno, že uzavřen jest ve ho hemísí. poněvadž mají svých bojů 1’ starší ^bitevní lodě, Idaho a Mississip- před rokem a musela by opakovali prosvětnici. Vyhrožoval, že každého, kdo vlastních až na vrch hlavy.” Ve zprávěi ■ pi, je také, známo. Řekové chtěli také1 ti Carranzovi všecko to, ..co dělala proti
se k němu přiblíží, zastřelí. Důstojníci se dále praví, že jedinými poctiyýmii vykoupiti-dva argentinské moderní Huertovi. Ve Washingtoně se mnoha
mladoboleslavské posádky následkem lidmi jsou tu důstojníci holandských obrněnce, stayěné ve Spojených Stá mluví o bitvě v. Zacatecas. kdež Villa
toho sešli se k poradě. Současně na. četnfků. Vláda-činí všecko možné,' aby tech, ale nepodařilo se to. Turci na- dobyl skvělého vítězství proti vojsku
tomu koupili velikou moderní mnohem silnějšímu. Je to důkazem, že
:
stal v okolí veliký poplach, poněvadž uvrhla Albánii v nejhorší občanskou ¡proti
Svoboda skutečně jal se stříleti. Pora válku. Williams vyzývá velmoce, aby. loď, která se pro Brazílii «taví v An- je Huerta v koncích a že budou míti
da důstojníků o tom, co se má podnik odstranily knížete Wieda a mezinárod-■ j glii a brzo bude,dohotovena, dále si ob povstalci další práci lehkou. Ale po
jednali
druhou. Hlavní však věcí při stavení Spojených Států se tím nezlep
‘
ní
komisi
a
zřídili
v
Albánii
takovou
nout vyzněla v ten smysl, aby povolá
ni byli vojáci z plovárny a současně vládu, aby se každý kraj a každý kmen tom, která největší obavy vyvolává, šilo, povstalci budou tím více; toužiti
jest, že válka mezi Tureckem a Ře- po tom. by se zmocnili hlavního města
stříkačka, kterou se proti Svobodovi spravoval sám.
Zpráva ovšem vzbudila sensaci a ve. ckem obmezena nezůstane a může se! a dostali se přímo tam. kam bv se di
zakročilo. Položena byla hadice, do
dveří světnice vyřezán byl otvor pro likou zvědavost’ budí, přizná-li se Wil rozšířiti dále. Jsou obavy, že ve pro- plomatickým vyjednáváním mohli, do
ústí hadice a do světnice puštěna voda. liams. že to skutečně napsal sám ane, spěch Turků a naproti Řecku zakročí stat! jen po velikých průtazích a okliPřed světnicí stáli vojáci s nasazený bo popře-li to. Může to býti upřímně, Bulhaři, kteří v druhé válce balkánskéi kam i a snad by.se tam ani nedostali.
mi bajonety připravení k výstřelu. míněno, ale diplomatické to rozhodně, tak těžkou ránu dostali. Ale Řekové
Má se navrátili na* výsto.
mají obranné smlouvy nejen se Srby,
....
Když podařilo se do světnice napustiti není.
Prostřednictvím .brazilského vyslan
nejbliŽŠÍml svými sousedy, ale i s Ku.
vodu asi na čtvrt metru vysoko, poča
ŘECKO.
mun*y, nepřately Bulharů a s Černo ce, který zastupuje ^Spojené' Státy v
ly dvéře povolovat!. Vojáci vstříkli- na
horci. Snad právě tato smlouva přispě Mexiku, žádá president WilšÓh, aby
Mračno řecko-turecké.
to silný proud vody Svobodovi do
■bylo místokonsulu Stillmanóvi dovo
obličeje. Ten chystaje se k výstřelu,
Londýn, 27. června. — V Řecku jest je k tomu, aby se válka odvrátila a leno navrátiti se do Saltilla na místo,
nadl a prostřelil si ruku. Vojínové vrh rozšířena pověra tohoto znění: Až’ dojde-li k ní přece, aby se obmezlla’ které dosud zastával. Očekává se, že
li se na něho, byl jimi spoután a od si .král Konstantin vezme za ženu krá jen na tyto dva zápasníky. Co přinese[ k tomu mexická vláda svolí. Presi
vezen do nemocnice. Všechny věci, ji. lovnu Žofii, budou vládnouti v Caři- nejbližší budoucnost’, nikdo neví. Ač- dent o to žádá proto, že Je Stillman
miž zabarikádovav světnici, byly na to hradě. Cařihrad jmenuje se řečky' koli diplomatické naojetí mezi oběma’ obeznámen s místní situací tak jako
vyvezeny na dvůr kasáren. Byla to za Konstantinopol a jeho chrám, nyní me zeměmi povoluje, přípravy k válce se nikdo jiný a americká vláda jeho slu
jímavá podívaná na spoustu matrací, šita Žofie (svaté Moudrosti) je známý. množí a obě země volají do zbraní zá- žeb potřebuje. Stillman měl, jak zná
slamníkň a kufrů r nod. Svoboda zdrá Nyní skutečně má Řecko krále Kon’ ložníky.
mo.. s Huertovými úřady nepříjemno
hal se do Tyrol odjeti pro obtíže vojen stantina, který má od roku 1889 za že
sti, byl v dubnu zatčen, tvrdilo se. že
FRANCIE.
ské služby tamtéž. Případ vzrušil ne nu Žofii, sestru německého císaře Vi
byl ztýrán. Zavražděn, a yšelicos..: jiné
Tajemná smrt Američanky.
smírně nejen vojíny, ale i obyvatel- léma. Králem je Konstantin od roku
ho. nle neosvědčilo; seto pravdou.
Paříž, 27. června. — Mnoho řečí spůloňského, kdy byl zavražděn 'jeho otec,,,i
Wood přesazen doseje yor^u.
.
sobilo
zde
tajemné
úmrtí
paní
Edith
Jiří. Mnozí Řekové věří, že . se stane
Generál Wcod, který měl býti vrch
ALBANIE.
panovníkem v Cařihradě^ Nyní na.. Winship Stewartové, manželky Davida ním velitelem amcricŘého-vojská, kdy;
Hrozné poméry v Albánii.
stalo mezi Řeckem a Tureckem napje-. Stewarta, bohatého právníka z Bal by bylo došlo k válce s Mcxikány,po:
Athény, 27. června. — George Fred tí které hrozí propuknouti ve válku. timore. Vydala se s mužem na svateb- slán byl nyní do New Yorku, kdež pře
Williams, americký vyslanec v Řecku,'' Příčiny leží v minulé válce balkánské., ní cestu do Evropy a v jednom zdej- vezme velení atlantického departmehuveřejnil dnes v časopisech zprávu o Turci nedovedou zapomenouti na po-. ším hotelu náhle zemřela. Muž tvrdí, .. tu. Wood byl až do dubna náčelníkem
svém vyšetřování, které konal v Al I hromy, které je stihly, a mstí se. Nej-. že užívala morfia a jiných narkoti.! ¡/.generálního štábu., pak byl nahražen
bánii na rozkaz washingtonské vlá snažší msta je na Řecích, jichž žijí■ ckých léků proti neuralgii, ale úřední[' jiným a vláda měla jej pohotově jako
dy. Líčí albánské poměry jako hrozné. veliké tisíce na tureckém území, v■ lékař nepřikládá tomu víry, míní, že. vrchního velitele pro případ války.
Praví, že navštívil náčelníka povsra. Evropě a Malé Asii. Řekové tím hroz. byla otrávena a nařídil pitvu. Stewart[ Jeho nynější přeložení svědčí o tom,
lých Epirotů Zographosa a nabídl své ně trpí. -Nedávno ministerský předse. byl s ní oddán tajně na podzim v roce že u ž k válce nedojde.
služby mezinárodní komisi pro kon da Venizelos vyslovil se ve sněmovně,, 1913, když se byl dal s první ženou roztrolu země, ale nedostal od ní ani od že ‘‘útoky ty jsou tak hrozné, že dějiny véštl. Dívka byla písařkou v jeho úřaZatčen na těžké obýinění.
povědi. Williams praví, že je v zemi neznají ničeho podobného a že se přiI dovně. Teprve v květnu, letošního roku
hrozné bezvládí a že se nynější systém nich nejedná o nic nežli o vyhubení ce. dali svůj sňatek do veřejnosti a odjeli
<Janajb^ar|e, N., Y„ 27- Června. —
vlády nikdy nemůže osvědčit. Za dneš lého národa na tureckém území,” Ve-.-j na svatební cestu. První žena si vý- George W.. Potter. který jest uirsěleních poměrů mají úplně volnou ruku nizelos dodal, že turecká vláda byla,' mohla od muže rozvod, obviňujíc jej, ckým zahradníkem v Palatine, byl za
náčelníci stran, které se urputně potí již na tyto ukrutnosti upozorněna ne. ■* že ji podvedl a připravil o veliký ma- tčen a předveden před soudce Hubbarrají. Vyzývá velmoce, aby utvořily stát sčetněkráte, ale marně. Vymlouvá sei'jetek. Stewart jest velice boliat a v dá Ve Fonda na obvinění z-vraždy, kte
úplně neutrální, který by zaručoval na to, že prý je to jen od veta za to, coi ■í právnické praksl jest autoritou v záko- rá se stala v prosinci m. roku a jíž ojednotlivým kmenům a krajům al zakouší mohamedánské obyvatelstvo v■ nech o manželství a rozvodech.
bětí byl John Barrett, starý a zámožný
bánským samosprávu.
Macedonii a zemích zabraných. Již ti
jeho soused, který byl farmářem. Pot
MEXIKO.
Voplčkovi, jinému'vyslanci na Bal síce Řeků, z Turecka vypuzených, při
ter byl zatčen nyní proto, že jého čele
Co bude Adie?
káně, vytýkána byla nedávno beztakt bylo do Řecka ve stavu zuboženém. Ji
dín, Lewis M. Roach, s nímž se nepo
nost', ale přiznává.li se Williams, že né tisíce jen čekají- na první lod^ a ani
Washington, 27. června. — V Niaga- hodl a z práce jej propustil,, došel k
zprávu tuto sám do novin napsal, mo se domfl-dostatrnemohou. V Turecku, ra Falls podepsána byla již smlouva státnímu návladnímu a složil mu ob
hou velmoci, zvláště Rakousko cíti- zanechali všechen svůj majetek a jsou mírová, ale v Mexiku samém, zdá se, sáhlé 'přiznání. Vypravoval mu, že v
ti se uraženými a zakroéiti proti němu rádi že zachránili holé životy. Řecká. o tom lidé málo vědí. Bojuje se a krev průvodu Potterově přišel v prosinci
ve Washingtoně. Williams přímo pra vláda žádala již několikráte od Ture■ teče právě tak jako před tím. Mírová do Barrettova domu a zastřelil jej. V
ví, že se velmoci dopouštějí v Albánii cka za tyto škody náhradu. Tureckoi' smlouva byla podepsána. bez Carranzy. přední světnici seděla Barrettova dce
hrozného zločinu. Nešetří ani albán na to odpovídá poukazem na to, co za ačkoli se ho ve veliké míře týká. Car- ra. Kateřina, kteráž čtla. Uhodili ji
ského veličenstva, knížete z Wiedu, o kouší Mohamedání v okolí Soluně a ranza má poslati své zástupce na pora- klackem do hlavy a omráčili ji. Otec
němž píše: “Shledal jsem, že princ, jinde, kde vládnou Řekové.
| du, aby se dohodli se zástupci Huerto- byl hlukem probuzen ze spánku, po
který se nazývá králem, jest úplfiě bez
Před několika dny zaujali Řekovéi vými o tom, kdo má býti po Huertovi spíšil dolů a tu jej Roach na pobídku
moci a bez říše, a je-li mu kdo poddán, formálně ostrovy Chlos a Mitylene,' prozatímním presidentem, nežli budou Pottero vu zastřelil. Potter to všecko
je to jeho žena a děti. V Draci našel které jim připadly mírem bukurešt-• ' provedeny volby. Ale možná že jich popírá a tvrdí, že jest Roach pomaten.
jsem epochální skandál bezvládí, ne ským. Tím se napjetí mezi oběma ze■ ani nepošle. Nedal dosud na jevo. co Slibuje, že bude moci dokázati. že byl
schopnosti, pokrytectví a vraždění. měmi jen přiostřilo. Turci jsou tím má v úmyslu. Jeho zástupci ve Spo. v den vraždy na jiném místě.
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nem H. Bartlettem z Bostonu a později studovalWřSaint Gaudense, Chápu a
Falguiera v;Pgříétp ',Na pařížské výstavě dostal za své^tH-áce stříbrnou me-
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daili. Jehonejlepšf posavadní prací
jsou umělecký "ifeobyčejně pěkně pro
vedené hodiny, které Jsou v kongressní
knihovně ve Washingtoně.

Čech spáchal sebevraždu.
Námořní neštěstí jsou příliš častá.
New York, 27. čeryna. — Očekává
Cleveland, Ohio., 27. června. — Vče
se.- jže bude podniknuta nějaká akce, ra večer spáchal v obydlí své snouben,
Z kongresu.
aby se zabránilo námořním neštěstím, ky, Heleny Nehezové, .2200 západní 25.
Washington, 27. června. — Demo která jsou v poslední době příliš časta. ulice samoyraždu 261etý Josef Šindler,
kratičtí- vůdcové činí nový nátlak iia í^ljia bývala po všecky časy a jest i v vehnav si revolverovou kuli do hlavy.
presidenta Wilsona, aby dovolil, aby doh'ě nejnovější největším nepřítelem Zoufalstvím byl jat. poněvadž jeho '[mi
mohl kongres odročiti na letní prázď- námořní plavby. Před krátkou dobou lenka. snubmí kroužek mu navrátila.
nipy. Poukazují na to, že zasedá.od 15.. si^zily; se v. sanfého přístavu New-yor- Šindler přijat;'do Ameriky pře/ čtyř
dubna roku 1913 takřka v jednom ku sk.éhů-dvě lodě, New York od americxé mi .lety a ta-.do průmyslového městeč
se, nepřetržitě, a členové jeho žííslúhu- linie a Pretoria od společnosti hambur ka Shelby, 9tilo, kde byli usazeni rodi
jí si prázdnin, které nebudou žádným ské. Srážka udála se časně ráno za Hú- čové slečny.' Nchezové. Jinoch nalezl
odpočinkem, neboť jim i^astává voleb sté mlhy, když obě lodě dávaly jednu , zaměstnání v tamnější továrně firmy
ní kampaň ku příštímu podzimku. Ty druhé ustavičná znampní; parní. siré-' i Chicago Hánďlebar Company. a o příto dny navštívil za tím účelem presi nou, ale přece se srážce’neuvarovaly. ' zeů!'slečny'Heleny ucházel se hned po
denta senátor Hoke Smith, který na New York byla 'těžce poškozena, ale. '¿svém příjezdu do Ohio. Před rokem se
něho naléhal, aby upustil od svého sta na Štěstí nad hladinou vodní, tak že milenci zasnoubili a ku sňatku mělo
noviska, že předlohy protitrustovní je se spadno do blízkého přístavu dosta dojiti letos b yánocích. Před někxjlika
ště v tomto letě vyřízeny býti musí s la, Pretoria měla poškození menší. měsíci rodičové slečny Heleny přestě
předlohou hlavní. President bude asi Také veliké neštěstí v zálivu sv. Va hovali se do Clevelandu, kdežto §jnd.
nucen 1* tomu svoliti.
vřince.. kde bylá v několika málo minu ler zůstal v Slifclby a dívce sliboval' še
Nehospodárnost’ kongresu ukazuje tách ;po srážce potopena loď Empress trnost, aby kýžené sezdání dalo;,® use obyčejně při jednání o rozpočtu na of Ireland as^s,tisícem cestujících, sta spíšiti. Včera přijel do Clevelandh za
řeky, přístavy a vládní, budovy. Célý lo sě za mlhy. ’Poukazuje se na to, že svou snoubenou a zamilovaný páre
tento rozpočet nebývá obyčejně nic než troubení ha parní roh málo pomáhá ček bavil se vesele celé odpůldne ¿hud
kořist’, kterou musí kongresníci vybó- a je /působ Zastaralý, který by měl bou 'fonSgrafu a melodie z "Prodané
jovat pro své voliče, aby domácí jejich býti nahražen něčím modernějším, nevěsty” o tom věrném milování, ¡nej
města dostala něco od váldy. Regulace kdyby; se vědělo čím. Poněvadž i v víc se mladým lidem zamlouvala. K
řek a vyhlubování přístavů je obyčej evropských vodách stalo se několik večeru otázalo se děvče Josefa, jak, da
ně zbytečnost’ a peníze na to jdou oby srážek za mlhy, na příklad parníku leko pokročil ve slibovaných úsporách
čejně do kapes domácím kontřakto- Kaiser Vilhelm II. s jistou menší lodí a Šindler musel doznati, že neušetřil
rům. Města, která nemají řek, žádají anglickou, očekává se, že vynálezcové téměř nic a že své úspory promarnil
zase novou poštu anebo něco podobné obrátí svůj zřetel k sestavení stroje, ve společnosti veselé mládeže v Shel
ho, co vláda zaplatí. Demokraté jsou který by blížící se loď “vyčenichal” a by, O., kteréžto přiznání vyvolalo u
v tom ohledu skromnější nežli bývali nějakým spůsobem posici její určil. děvčete mrzutost, následovala hádka
republikáni, ale proto přece narostl Největší chybou parních sirén jest, že mezi milenci a posléze ku tragedii do
rozpočet na řeky a přístavy tentokráte signálům, obyčejně druhá loď neroz šlo. Helena stáhla snubní kroužek se
na $90,000,000. Loňského roku činil jen umí a jen se..jimi mate. Skoro po kaž svého pfStii"» hořkými slovy vypovědě
nolóvinu a byl považován za velmi ve dé srážce'si výpovědi svědků odporují la lásku Josefóvi. Šindler přijal krouliký, Rozpočet byl již odhlasován ve a co jedna stratíá tvrdí, druhá popírá. Aek v němém- překvapení a mezitím
sněmovně a. přišel do senátu, kdež ne Vlády nemohou v té věci dělat nic než co děvge pokoj opustilo, by uchýlilo se
ní známo, jaký osud jej stihne. Sená li určit lodím poněkud širší.cesty, ji. k tíiatče do zahrádky za dům, v pokoji
toři sé bolí' celý jej ohlašovat. Mělo by miž se ubírají na východ a na západ. zatřeskla rána revolverová a nešťast
to zlý vliv na nastávající volby, při Nyní jsou cesty tyto u sebe příliš blíz ný milenec s mozkem prostřeleným
nichž by republikáni strhli pokřik o ko. Kdyby se cesty od sebe rozcházely svalil se mrtev na koberec. Když He
demokratické marnotratnosti, ačkoli na mnoho mil. nebyly by také srážky lena vřítila se do komnatky, fonograf
sami bývali ještě horší. Abv se z roz možné, leč ů samých přístavů. Kdo se dosud , zvučel Smetanovu “Lásku Jsme
počtu něco škrtlo, s tím by všichni sou proti tomu proviní, měl by býti přísně si slibovali, věrně jsmé se milovali..”
hlasili ale nikdo nechce, abv tím po- pokutován. Nebezpečí srážek podobné
stižen bvl-okrsek jeho. Ačkoli se senát ho druhu nebude se v budoucnosti ni
Káva a čaj.
děsí nehospodárnosti poslanecké snějak umehšováti. sp4še poroste, čím
Washington, 27. června. — Tvrdí se
movnv/.žvýšil sám roznož v někte více bijde na moři lodí přibývat! a
rých bodech, abv mohli býti uspokoio- čím více, uproste .jejich rychlost’. Proti leckdy, že Amerikáni a Angličané’jsou
rodní
bratři,
snad
proto, že mluví, jed
ni talto sepatoři. Veliká částka peněz mlze, tmě a zmatku ještě nikdo žád
má jiýti íotoft pnvolena na re^iaýi ře- ného působivého prostředku nevyná ním . jazykem. Ale jaký jest roždí} ve
spůsobu jejich života, ukazuje mezi
kv Missi=s’”PÍ. která Je tok důWitft n šel:
jiným také následující příklad: Do
.přece, zonoďtaná. ale 1 to nrobl.a§níf
Anglie dováží se desetkráte tolik čaje
romblikÁnf Za jnsrnotretnn«*’. ?o něco kávy. Do Spojených Států naopak
-noto-žkv méně důležité budou
Pomoc vyhořelému městu.
více než devětkráte tolik kávy co ča
škrtnutý, lze považovat! za jisté.
Šálení, 27: června. — Ku podpoře je. V Anglii' připadá na jednu hlavu
obyvatelstva města Salemu, stiženého ročně šest liber čaje a jen jedna libra
Bouře ve Wisconsinu.
hrozným požárem, pracuje se s největ kávy, ačkoli čaj jest lehký a na váhu
(Zvláštní zpráva Denního Hlasatele.)
ším úsilím. Dle dnešního počtu jest více vydá. V Americe spotřebuje každý
Cadott, Wis;, 27. června. — Musím lidí, kteří byli zbaveni přístřeší, cel člověk za rok, muž, žena i dítě, devět
vám povědět, jakou jsme měli noc. ze kem 18.000. Z těch zbylo dnes ještě líher kávy a jen jednu libru čaje.
dne 23. na 24. června. Od večera sě 350Q, kteří bydleli na ulicích a výbor
.»¡Málo dobytka — drahé maso.
blýskalo a hřmělo, hrozný vítr při tom musel .se jim postarat! o, stany a jiné
St. Paul, Minn., 27. června. — Na
váha.o půlnoci strhlo se takové pově ubytování. 4S00 lidí bylo dnes živeno
tří, že. okna u domu lítala. Najednou z vojenské kuchyně. Potravin jest do- zdejším národním spezdu dobytjiář.
hědo ;lxiučhlQ;.á já rovnou skočila s po statek;/ížfileznice-ji přivážejí ze všech skérn-mluvil W. A. Burnett z Louisvilstěte.do sklepa. Měli jsme stodolu ve.., stran“'Celkem přišli při požáru čtyři lq,"který pravil: “Náš lid sní nejýíce
Hkoúř"36x40x90 střevíců. Nežli, by pět .lidéžo život. Když vydal guvernér pro masa na světě a proto stojíme před
napočítal, už se válela rozmetená vě volání ku sbírkám, počaly se příspěv těžkým problémem, jak ho zaopatřit,
trem. V perně jsem měla všecku mla ky scházet! velmi hojně. Henry C. když naši farmáři nepěstují dostatek
dou drůbež, kachničky, kuřata, slepi Frick. známý železář a mijlionář z krav, ovcí a vepřů. Mají-li být! ceny
ce na vejcích — a to všecko se octlo Pittsburku, daroval ?25;000, výbor u- sníženy, nutno nějak působit! na farpod. hromadou trámů a prken. Nemy-. tvor.ený na schůzi ve státním domě v máýe, aby více odbytka pěstovali. Zá
slila jsem jinak nežli že je všeelro po Bostonu, usnesl se na tom, že sežene soby se rok od roku umenšujf, a to.měbito, ale ráno se všecko, vysypalo ven. $100.0.00,. a má z toho upsáno již přes rou povážlivou.’’
Měli jsme ve stodole narovnaná prkna, polovici. Pojišťující společnosti pře
Neštěstí automobilové.
která utvořila nad nimi jakýsi most hlédly. pečlivě dosah požáru a odahdu.
Pitťšbúrg, Pa., 27. června. — V sou
a tak jsem o ně nepřišlá. Nejsme šhini, jí škodu na dvanáct millionů dollarů,
podobným SDŮsobem bylo postiženo z čehož jest asi deset millionů kryto sedství Sharpsburgu na sráztfé stráni
mnoho sousedů, někdo více, jiný méně. pojištěním. Již nyní se mluví o pře Kittaning Pike sjel včera automobil
Jednomu sousedovi bouře převrátila stavbě města, kterou započnou někte. do *hlub©ké rokle. Ze sedmi lidí, kteří'
dům. matku potloukla ne snad smrtel ré. veliké firmy, jimž vyhořely továr v něm seděli,.přišla o život slečna' An
ně, alé Šestiletý chlapec nejspíše z to ny. Pro lidi, zbavené zaměstnání, se na; Loefflerová z Pittsburgu a Benton
ho zemře.- Začínají s« dělat sena, je nějaká práce, najde. President. Wilson Davis z Hot Springs, Ark., byl bezpo
nom že nám tady póřád prší; Koma, poslal guvernéru Walshovi telegram, chyby smrtelně poraněn. Pět ostatních
obilí, brambory, co je na nížinách, vše v němž vyslovuje soustrast’ za pohro utrpělo poranění lehčí. Rozbitý auto
cko vyhnilo. S pozdravem na všecky mu, která obyvatelstvo města Sale mobil se vzňal a někteří z poraněných
byli, popáleni.
čtoucí Anna Michalová.
mu postihla.

Zprávy domácí.

DENNÍ HLASATEL, 28. ČERVNA, 19Í4

to

Ze Slovenska.
(Výňatky ze slovenských listů.)

Uchovejte si ruce I $ I PRÁVNÍCI.
hebkými a bílými

I $ I

Jones, Kerner a Pošvic,

SABATH, STAFFORD
& SABATH,

Víte proč

— Strašný požiar zúril dňa 2. júna
naše pivo Olympia nabývá větší obliby
právníci.
v Kútoch. Zhorelo výše 20 domov aj
— právníci. —
každým dnem?
s pobočnými staviskami. Padol tiež
Protože jest vařeno dle starého če
Úřadovna v budově Rector, J. v. roh
aj jedou 1'udský život v oběť. Na ha29
jižní
LaSalle
ulice,
ského způsobu z pravého českého
Clark a Monroe ul. Telefon Randolph
senie nedalo se ani myslet’, lebo domy
chmele a nejlepšího amerického sladu.
číslo pokoje 739.
6634.
Úřadují
též:
O.
Kerner,
v
úterý
boly slámou pokryté a tak za pár
Vzorně prokvašené dle methody na
večer u notáře F. J. Smolíka, 1852
minút bolo všetko v plameni. Vyho- y
šich starých Českých mistrů pivovar
Racine Ave. Tel. Canal 2148. V neděli
Telefon Randolph 5166.
reli zvačša 1’udia chudobní, v tom kon
ských, v dubových ležákých sudech
dopol. u Šindelář a Syn, 2150 jižní
Večer:
ci od stanice, tak zvaný habánský
důkladně yyleželé, dále pak dle .nové
Crawford Ave. Telefon Lawndale 195.
dvoř. Jak povstal pižiar, nevedno. Dámethody filtračními přístroji pečlivě
Obydlí čís. 2426 již. Clifton Park Ave.
Úřadovna v čísle 2006 jižní
vajme si pozor na oheň.
sčistčné, což jejich zdravotu úplně za
Tel. Rockweil 2024. Fr. Pošvic v úte
— Zastřelil sa. — Tomík Dominik 18
ručuje.
Ashland Ave.
rý od 6:30 do 8:30 u Fr. Zajíček. 1415
ročný obchodnicky tovaryš v Seredi,
Prodej tohoto zdravého, čistého, lazáp.
18.
ul.,
telefon
Canal
3208.
V
pá

viackrát sa bol vyslovil před svojimi
tek večer u s. Patrick & Co., 1809 jTelefon Canal 4S8. 1 hodného a řízného piva zdvojnásoben
rodičami, že sa zastreli.A tleto dni svoj
i za posledních šest měsíců.
Racine
Ave.,
tel.
Canal
1964,
od
6:30
skutok aj previedbl. Pýtal si 10 korún
(
Tisíce rodinám jest pravou pochou
do 8:30. Residence 4024 záp. 22. ul.,
od syna p. Henrika Muellera, u ktotkou a sílivkou při každém jídle. Nejtelefon Lawndale 8823.
ERVIN J. LANGER,
reho bol zamesknaný. Potom odišiel
lepší důkaz toho je, že v zápase dobro
do Galánty kúplť si revolver. Priduc
— český právník — ”*
činných ústavů, pořádaných naší spo
nazpať do Serede, při katolickom cin
Obydlí: Isao jižni Lawndale Ave. Telefon lečností, které trvaly pouze 2 měsíce,
Lawndale 6995. Úřadovna: pokoj 7’4 ’ City byl odevzdáno
toríne střelil sa do hlavy a naskutku
Halí Square Bldg., 130 North Clark Str. Tel.
zemrol. Otec ho šiel hltadať a jako
Randolph 6575. Ve středu večer od 7 do 9
bol otcovi hovořil, že sa při cintoríne
hodin, a v neděli dopoledne u p. B. J. Vá
hlasů.
zastřeli, tu ho skutočne aj našiel le— právník —
cha na 51. a Robey ul., ostatní večery ve
žať mrtvého. Příčina sebevraždy jest ,
Každý hlas representuje koupě Ospecialista na kriminální a korporač- svém bytě, od 6 do 8 hodin večer.
neznáma. Vyšetrovanie je zavedené.
lympia do nádoby pro domácnost.
ní případy. Úřadovna a obydlí 26. ul.
ZEMAN
a
HRUBÝ,
Proto, kdo chceš dobré, zdravé, či
— Nehrajme sa s dynamitom. — Z
a Springfield Ave. Telefon Lawndale
Dediniek (Spiš) píšu o strašnej smrti
sté pivo pít. musíš Olympii okusit!
- PRÁVNÍCI —
2413. — Nejsem ve spojení se žádnou
jednoho mladého člověka. Jozef Ben- Jak léčiti; Před spaním namočte ru právnickou firmou, vyřizuji veškeré zá Hlavni úřadovna 25 sev. Dearborn ul. Poko Plzeňská Pivovarní Snoleč.
je 8138-14. Tel. Randolph 3742. Večerní úřa
dik vybral se do súsednej obce a vzal
ležitosti
osobně.
—
Hodiny
od
6
do
9
26. ULICE a ALBANY AVE.
ce do horké vody a Cuticura mýdla.
dovny mimo středu a pátek: Roh 62. a Laflin
si aj dynamit, že vrarj bude stři elať.
Chicago, III
Osušte a namažte Cuticura mastí, ob- večer. — v neděli od 9 do 12 v poledne. ul. Telefon Normal 7049- — .1322 záp. ’*• ulice. Tel. Lawndale 3072.
Dvakrát hodil dynamit a šňora pálila važte hebkými obvazy neb navlecte
Tefelon Canal 704. — szoo záp. 25. ulice v Mor
WALTER TRUC,
dobré. Potom si zapálil na cigáru a volné rukavičky přes noc.
ton Park Telefon Lawndale 7088.
—
PRÁVNÍK.
znovu proboval hodit’ dynamit. Po treprodej po
Úřadovna v budově Ashland Block. severo
tíkrát mu dynamit nevypálil. Vzal
východní roh Clark
dolph ul. Pokoj čís.
STANISLAV VESELÝ,
dynamit do ruky a vtetdy mú dyna
1609. Tel. Cent:
mit od cigáry explodoval. Nešťastní
V pondělí več
ý Savings Bank í.
- PRÁVNÍK, 3856 záp. 26.
ale 2772- V úterý a
kovi odtrhlo obdive ruky a na celom
íonrád Ricker, 3452
tele bol strašně zraněný. Bez ruk a
67$. — Obydlí 2412
zraněný pokusil sa utekať k domu, a
wndale 9606.
utékal asi 500 krokov. Tu potom kleLOVĚX stižený nějakou
sol k zemi. L’udia ho doviezli domov.
J. F. SMETANKA,
VÁCLAV W. MRÁZ,
chorbbou žaludku ne
Neštastník bol len 19 ročným mláden- Výpomocný Spolek Libuše
— doktor práv a advokát. —
bo střev, stane se otrokem
— PRÁVNÍK —
com, ale následkom smrteVných ran
■ Úřadovna v čís. 511 Real Estate Exchange
založil 61. sérii
její, zanedbá-li léčení.
Úřadovna v Marquette Bidg., 140 J. Dear
zomrel. Zanechal šedivého otea a
' (Bldg. 40 N. Dearborn St. — Telefon Randolph born ul. č. pokoje 943-950. — Telefon Ran
třídy
první
25c.
na
dílec
a
třídy
4ru-i
matku.
[6757- - Obydli 23x4 S. Central Park ave. Te- dolph 2996. — Úřaduje každí večer po. 7. ho
Trínerovo •
— Bratia Gerosovci, — Černovicki hé, 12%c. na dílec. S vybíráním pří-;I lcfon Lawndale 4888. - Bývalý přistčhova- dině a v neděli ráno ve svém bytě v č. 18.6
Léčivé Hořké Víno
uprchlíci dosťali sa šťastlive do Ru spěvků se počne dne 5. června 1914. —I lecký a celní inspektor._____________ :1x3m jižní Avers ave. Telefon Lawndale 4250- —
Zastupuje n všech soudů a každé záležitosti
ska, kde sa v istote nadchadzajú. Na Přihlášky o dílce můžete činítl každou i
jej vyléčí a učiní jej silným
vyřizuje spolehlivě.
FRANK J. MANCL,
hranici privital leh čelný úradník dobu v místnosti spolkové u p. Jana
a sebevědomým.
Mončulovský, ktorý zatvorený bol v Vacíka, v čís. 1925 Loomis ul. a roh í
- PRÁVNÍK. V lékárnách.
JOSEF J. KROUPA,
>834 jižní Ashland Ave.
Lvove na tri roky pre vyzvedačstvo. 20. ul. a u tajemníka před i po schů
zi,
která
se
odbývá
každý
pátek
v
8.
:
roh
18.
Place.
—
PRÁVNÍK
Z Novej Sielnice poslali ironický tele
JOS. TRINER
Úřadovna
roh
Clark
a
Washington
ul
’
TELEFON CANAL 2230.
gram členom černovického sůdu. V hod. večer. Peníze vám půjčíme na
1333-1339 S. ASHLAND AVE.
Reaper Block, č. pok. 720. Tel. Central TUK
CHICAGO
(T
Petrohrade je pohyb, aby Rusko ievy- 5%% úroků v čase nejkratším beze vší;
Obydli č. >»25 již. Lawndale Ave. do 8:30 h-í
z
dalo Gerovskovcov. Černovická poli srážky. — Rozpouštíme již sérii 36. s
ráno a po 7. hod. večer a v neděli dopoledne
1 &
VÁCLAV J. VÁVRA,
cía s veíkým aparátom hl’adá kto dobrým prospěchem pro členy. S1
Telefon Lawndale 1655. Svědomitě vyřízení
všech případů soudních.
napomáhal útek úprchífkov. Včera úctou
- PRÁVNÍK. Jakub
Denemark,
před.,
1843
z.
22.
ul.
Z
Union
Pier,
Mích.,
do
Chicaga.
zlapali matku bratov, manželku AleDearborn ul. 70s Westminster
EDUARD J. HRDLIČKA,
xeja, redaktora rusofilského časopisu Jan V. Železný, taj. 3856 záp. 26. ul.
Randolph 747a — Obydli 1824 j.
Radostná zpráva!
- PRÁVNÍK. “Narodnaja Volja” Curkaničova a Edward Polodna, pokl., 1336 z. 20. ul.!
Telefon Canal 3635163 vých Randolph u)., roh LaSalle ul.. čísl< . Známý náš krajan Josef Koutník
manželku Nepitovu, vázeňského stráž
--------------pokoje 24 a 26, 2. poschodí. — Každý večer a zařídil pohodlné výletní mÍ6to blíže
níka, ktorých pravdepodobno obžaluSTANISLAV J. HALÍK,
v neděli ráno ve svém obydli í. 1435 jižni břehu jezera Michigan, kdež rodiny i
Jů pre vlastizradu. V záležitosti Ge- ------------- Výhodné-------------Hamlin ave., mezi Douglas Blvd, a 15. ul. - jednotlivci naleznou kýženého odpo
— PRÁVNÍK. —
rovskovcov stopujů *»v Marmaroš- jest, mftl vlastní domov, neb peníze, Pokoje čís. 712-7:4 City Hall Square Bldg.. Telefon úřadovny: Main 3909. — Telefon o- činku v době letních prázdnin. Ceny
skej Sihoti, kde v ten istý čas zdržo obé docílí ten, kdo se stane členem 139 sev. Clark ul., blíže Randolph 11L V by bydlí: Lawndale 1549.
mírné, obsluha vzorná. Dopište si o
val sa ruský novinář Komárov. Ako Výpomocného Spolku “Domov". Spo tě čis. 1844 Racine Ave. a 19. ul. úřaduje do o
podrobnosti:
hodin ráno a od 6—8 hod. večer. Telefon v
KAREL D. LUSK,
ušli bratia Geroskovci zo žalára. — lek ten byl založen roku 1886 a vy úřadovně:
JOS. KOUTNÍK,
Randolph 6575 a doma Canal 2278.
Rakúske časopisy, i listy vládně v platil již údům blíže $5,000.000, bez
— PRÁVNÍK. Union Pier, Mích.
lx2m.
Pešti sů zdesené nad vyrokoip 1’vov- jakékoli ztráty. CO O TOM SOUDÍTE?
118 N. LaSalle ulice pokoj čís. 517.
OTTO F. RING,
Dlouholetá zkušenost v soudech pozůsta
ského procesu proti výrokom1 agitá- 2. června se začne platit do nové sé
lostních a pozemkových, jakož i v jiných
- PRÁVNÍK. torom Bendasiukovi a společníkom. rie A 85 25c a B. 12%. O dílce je mož
právních záležitostech. — Telefon Main 2676.
402
Rector
Building.
Zdešenie sa dovršilo ešte tým, že no se přihlásitl u účetníka v office
Randolph 6634. — Obydlí: 1441 záp.
1’vovský fiBkus odvolal včera kasačnů Novák a Stejskal, 1817 Loomis ul., 18. Teleion
u’ice. — Telefon Canal 4725.
sťažnosť, takže výrok porotcův prá kde mohou vzdálení údové též do kní
FRANK H. BICEK.
ARCKSTEKT
voplatný a dva roky vážnění úbožiaci žek platit 1 mimo schůze, neb každé
- PRÁVNÍK. Zkušený na budovách od nejnienšich do nej
bolí hned’ vypuštěni na Blobodu. Ten úterý u p. Knajzla, 1820 Racine Ave.
JAN W. JEDLAN,
větších v Chicago a Spojených Státech.
Severovýchodní 10h Clark a Washington ul.
to nenadálý obrat vo velezradnom Peníze se půjčují na 5% proč, úroku
- PRÁVNÍK. Bychlá a důkladná pozornost malým
Reaper Block, čís. pokoje 727, telefon Central
procesí bol zaiste čiastočne zapríčne- a p*JJky se vyplácí hned po zjištění
právě tak jako velkým budovám.
V Reaper Block. Clark a Washington ul. 5764- Obydlí čis. 2526 již. Ridgeway ave. Te
ný uprchnutím braťov Gerovských z lis'/ l. —
29 S. La Sallo ul., mozi Madison a Monroe ul
Úřaduje u p. Kirchmana v čís. 3140 záp. za lefon: Lawndale 3370.
Čialo pokoj« M3
černovického žalára. Maďarské časo \ Se. Hejdánek, předs., Jan Knajzl, ul. a v Kirchman Bank na 56. » záp. 22. ul.
TELEPHONE CENTRAL 5745
uokl., Jan L. Novák, účetnlk.
pisy teraz vykrikujú, že Gerovskovci
ANTON PECIVÁL
Odbočka a obv.ltt: 2721 8. Miliard Avenue
Tel. Lawndale 281
holi usvědčeni z velezrády v Marma— PRÁVNÍK. —
*
Telefon Raudolpb 2330.
pokoj
číslo
739
—
39jižni
La
Salle
ulice.
roškej Sihoti atď. Ale Pester Lloyd
J. J. VITERNA,
Telefon Randolph 5166. V obydli 3347 záp.
uznává, že vlastně Gerovskovci zbytoč- Výp. Spolek Klatovy, č. 2.
— český právník. —
26. ulice, blíže Trumlmll Ave., do 8 hodin
ne ušli. Možno, že i oni by boli vyšli
Čity Hal! Square Building ráno; každý večer a v neděli ráno. Tel. RockZALOŽIL 91. SERU
áko víťazi so súdnej siene. Keď —
well 1316. V č. 2006 j. Ashland ave. ve středu
Ked Bendasiuka oslobodili, nuž na na
a v pátek večer, od 7:30 do 8:30 hodin. Tel.
aCnal 488.
Gerovských by tol’ko viny neboli na
111. Šlátni
šli. Ale to je vedlajšie. Viedeňská vlá
Telefon Randolph 1306.
da je zaiste Tada, že sa nemusí obá
ARCHITEKT
LUDVIK R. DEJMÉK,
JOS. Z. KLEŇHA
vat’ druhej blamáže v Černovicích. —
Pracím soukromým věnujeme tutéž pozornost
- PRÁVNÍK. — právník —
čer. - Odvětvi
jako veřejným
■Úchod bratov Geroskovcov bol inak
y Building, rit záp. Washington ni.,
18 záp. 19. uli<
vel’mi romantický. Už od dlhšej doby
ioi, telefon Franklin 1087. Oby- 510 Ashland Block, 155 sev. Clark ul., ÚŘADOVHA: 29 S0. LASALLE ST.
kazdc Utery
stáli v tajnom spojení so žalářným
í» jižni Harding Ave. Telefon Chicago. — 5104 záp. 23. Place, Cicero.
Číslo pókoloOlS
ijěimc na mi
dozorcom Nepitom sa dali od něho je
TELEPHONE CENTRÁL 5745
JOSEF C. PÍŠA,
rým prospěchem
den za druhým predviesť před výše-' Rozpouští
— PRÁVNÍK. —
trujůceho sudcu pre akúsi maličkost, i . čle..,
Rector Bldg., jiho-východní roh Clark a
O. L. KOLÁŘ,
Fred. Lamberský, předs., 3915 záp. 16. ul
Potom si zaměnili v jednej prázdnej
Monroe ulice. Pokoj čís. 401. Telefon Randolph
Jan V. Železný, taj., 3856 záp. 26. ul
— PRÁVNÍK. —
izbičke kabáty. Jeden Gerovský si zaJan J. Kastner, pokl., 3925 záp. 26. ul
v čís. roor - 167 záp. Wash- 6634. Úřaduje každý večer a v neděli ráno ve
viazal oko, druhý si pridržal vel’ký
24x111
La Salle a 5th Ave. Tel. Main svém bytě č. 3401 záp. 26. ul., roh Homan
ručníček na ůstách akoby ho zuby bo- ,
3508. — Obydli čís. i6a6 Central Park Ave. Ave., telefon Rockweil 1356. — Zastupuje u
Telefon Lawndale 5630. - Večer úřaduje od všech soudů a vykonává notářské práce.
leli a vyšpacírovali o pol tretej hod.
— ARCHITEKT —
popoludní von z budovy súdnej. Na u- Výpom. Spolek Nový Krok 7—9 hod. u p. Vavříčka, 1720 Loomis ulice.
VINCENC PONIČ,
3401 záp. 26. ul., roh Homan avenue.
lici už leh čakal automobil, s ktorým
ZALOŽIL 59- SÉRII
F. J. KARÁSEK,
Otevřeno po celý den a též v úterý a
ujachali poVnými cestami ku hranici třidy
,
první. 25c na dílec a sérii třídy druhé
PRÁVNÍK
— PRÁVNÍK —
ve čtvrtek večer a v neděli dopol. Te
ruskéj. Tam zaplatili šoférovi 100 ko ,2%c na dílec. S vybíráním příspěvků se
Úřadovna. 9’0 Ashland Block, roh Clark
lefon Rockweil 326.
rún za unováciu a přešli so svojim va- ipočne dne 6. července, 1914. Přihlášky o díl a Randolph
ul. Tel. Central 6630. — Obydlí:
ce můžete činiti každou dobu v místnosti
zeůským dozorcom cez hranicu. Dnes 'spolkové u p. Antona Adolfa, č. 961 západní čís. 4306 zip. 2T. Place do 8 hod. ráno a ve
sú už niekde v Petrohrade.
19. ulice, roh Shelby Ct. a u tajemníka před čer po 7 hod. V neděli celé dopoledne. Tel.
— Žandári habú podpisné bárky. V i po schůzi, která se odbývá každé pondělí Lawndale 5547- Každé právnické záležitosti
NOVÁK & POLLACK,
- PRÁVNÍCI. —
Kláštore hl’adajú žandári hárky s v 8 hodin večer. Peníze Vám půjčíme na sJ4 u všech soudů vyřídí věrně a rychle.
JOSEPH ZÍDEK
úroků v čase nejkratším, beze vší sráž
¡podpismi za vyučovanie slovenčiny. proč,
!
ED. J. NOVÁK,
S. S. POLLACK,
ky. Rozpouštíme sérii 34. s dobrým prospě
obydli 3149 Racln
obydlí X7’4 Loomis uLL
Chodia z domu do domu a vyšetrujú, chem pro členy. S úctQU
Architekt
OTTO L. STEISKAL,
Telefon Canal 646.
______
Anton, Runge, předs., 1710 záp. Halsted ul.
¡kto ich podpisoval 28. má mája shabaFirst National Bank
nk Bldg., 68 Monro
Monroe ul,
<3B1 W. NORTH AVENUE.
Jan V. Železný, taj., 3856 záp. 26. ulice.
- ČESKÝ PRÁVNÍK _
li mošovski žandári v Mocovciach u
na ’S- poschodí. — čísla pokojů: 1524—1528—
Anton Kolář, MkL, 1660 Již. Miliard Ave.
TalephoM
Albany MIA
,520. Telefon Central 727rychtára už popodpisované hárky.
— Otvorenie slovenského muzea v
Uh. Hradišti. Na svatodušný pondelok malo Uh. Hradiště malebnú slávnosť. Metropola moravského Slovem ¡
KAREL J. MICHAL,
- PRÁVNÍK ska, tak zvaného Slovácká, otvárala' Řečník Svobodné Obce,
pokoj čís. 910 v budově City ▼šech druhů, té nejlepší jakosti a za
slávnostne svoje slovenské muzeum,’ I
jihovýchodní roh Clark a Ran ručené plné váhy dostanete vždy ▼ uDr. FRANT. IŠKA
na ktoré je tak pyšná a ktoré skuto-,
dolph ul. Tel. Randolph 2330. — Residen hlířském skladišti
čne klasicky znázorňuje život sloven. |
ce 2410 již. Kedzie Ave. Tel. Rockwell 709.
úřaduje v č. 1510 záp. 18. uL proti po
ský v plnej jeho kráse. Národný svia-1
štovnímu úřadu Pilsen Station.
tok započal slavnonostným představě-1
d 1—8 hod. večer mohou přiBEDŘICH HOLÝ,
ním divadelným Hozdechovho: “Ba-1
3624 záp. 26. ul.
i bez ohlášení. Přeji-li si bý— PRÁVNÍK —
roña GoertzS” v nedel’u večer, a v
nutno, aby předem
číslo pokoje 7’4. Hartford Bldg. 8 jižní Dear
svatodušný ipondelok následovalo skupoužiti telefonu: Caborn, roh Madison ulice. — Obydli 130t již. na rohu 18. a Leavitt ulic.
točné otvorenie muzea. Za přítomno
Ashland Ave. Telefon Randolph 1083. — Oby
Telefon Canal 2069.
sti mnoho hostov, reprezentantov a
dlí: 4518 jižní Miliard Avenue. Telefon
interesentov začala o 11. hodině ofi6708.
24x4m aneb v domě číslo 1511 západní 19. ul.
cielná čiastka na mestskej radnici,
Dříví
ku
pálení neustále ve velkém
jejž sa zúčastnil medzi iným i mini,
KAREL B. PAVLIČEK,
výběru na skladě. Dopište aneb zatele
ster dr. Trnka, potom minister zahra— PRÁVNÍK. —
fonujte a objednávka bude ihned vy
ničia gr. Berchtold, zemský hejtman
Úřadovna
čis.
606
Reaper
Block.
řízena.
gr. Šerényi, grofka Kounicová, po Obydlí: Český Dům, 2324 So. Cen
Severovýchod, roh Clark a Washington ul.
trál Park Ave., mezi 23. a 24. ul.
slanci dr. Smrček, Seifert, mistr Joža
Tel. Central 12:9. Obydlí 3047 záp. 19. ulice
Ceny ty nejnižší.
Úiprka, Alois Mrštík, zástupci sloven Telefon Lawndale 4888.
a Albany avenue. — Tel. Rockwell 1516.
ských miest a obci na Moravě, muzea
Řeční na pohřbech a oddává.
DOBRÉ PALIVO A
Moravského, prešporského, CeskosloJOSEF
KOHN,
vanskej Jednoty, Manesa atď. atď.
DOBROU VÁHU
- PRÁVNÍK. Starosta města inž. Beneš pěknou retesař a kontraktor,
— obdržíte u —
109 sev. Dearborn ulice, n. podlaha, blíže
čou přivítal hostov, opísal. úkoly a
JEDINÉ ČESKÉ KNIHAŘSTVÍ
4917 Wisconsin ul.. blíže Elston
Washington ulice. Telefon Central 8190, roh PRVNÍ NÁRODNÍ UHELNÍ 8POL.
program muzea, na to předseda muzev č. 1633 Blue Island ave.
Morgan uL
Springfield Ave. a 25. ul. Tel. Law
Ave. Tel. Irving 14182. Jefferson
álného kuratoria prof. Ján Gréres
Váže knihy p/o spolky a jednotlivce. V úterý večer u Frank J. Petrů, 144
Station.
13x2m
vyhlásil muzeum za ©tvořené. Násle
dovala prehliadka muzea. Město med. Ceny levné.
KAREL A. CHURAŇ,
R. F. SMRČEK, majitel.
rdího uhlí.
zi tým oživlo pravým vyvoláváním
advokát a právní rádce, č. 127
PRVNÍ NÁRODNÍ UHELNÍ SPOLEČNOST
“bylom, hylom”, ktoré roznášall kuM. PELIKÁN,
ulice, číslo pokoje 828. Telei
novskí šuhaíi při “honění král’a" po
(kooperativně českou)
V pátek u p. J. Dušáka, roh.
JOSEFA MALEČEK,
— pohrobník a balsamovač, —
ave., od 8—10 hod večer. Zv
celom Hradišti, a tak “zahyhali” na
3317 záp. North ave., blíže Spaulding avenue.
věnuje žalobám na odškodné, pozemkovýn Jos. Zpěvák, obchodvedoucí. Tel. Canal
svatodušný pondelok i najvyšším pá- pomocnice ku porodu v č. 2538 Trum se
a pozůstalostním záležitostem.
Telefon Belmont 6779. - Odbočka v starém
Dobrá váha!
Dob-á
nom. O 2. hodině zanočal krásny sprie- bull Ave. Telefon Rockwell 3182 Blí
mistsč, 1330 Crittenden ul. Tel. Monroe 4’So.
vod sdružených SDolkov, banderil, "vo že západní 26. ulice.
= Veškeré druhy uhlí =
žení nových šatů’’. Na slavnosti zaJIŘÍ A. BAŠTA,
JAN A. JANA, JR.,
hrala mládež ukážky
slovenskej
možno obdržet! u české společností.
- PRÁVNÍK. TEREZIE VRCHOTKOVÁ,
— pohrobnfk a balsamovač, —
svádby,. slovenských hodov, tancov
139 sev. Clark ul., City Hall Square Bldg., Tábor Coal <ř Supply Co.
— pomocnice ku porodu —
2434 již. Albany ave. Tel. Lawndale 20.
atď. Počasie bolo pěkné a tak bylo
čís. pokoje 1511—1514. Telefon Randolph 6751
v
čísle
2357
Již.
Turner
ave.
Kočáry
pro všechny příležitosti.
4021
Ogden
avenue.
Obydli
350a
záp.
26.
uL,
roh
St,
LouieAve.
umožněno ukázat’ sa slovenskému Pu
Telefon Canal 4»or.
Telefon Lawndale 2875.
Telefon Rockwell 393Telefo n Rockweil 230X
du v celej kráse.

CUTICURA mýdla
a masti,

Anton Zeman,

STATE MADISON^ DEARBORN STÎ
35c pletené spodní prádlo — 23c.
— Třetí podlaha—Statě ulice. —
Spodní prádlo pro ženy a dítky pro celé lé
to. Peníze uspořující událost’, jež dojista rozplesá -čilé hospodyňky, jež láce vyhledávají.
Naleznete zde v této hromadě bavlněné dám
ské spodní obleky v celku, volné u krku, bez
rukávů, krajkami lemované, délek po kole
na, všechny velkosti, zvláštní velkosti lisle
finišované, délek po kolena, krajkami zdo-i
bene kalhoty.
Zvláštní velikosti spodní košile,
volné kol krku a krátké rukávy,
bílé bavlněné, volné u krku, kraj
kami vyzdobené.
Bílé bavlněné spodní košile, zvláštní veliko
sti. Dětské třikusové kombinační oděvy v
celku, velkostí pro 4 až 121eté. Chlapecké
mají krátké rukávy, obleky v celku délky
po kolena, pro 4 až 141eté. Nemůžete je kou
pit! nikde jinde pod 35c, ve výběru v HO _
pondělí po ..................................................fctOv
Dětské černé bavlněné rýhované kalhoty, ne
všech velkostí, velmi zvláštní, —

93j434

I

C

J.B.ŘEŽNÝ

Fraht. Randák,

L’HLÍít-

Karla Krále

ZEMÉMEŘÍČ

ADOLF VLK,
zeměměřič,

MARTIN RIZEK

Chief MtrocUons

Prices Cur

Lowest

'K

Dámské bavlněné spodní košile, volné kol
krku, bez rukávů, pravidelné 7c, v
pondělí po ............................................
Mužské jako pro sokolování nainsook koši
le a spodní kalhoty po kolena, všechny vel
kosti, 29c pravidelné druhy, zítra
■
po .........................................................
Mužské, jemné dírkované spodní prádlo v
celku, krátké rukávy, délky po
/ÍQ#»
léna, 69c jakosti, po ............................. xOC
Mužské, jemné baábrigan s dlouhými neb
krátkými rukávy košile, a spodní kal- QQ
hoty, dvojité na zadu, zvláštní, v pondělí

$2.00 bilé pepiin Oxfordy — $1.35.
— Čtvrtá podlaha—Střed. —
300 párů dámských $2.00 bílých poplin zapínacích Oxfor
dů, krátké opatky, mají ručně obracené, ohebné, kožené
podešve, potažené kubánské podpatky, dosti chla’k
divé a pohodlné pro letní nošení, ve fl»-| OfT
zvláštní ceně, zítra po ............................. «PAetHJ
Dámské bílé kanvasové zapínací stře\
více, s našívaným neb hladkým špič\
\
koyým zjevem, kubánské pod- QQp
\
patky, ceny až $1.50, zítra po^OL
\
\
Dívčí a dětské $1.25 z patent\
ní kůže neb gunmetal, výšky
Dámské 39c \
•
N. ,
po kotníky a též na jeden páslipersy pro
;
y:
sek pumpms’ mají hedvábnou
domácnost po
]
mašli, velkosti 8J4 ažQQ
2, ve zvláštní ceny po «/CjC
25c
Chlapecké a dívčí žluté barvy, Wlllow calp oxfordy pro hraní, mají 0hebné kožené podešve, ceny až do $1.00, velkostí 8% do 2, po
79c, a velkostí G až 8, zítra po .................................
VÍ7L

Vyšíváni.
— Hlavní podlaha—State ulice. —
15,000 yardů 45 palc. vyšívání k sukním na
voile, crepe a swissu, právě jak vy
obrazeno, '50c jakosti, zítra yard za

Jemný importovaný, 27 palc. Swiss, vyšíva
ný flouncing, rozkošně očkovaný a 1 květ
natých vzorů, 20 různých na výběr, něco tak
jak na obrázku, $1.00 pravidelně,
yard za ..............................................

Plachty
— Sedmá podlaha—Střed.
Plachty do oken, právě jak vyobrazeno, pru
hované modře neb hnědě a bíle, z bílého kanvasu, hodí se do každého dkna, obyčejné ve
likosti, velmi lehce k zavěšení, úplně s oce
lovým rámem, šňůrami, šroubky
atd„ jiní požadují $2.50, zvláštní po
’
Záclony na pavlače, jsou udělané z nejlepší
venkovní třtiny, úplně, hotové k zavěšení, v
tomto zahrnuty jsou šňůry i kladky,
Ss
velkostí 8x8, stop, po ...........................
žádné nejsou lepší,
Khaki záclony na pavlače,
.
. . hodí se na _pavlače,. kde
se spí a pro všechny slunné pavlače, rozhodně nepromokavé a t _
proti slunci, hotové k zavěšení, čtvereční stopa ............................. <av

Plátna, látky na ručníky.
— Třetí podlaha—Dearborn ulice. —
$1.50 úplně bělené satýnové, dvoji I $5.00 plně bělené, obroubené sou
bory stolní, ..plně plátěné, 60x80
té damašky, 72 palce široké, jemné
jakosti, avšak pouze jediného vzo palc. ubrusy a tucet 18x18 palc.
ru, barevné, neb pruho- d»-| HO | ubrousky, květované ú* 4 nn
váné, a tak zvláštní, yd.
j vzory, soubor ..............
.......... tp-i.VV
90c stříbřitě bělené německé damašky, 68 palců široké, úplně
plátěné, hebce hedvábně finišované, 4 skvostné vzory,
yard ..............................................
$4.00 bělené obroubené turecké I 15c bělené, úplně plátěné látky na
ručníky, 24x48 palc., zhotovené z
ručníky, 17 palc. široké, nepouštěcí
dvojité příze, některé s červeným
barvy, červený neb modrý okolek,
okolkem, tucet $2.95, jeden
ta nejlepšf látka na válcoI vé ručníky, yard ..........
PQ ........................................

Skleněné nádob!
Tence vyfukované skle
ničky na vodu, zvonovitého tvaru, s hvězdi
cí a s kolovitým neb
hroznovitým vytlačo
váním, dobře politova
né, vždy prodávané
tucet za $1.20, zvlášt
ní (žádné objednávky
poštou ani telefonem
se nevyřizují) 6 za

atd.

Osmá podlaha.
100-kusový porceláno
vý stolní příbor, vy
zdobený pěkným pozla
ceným okolkem, zna
menité tvary vesměs,
úplné ku poslouženi
pro 12 osob, obyčejná,
cena jest $10., v pon
dělí, příbor za

$5.95
Krásná

vzpomínka
iů«tatky Jeiicb spolehlivému s «ku
'a“:’ bohatý neb chudý obraťte se
ne múi moderní satíxený eívpd
se, že jste svířili ten po
nejschopníjšimn a nejrtni
hřbů v, Chicagu. Mé umé
dernl řísení pohřbu iest
všude. Ať bydlíte kdekoli
Lawndale 2283. Budei

Jían
ŘEDITEL POHŘBŮ S

HAVLHCE a KRÁL,
pohrobnícl a bals&movačl, —
rosr — 19. ul., roh Nutt Ct
unitě obstarávají pohřby a opatřují
pohřby, svatby i jiní slavnosti.
Canal 3023.

OTTO MUCHNA,
pohrobník a balsamovač, —
2716 jižní Centrál Park ave. Obstaráví
svědomitě pohřby a opatřuje a pronajíná
kočáry na pohřby, svatby a Jiné slav
nosti. Tel. Lawndale 3’Qi-

3410 záp. 26tá ulice

ČERMÁK a KOSTEČKA,
«— pohrobnícl a balsamovač!. —

JAN TANCL,
— pohrobník a balsamovač, —•

1921 Blue Island avenue.
Pohřby vypravuji se v automobilech i ku
1653 Throop ulice. — Telefon Canal 16a. —
Residence: 2536 jižni Miliard Ave. — Telefon čárech. Ceny co nejnižší. Obsluha svědomití
a spolehlivá. Tel. Canaruror,
Lawndale aria.

DENNÍ HLASATEL, 28 ČERVNA, 19Î4

II

ským princem Paridean. A nejen .bá
ječné dějiny řecké začínají tímto vál
čením pro lup ženy, ale také dějiny
Dvacátý věk má své choroby, ja
římské zaznamenávají ve svých po
kých neznaly dřívější věky, v první čátcích válku k vůli uloupení žen,
řadě nervosu, která je ryze moderní hromadný lup Sabinek. Toto hromad
nemocí a úžasně rozšířenou, protože né uloupení žen bylo arciť hrubým po
způsobena shonem, vysílením, životem rušením práva národů a je nejkřikla.
velkoměstským je hodná seBtra kapita vějším dokumentem “práva silnější
listické požfvačnosti a odtržení se od ho” na počátku historie římské. Duch od $50 do $125 na pianě.
práce, od matky země, od přírody a tohoto “práva silnějšího” pak zůstal
Učiniv veliký nákup první
zdravého způsobu života. Nervy moder- až pro naše dny přese všechny úpra
nich lidí jsou již tak otupené, choré vy a všechno zastírání v tak zvaném třídy pian za menší než vý=
nebo předrážděné, že v poesii se už ani právu římském, chránícím moc a ma robní cenu, mohu vám ušeskoro nevyskytne útvar zvaný idylla, jetek.
naopak vyhledává se stálé více něco
Války začaly často nejohyzdějšími iřiti od $50 do $125 na pia
drásavého, napínavého, kolosálního, případy věrolomnosti, zrady, špatnosti ně, kterékoliv si vyberete z
a násilí. Pravým vybraným kouskem
sensačního.
A do takové doby přichází pozoru lstivosti a zrady byla příčina války, mé veliké zásoby. Proč plahodný pathoioglcký zjev: lidé moder kterou ve středověku vedl Vilém Nor- titi velikou cenu za laciné
ní se otravují. Tyto dny vyšel ve vel manský, áby dobyl Anglie. Anglosas
Uložte své úspory tam, kde nikdy o ně nemusíte
kém časopise lékařském “Medib. Kli ký vévoda Harold, nápadník anglické neb z druhé ruky piano, když
nik’’ pozoruhodný článek z Paříže o ho trůnu, byl zahnán mořskou bouří můžete dostati první třídy
se strachovati a kde Vám přinesou mnohonásobná
na
pobřeží
Normandie.
Vévoda
Vilém
módním jedu — i jed je módní — ko
kainu. V malých dávkách způsobuje ujal se vladaře, stiženého stroskotá. ’iano lacino. Navštivte mne
procenta. —
kokain stupňování duševních schop ním lodí, velmi laskavě, ale pak chtěl, a já vám to dokážu. Hotově
ností, ale toto podráždění netrvá dlou aby se zřekl v jeho prospěch trůnu
Zakupte si jeden neb více z našich stavebních
ho, nemocný musí stále stupňovat! anglického. Harold měl přísahat! pře neb na lehké splátky.
dávky. A tak propadne hrozné nemoci: de dvěma relikviáři. Taková přísaha
pozemků v naší rychle vzrůstající, krásné, ryze
nezavazovala a Harold přísahal. Ale
kokainišmu. která je provázena zvlášt když odpřfsáhl u relikviářů přísahu,
české residenční osadě “NOVÉ PRAZE”, kde pozem
ními zjevy: nemocný se domnívá, že dal Vilém svědky zjistiti, že pod re
jná pod kůží cizí tělesa, zrnka písku, likviáři jsou zabaleny ostatky svátých, 3558 z. 26. ul., roh Centrál
ky rych'e stoupají v ceně. Kde není dovoleno budohmyz, nitky a pod. Má dále halucina což dle středověkých názorů činilo
Park Ave.
ce; vidí na příklad na stěně obraz, přísahu platnou. Harold chtěl arciť
27x2
vati tak zvané šandy k obývání, kde majetky bu
který tam není. Domnívá se, že lezou za rok zrušiti přísahu, poněvadž bylo
naň mravenci, vidí strašidla, která se vynucena, ale lstivý Vilém odvolal se
dou během krátkého času míti cenu dvojnásobnou.
mu podobají, nosí jeho šaty a podobné na to, že přísaha u skutečných ostat
přeludy. A .pak horší se stav nemoc ků je právoplatná a dosáhl toho, že
ného, trpí těžkomyslností. stihoma papež dal domnělého křivopřísežníka
Loty 30x125 stopách pouze $250.00
mem, což zbude mu i když se z kokais- do klatby. Potom s “korouhví sváté
mu vyléčí.
ho Petra”, kterou papež poslal, při
$5.00 závdavku, ostatní na mírné měsíční splátky.
Jiný módní jed ve Francii užívaný kročil k dobývání Anglie.
je ether. Lidé, kteří těmto jedům
Viděti z toho, že tyto středověké
Loty 45x125 stopách pouze $375.00
zvykli, jsou neodolatelně nuceni uží- války byly založeny na nejpodlejším
vati jich ve velkých dávkách, opatřují násilí a úskočnosti, ale nebyl to jen
Loty 60x125 stopách pouze $500.00
si je tajně, neboť veřejně dostanou se středověk, který žehnal takovým zlo
jenom na lékařský předpis. A obchod činům. Zrovna tak jednal “nejkřes
Přeplav.
Loty 90x125 stopách pouze $750.00
níci těmito jedy jsou zajímavé figurky ťanštější král” francouzský, Ludvík
Ceny dosud velmi nízké. Do Evropy
z přítmí společnosti, zkrachovaní lé XIV., král Slunce, když chtěl podruhé
$22 přes vodu v mezipalubí. Třetí ka
kárníci a lidé pro všecko, kteří pohy napadnouti Hollandsko, jsa rozezlen,
biny
$31.50
a
$32.50.
Do
New
Yorku
bují se na místech, kde jsou požívačl že Nizozemí chce. spojití se s Anglií a
kokainu nebo etheru, hlavně v nočních Švédském v trojspolek proti němu. Po. $16.00.
třeboval jen záminku k válce a té
místnostech.
Dědictví.
Mezi těmito obětmi módní jedové našel. Byla to nejnicotnější záminka
Naše dlouholetá zkušenost a doko
mamině jsou hlavně ženy. Všechny ne k válce, jakou dějiny znají. Nejdříve
chtěl vyhlásit! válku, protože holland- nalé spojení s úřady a notáři v Če
mocnice přijímají občas takové pa
Ští novináři dobírali si francouzský chách, Moravě a Uhrách, umožňuje
cientky. ale většina jich přichází do
dvůr a uveřejňovali všelijaké Skandál
nemocnice ®v. Anny nebo Salpetriére. ní dvornf historky, ale to bylo přece nám vymáhání dědictví s malými vý
Ženské' pacientky Z Montmartru nebo příliš málo na “casus belli” a proto lohami.
z Quatier Latin tvoří většinu těchto našel si Ludvík XIV. záminku ještě
obětí. Á je to zdlouhavé léčení, dle dra nlcotnější. Proslýchalo se. že vysla
Zásilky peněz.
Brianda je třeba k tomu půl roku, dá nec hollandský dal razit! medaili!, uRychle a přesně vyřizovány.
le třeba změny způsobu života a pro rážející krále: vyslanec byl prý na ni
středí.
zobrazen, jak zadržuje slunce a pod
Telegrafické zásilky
A není to jen kokain a ether, také tím byl nápis: “in conspectu meo
3815 záp. 26 ul.
neb
26. ulice a 64. Ave.
do 100 korun za zvláštní poplatek 60c
ve velké míře alkohol je konsumován stálit sol” — slunce se zastavilo, jak do 200 K 65c, do 300 K 70c, do 400
těmito nočními tvory, kteří žijí v noci mne spatřilo. Slunce bylo prý sym K 75c, do 500 K 80c a od 500 nahoru
Chicago, 111.
v Nové Praze
a tak chrání se před nespavostí, neboť bolem francouzského “krále slunce”, 85 centů.
nespavost jest důsledek nočního živo Ludvíka XIV., proto Ludvík spěchal
ta. Do Francie dováží se tajně množ honem vypověděti válku a “potrestat
Vezměte Ogden Ave. káru a sestupte na 26. ul.
ství takových jedů podloudně; obchod urážku”. Jenže ona domněle urážlivá
je obchod, myslí sl takové firmy a pro medaille vůbec neexistovala a pověst
a 64. Ave. u naší úřadovny.
o tom byla úplně falešná, patrně vy 966—970 záp. 18. ulice.
dávají jedy zcela beze skrpulí.
myšlená od samých dvořanů Ludvíko
A nejen jedy udržuje se část moder vých, kteří tak hráli úlohu provoka. Odbočka: 3817 záp. 26. ul., Chicago, III.
ních lidí v ustavičném vzrušení, i ji těrů a svému pánu opatřili “casus
nými nervy otřásajícími pomůckami. belli” snadno a rychle.
Ty patří také mezi psychické nemoce
Ve válce mlčí každá moroálka, vál
z,417,710 tun.
j našeho věku zrovna jako byly patholo- ka je lupem ve velkém a spravedlnost
1 gickým znakem starého Říma jeho či nespravedlnost motivů se nezkou Hamburk-Americká Linie.
krvavé zápasy gladiátorské. U. nás v má. Neboť tyto motivy, jež tvoří
Evropě vůbec jsou takovými vzrušují “casus belli”, jsou tak žalostně ubo Největší paroplavební společnost
cími -prostředky také filmy, předvádě hé, že nelze ani uvěřitl, že pro ně teklo na světě, vlastnící 74 rozdílných
dopravných lodí.
jící hrůzostrašné scény. Pohleďme na tolik krve. Tak v dubnu r. 1827 byla
takový plakát: na vysoké věži upro příčinou války Francie s alžírským
Zkuste Kerzheim piano
střed dýmu a plamenů je žena, vlasy vladařem příhoda tak směšně nepatr
jí vlají ve vzduchu, oči vytřeštěně dí ná jaké není hned v dějinách. Fran
zdarma po 30 dni.
vají se do dálky — dole oheň zatarasil couzský konsul pohádal se totiž s al
žírským
bejem,
poněvadž
alžírský
sul

ji docela céstu. Odnikud není záchra
Rozhodnete-li se je pony. leda ze vzduchu — a ta záchrana tán vymáhal na Francouzích jakýsi
přijde v podobě aeropianu. Takové třicet let starý dluh. Husejn paša v
držeti, zde jsou mírné
hrůzostrašné výjevy působí na nervy ráži uhodil francouzského konsula vě.
950 stop dlouhý SS. Vaterland o
diváků a cq při tom zajímavého: ten jířem, který měl vruce. Pro toto u- nosnosti 58.000 tun, 919 stop dlou
platební podmínky.
to výjev není jen tak zhola fotogra hození vějířem uchvátila Francie Al hý SS. Imperátor o nosnosti 52.000
fický trik, je to odvážný, krkolomný žír, zmocnila se té země právem sil tun.
kousek herectví pro film, jež je spoje nějšího.
Přímá doprava mezi: New Yorkem a
no pro herce či herečku e nemalým ne
Hamburkem, Philadelphií a Hamburkem,
bezpečím.
Sensační knihy za snížených Bostonem
a Hamburkem, Baltimorem a
Takový herec pro film musí míti že
Hamburkem, Halifaxem a Hamburkem. —
cen!
lezné nervy, musí.provádět! svoje kou
bez úroku — bez zvláštních příplatků.
Nejnižší ceny za dopravu do staré neb ze
Muž a žena v manželství, dle 186. vydán!
sky opravdu uprostřed plamenů.
staré
vlasti,
zvláštní pozornost se věnuje
váz. ...........
$1.00
Rozumí se, že takové velmi nebez Mladá
Čechům. Báječné pohodlí v mezipalubí a
matka (rádce českým ženám) váz. Jr.oo
Pamatujte si, že naše cena
pečné výjevy hrané pro kino provádějí Slovník česko-angl. a angl., český váz. $1.00 třetí kajutě, obsahující kabiny o 2, 4 a 6
postelích, jídelny, koupelny, prádelnu atd.
za pravidelné pokojové
se hlavně v Americe a vypravují se o Kuchařka, češko-americká, váz.......... $1.00
tom věci až neuvěřitelné. “Dramata Česko-americký zahradní rádce, váz..... 70c O další podrobnosti hlaste se u
úrand Kerzheim pověstné
......................................................... 35c
ve vzduchu”, chůze po provaze, here Snář
Hamburg American Linie,
Přednášky Masaryka ...........................
gc
piano ceny $225 čím pouze
cké kousky v plamenech atd., ba do Machar: Českým životem ...............
70c New York, Philadelphia, Boston, Balti
konce jeden filmový herec dal se v oce Němcová: Babička .................................. 35c more, Pittsburg, Chicago, St. Louis, Min
Z českých mlýnů .................................. $uo
Úplný běh soukromých cvičebních ho
neapolis, New Orleans, St. Francisco nebo
lovém cylindru vystřelit z děla do veli Třebízkého
romány, a5 $00 stran silné po 10c
u místních jednatelů.
din, pokrývka, stolička, cenné znám
ké výše a když ocelový válec padal k Mnoho vázaných románů po ................... 25c
ky, ladění a korporačnf s pečetí ru
zemi, vyklouzl z něho odvážný herec Nejlepší učebnice angličiny, sešit po .. 10c
čící bond.
Slovníky, tlumače česko-anglické, nyní za
a dopadl k zemi pomoci padáku. To
cen. Jsme jediní v Chicagu, kteří
S
ochotou
zašleme
vám
Kerzheim
piano na 30-denní zkoušku,
je věc již neuvěřitelná, ale vzpomeňme snížených
importují sem knihy z Čech ve velkém i mů
bychom vám poskytli rozhodného důkazu o jeho přednostech, se
si, jak-úžashě hazardují se životem i žeme Vám tudíž dáti nejlevnější ceny.
strojení, úmělgcké úpravy, dokonalého mechanismu a nepředčitelameričtí dělníci, pracující na velkých
ve 3. třídě a v mezipalubí.
B.
LINKA
&
CO.,
ného tonu.
výškách a pochopíme, jakých kousků
$25.00 po čtyř komínových
Str., (blíže Spaulding Ave.)
Jiná pěkná plana $195 až $400. — $2.00 týdně koupí 88 tóno
je schopna i moderní filmová fabrika- 3316 W. 26.
Telefon Rockwell 1349.
vé Kerzheim samohrací piano za $550. — Hudební svítky a stolič
ce.
ve 3. kabině po dvoukomíka k tomu ZDARMA.
Jsou herci a herečky pro filmy, kte
nových lodích. $32.50 po
čtyřkomínových
lodích,
ří se velmi často dívali tváří v tvář
$45 a výše ve druhé kabině.
smrti, jednou z nich je i slečna Gaun- Slet Župy Fuegner-Tyršovy
PLNOMOCE — DĚDICTVÍ
tierova, která byla v Saharské poušti
ZASÍLÁNÍ PENĚZ.
v Clevelandě
napadena Beduíny, byla by málem za
hynula ve Floridě při pískové smršti ve dnech 4., 5. a 6. července. — Jízd
0. JILOVSKf,
a při jedné “válečné scéně” byla vy né slevené tam i zpět $12.70. — Při
mrštěna do vzduchu při výbuchu bed hlášky nejdéle do 28. června 1914, v
fia
1517 záp. 18. ulice, Chicago, III.
ny s prachem. Jednou při inscenova Plzni u br. Fr. Wolfa, 1635 Blue Island
ném požáru unikla smrti jen tím, že Ave., v Californii u br. Ant. Doležala,
rukama udělala díru do střechy a se 2448 Kedzle Ave., v Town of Lake u
br. Klinenbergra. — Zvláštní vlak vý
skočila dolů s výše mnoho stop.
7x28.
Proti našemu departmentnímu obchodu.
Je to úžasná odvaha, ale nelze se jí letníkům k disposici.
Motorcycle.
obdlvovati. Je to vyplýtvaná odvaha,
neboť slouží k účelům chorobným, k
Harley-Davldsonovy motorcycle ochorobnému vydražďování nervů. Ja Česká škola pro porodní vládají cesty. 44 důležitých zdokonale
koby moderní člověk velkoměstský
ní na nich.
babičky.
ztratil smysl pro pravé hodnoty život
O jednom cylindru......................... $210
České paní, které se chtějí stát! po O dvou cylindrech .................... $250
ní. hazarduje svým životem, i sama
bezpříkladná odvaha slouží vlastně ne rodními babičkami, učiní dobře, když O 2 cylindrech dvoj rychlé.......... $285
První třídy opravy a přepracování.
moci. Krásné heslo: neplýtvat! energií se nyní přihlásí do školy dra. Souku
JIŘÍ N. GOZDAVA, manager.
i je heslem nejméně prováděným; ethi- pa. Nyní se začíná nový běh. Ceny
DOLEŽAL BROS.,
1. Cvičení v jízdě na nejmodernějších a velmi silných automobilech.
i cké ideje se naprosto přehlížejí a 11- jsou nyní velmi nízké. Které ženy chtě
1845 jižní Wood ulice.
▼
2.
Praktické
předvádění,
indivlduelní obeznámení se všemi součástjí
se
stát!
samostatnými,
chtějí
si
zaTel. Canal 3542.
29x3m
j dé utápějí životní hodnoty v moder
Ť kami automobilu. — 3. Příprava pro šoférskou zkoušku. Povolení šoním velkoměstském víru, v divadlech jlstitl dobře placené zaměstnání a pře
X férské (license) zaručeno, jinak se peníze vrátí; poplatek za kurs $10.
jí si vůbec něčemu užitečnému se při
nervy trhajících a konečně v kokais4 Zvláštní kurs pro správky automobilů společně s kursem šoférským.
učit!. naleznou zde dobrou příležitost.
mu. —
* Skutečná’ práce v dílně, zaměstnání zaručeno, cena kursu $25. Zápis
Hlaste se nyní u dra. Soukupa, v č.
v úřadovně 3224 záp. 26. ulice. Úřední hodidny od 7 do 9 večer, v ne3639 záp. 22. ul., roh Miliard Ave.
DIEBOLD SAFE & LOCK CO. ▼1 děli
od 11 do 1 hod. Telefon úřadovny Rockwell 1769.
26xlt
Počiny válek.
122 jižní Flfth Ave.
KONKURS.
Nejstarší a největší firma v Ameri
Sokol Karel Jonáš v Cicero, 111., o- ce. Hlavní český jednatel p. A. Habel.
Pro hnutí přátel míru je jedním z
neposledních důvodů důkaz histori znamuje tímto konkurs na stavbu bu Kdo přál by si koupiti, prodat! aneb
cký, že mnoho válek vzniklo z důvodů dovy pro tělocvik a divadlo. Plány vyměniti kasu, zavolejte telefonem
nejvýš malicherných, z čiré libovůle možno obdržeti u starosty Sokola J. F. (Main 895). Pan Habel poskytne Vám
mocných vladařů, tyranů, utlačova- Šlapáku v č. 5144 záp. 24. Plače, roh všecky výhody.
telů, zkrátka dějiny toho, co nazývá 52. ave., Cocero, 111., a jest žádáno, by
Zvláštní pokladny pro výpomocné
Nově upravené místnosti. Čisté pokoje. Chutně upravená jídla. Nápoje. —
\ se v řeči diplomatické “casus belli” pp. stavitelově ve 14 dnech plány zpět spolky. —
Vzorná obsluha. Romantické oblíbené výletní místo blíže Chicaga, pod ří
i jsou spolu hrozným dokumentem ná. navrátili. Rozpočty přijímá starosta
zením zkušeného hoteliéra. — Pou-žljte dráhy Chicago, Milwaukee & St.
silí a libovůle, známého hesla: moc sboru do 1. srpna 1914 do 8 hod> večer.
EMILIE BURIÁN
Paul, a sestupte na stanici Ingleside, 111. a omnibus Vás dopraví až na
před právem.
Za Sbor Sokola Karel Jonáš.
místo. Pište a zajištěte si místo předem.
pomocnice
ku
porodu
Nejstarším důvodem války "casus
J.
F.
Šlapák,
starosta.
EMIL KAPELLA, majitel.
— 2646 již. Lawndale ave. Telefon —
i belli," bylo uloupení krásné ženy, zná16xm
Telefon Fox Lak» 454.
— Lawndale 8607. —
25xn Ingleside, lllinois.
Frant. Pekárek, tajemník..
¡m&-žecké-krasavica Heleny trojan-

Moderní nemoci.

ANO
toto jest Vaše kára

Ušeířte Nejbezpečnější

uložení peněz!

Alois Solar,

která vas doveze k velkemu
obětnímu PRODEJI LOTŮ za
45c na dollaru v

ARDALE PARKU
30stopové loty jen za

Velký prodej každou sobotu
a neděli.

Josef L Donát,

$25 hotově, $5 měsíčně
Majitel musí míti hotové peníze — a to jest příčinou, proč je nucen
obětovatl. Jeho ztráta Jest Vaším užitkem.

Ručící pojistka s každou koupí.
Nikdy více nebudete moci koupiti 3O-stopové loty po $105 v hrani
cích města Chicaga, s 5c jízdným, kde stavební čára a omezení roz
hodně zabezpečují budoucnost těmto lotům. Stromky byly zasazeny.
Krásné ozdobné sloupy na všech rozích ulic.

TYTO LOTY JSOU TY NEJLEPŠÍ LÁCE NA VELKÉ JIHOZÁPÁDNÍ STRANĚ.
PŘIJĎTE A PO
DÍVEJTE SE —
SAMI SE PŘE
SVĚDČTE!
Tento velký obětní
prodej potrvá až do
edle, dne 28. června

Všimněte si!
to neděle, 28. červjest posledním
dnem, kdy jakýkoliv
z těchto lotů prodá
ván bude po lios.oo.
Vlče než íoo lotů pro
dáno bylo v Ardale
Parku během posled
ních třech městců.

KUPTE SI SVÉ
LOTY NYNÍ —
DNES — CHCETE-LI HOJNÉ
VYDĚLAT. PŘI
NESTE SPLÁT
KU PENĚZ S SEBOU. ŽÁDNÉ LO
TY NEJSOU VYHRAŽENY. PRV
NÍ, KDO ZAPLA
TÍ SLÁTKÚ, DOSTANE JE.

Přijďte do
Ardale Parku
Přijďte nyní,
dnes.
Vezměte kterou
koliv na sever ne
bo jih jedoucí ká
ru ku Archer Ave.
LimitS káře, jeď
te až do konce li
nie, na 48. a Ar
cher Ave. Odboč
ní úřadovna na ro Nádherné cihlové
hu 48. a Archer
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HOTEL KRÁSNÝ

DENNÍ HLASATEL. 28. ČERVNA, 1914

O ženách,,?- ženy
laeai Krasy.
Něco o zubech.
‘Trott gustu žádný dišputát,” říká
Každému je známo, že zuby nevyrů
pan otec v “Babičce”. Ideál krásy jest stají v jakémkoliv pořádku, nýbrž že
jest velmi různý u různých národů. U je v tom jakési určité pravidlo, a toto
nás na příklad je všeobecné uznaný pravidlo platí pro lidi všech čelecTí a
ideál krásy štíhlá žena, při tom však všech pásem s výjimkami tak nepatr
dobře urostlá. Orientalci však platí i- nými, že vlastně toto pravidlo potvr
deálem krásy co nejvíce tuků. Naproti zují. — Podle tohoto pravidla rostou
tomu básníci arabští vybranými slovy zuby v dolních čelistích vždy dříve nez
a obrazy opěvují tuk krásných žen? Ale v čelisti hořejší, vyjímaje přední sto
ubohé ženy nesmí se spokojiti tukem, ličky (paemolary), které vyrůstávají
který jim příroda sama ji dělila, nýbrž
dříve v čelistech horních. Postup vzrů
jsou podrobeny protivnému krmení,
kterým u nás trýzněny bávají jen hu stu je dle dra Beana, který prozkou
sy a vepři. Má-li se arabská žena zalí- mal přes 2000 dětí následující: Nejbiti a vdát, musí sedět na krmníku a | prve vyrůstá nejpřednější stolička —
živit se mlékem po.nějakou dobu, až molar — spodní čelisti, pak střední ře
stloustne tak. ¿e se nemůže ani hnout. záky dole, pak první stoličky nahoře,
Maupassant píše o tunisských židov pak střední řezáky nahoře, načež po
kách: “Jako dav vzdušných elfů pobí boční řezáky dole a po nich jejich pro
hají dcery židovské ulicemi tunisský- tějšky nahoře, střední přední stoličky
mi. V zelených, červených, modrých či nahoře, Špičáky dole, boční přední sto
bílých kalhotách, ve ' vysokých; pe ličky nahoře, Špičáky nahoře, poboční
strých botkách, černou hlavičku po přední stoličky dole, druhé zadní sto
krytu špičatými nebo- plochými hed ličky dole a brzy na-fO i nahoře a ko
vábnými čapkami, z nichž Vlají dlou nečně nejzadnějšf stoličky — zuby
hé závoje, jsou vtělená krása a půvab. moudrosti — rovněž nejprve dole a
Ale brzy jest po kráse. Rodičů'chtějí je pak nahoře.
provdat a dívky odsouzeny jsi>u k ne.
Přesným pozorováním se zjistilo, že
hybnosti, a celých šest neděl je do nich celé období vzrůstu zubů má své doby ;
cpána rýže, mléko a moučné pokrmy. I rychlého a pomalého vzrůstu, který I
Za šest neděl je z elfa neforemná ženíj. však nejde se vzrůstem jiných částí
která se sotva na nohou drží.
těla, ba naopak. Nejlépe je to vidět!
Také v jižní Africe národové nachá při vývoji mléčných zubů. Kojenec ro
zejí zalíbení v tlustých, králkách. Kro ste tělesně neobyčejně rychle v první
mě Hotentotů libují si v nich také o- polovici roku, ale jakmile začnou vy
byvatelé země Karagwe a anglický ce1 rážet! zoubky, zvolní áe vzrůst skoro
stovatel Speke líčí takto, , co viděl: vždy. Mléčné zuby dorostou teprve
"Slyšel jsem od tehdejšího krále, že že koncem třetího roku, načež pokračuje
ny králů a princů bývají vykrmovány, výměna jejich za zuby stálé a vyrůstání
i navštívil jsem odpoledne králova stálých zubů vůbec velmi pozvolna.
bratra, těše se, že něco uvidím. Když
Ale za to se v té době vyvíjí velmi ry
jsem vešel do chýše, spatřil jsem tam
chle tělo. Ale vždycky ‘ skoro v opač
starého králova bratra a jeho hlavní
ženu, sedící na drnové lavičce, a na ném poměru k vývoji zubů y té době.
proti nim rozestaveni' byly nesčetné Ještě jiné věci byly však vypozorovány.
nádoby s mlékem. Žasl jsem nad Skcro pravidelně vyrůstají děvčatům
tloušťkou ženinou; a nebylo možno ří poměrně zuby dříve než hochům, ale
ci, že byla ošklivá. Mezi řečí ptám se 1 za to jsou pravidelně horší. Rychleji
jich, co dělají s tolika mlékem. Králův ■ vyvíjejí se také zuby obyvatelům horbratr ukázal na ženu a děl: “Zde vidí, ' kých pásem než obyvatelům pásma
te výsledky tolika mléka. Od časného 1 mírného. Je to ostatně pochopitelno,
mládí držíme ji nádobu s mlékem u I poněvadž obyvatelé tropů také tělesně
úst, aby byla tlustá, neboť tahový jest : rychleji dospívají. Za to také rychleji
stárnou. Tento rozdíl je někdy dosti
ďřórský mrav.”
" ' '
Staří Karaibové svázali svým díven I značný. Tak na př. jsou fUipinští do
kám nohu těsně nad kotníkem i pod morodci s vývojem, zubů až o 4 léta
I
kolenem, a lýtko vyvinulo se v tomto dříve hotovi, než Evropané. Známo je
vězení tlusté jako hlavice holandského také, že nemoci, přestálé v době, kdy
sýra. Ale toto označení nebylo jen o- ( se některé zuby vyvíjejí, mají veliký
zňačením krásy, nýbrž také znamením vliv na jejich jakost a že zuby vyrostlé
svobody, a otrokyním bylo zakázáno ■ v nemoci nebo po ní daleko méně vzdonosili je.
| rují nákaze. Také nesprávná výživa
Všecka zmrzačení taková jsou však j zavinuje špatný vývoj nebo vypadání
většinou eroticko-éstetického původu ' zubů v pozdější době. Zvláště nedostaČíříanka a Japonka iprzačí si nohy, I tek vápna ve stravě ‘bývá osudný. Na
áby je měla krásně malé, a chůze její to by měly pamatovat! ženy v dob? tě
šé pak podobá kolébání kachnímu. hotenství a jíst! pokrmy, obsahující
Někteří národové krmí své děti jen mnoho vápenatých sloučenin.
vařenými kaštany, aby byly -širší než
Rady a ’pokyny.
delší. Ale nesmějme se příliš! Co děla
Jodové skvrny zmizejí snadno pra.
jí naše dívenky se svými životy a bo
ky? Stahují se mučidlem z ocelových ním ve vodě, navlhčí-li se čpavkem nepružin a pevné látky, aby se líbily; i bo roztokem thiosulfátu sodnatého. —
nesí šněrovačky a mrzačí si jimi plíce Skvrny po dehtových preparátech a
a ledviny právě tak. jako Čínanky mr barvách zmizejí rychle a spolehlivě
začí si nohy. Ideál krásy plemene bílé 'silným mýdlovým lihem.
ho žádá si ohěti zrovna tak, jako ideál I Pelichání kanárů, které se děje obykrásy kmenů barevných. V této véci ' čejně od července ďo září, má průběh
jako nemoc. Ptáci v heku se přestáva
nás kultura nepostavila nad ně.
jí pářiti, ba opouštějí'i mladé a nechají
Z česko americké kuchyně.
je třeba i vyhladovět!, zpěváci zmikTelecí kýta na francouzský způsob. ' nou na 6—9 neděl — staří dokonce 3—
— Z telecí kýty vyndá se kost’, nasolí 5 měsíců — a bývají v první době po
se, maso se sváže motouzem, aby zůsta pelichání chraptiví. Jen někteří same
lo. pohromadě a mohly se krájeti pěk čkové zpívají po celý rok, ač v době
né řízky. Takto svázaná dá se na pe | pelichání ne tak pěkně. Proti chrapo
káč, pod ní lžíce kaparů, .kousek na tu se odporučuje dávati kanárům sálá.
krájeného celeru, kousek slaniny, jed !tové semeno. V době pelichání je tře
na nakrájená cibule, pět hřebíčků, kus ba dávati kanárům potravy hojnost a
másla a podlije se to vodou. Když je. potravy dobré, přikrmovati vařenými
pečeně trochu zapečená, udělá se ze ' vejci, mravenčími vajíčky vedle řepky,
dvou sardelí sardelové máslo, pečeně ' semence, loupaného ovsa, ovesné kruse tím pomaže a nechá dále péci. Pak I pice, máku, jitrocele a salátového se
sě jedna lžíce mouky rozmíchá ve mena. Také vaječné skořápky prospí
smetaně na řídkou kasičku, pečeně se vají kanárům, dodávajíce jim potřeb
tím potře, ostatní smetana, které musí ného vápna.
být jedna pětina kvartu vlije se pod
Výiivnost vajec,.
¿pečeni, která se posýpe strouhanou
Soudíme-li, čím déle která potrava
houskou a nechá se dopéci. Když je
měkká, vyndá se, omáčka se zapraží leží v žaludku, tím že je výživnější,
moukou, přidá se bílé, víno dle chuti, je řada jídel vaječných při stoupající
nestravitelnosti tato: přednost mají
nechá se povařit a procedí se.
Zadělávané jehněčí. Jehněčí dobře vejce na měkko uvařená, pak syrová
I
otřeme, vložíme na deset minut do I a míchaná s máslem, na konec by při
vlažné vody, aby zbělelo, načež jej du šlo vejce na tvrdo a vnječníky. Oby
síme na másle, dolévajíce pilně vodou. čejná zkušenost tak učí. O hodnotě živ
Po chvíli přidáme několik nakráje. né však eperimenty v žaludku neroz
ných pečárek — žampionů, — když hodují samy, o využitkování potravy
jest měkké, zapražíme trochu moukou, rozhoduje experiment fy Biologický na
nebo zasmažíme bleďounkou jíškou, člověku. Dle pokusů Rupnerem na li
necháme omáčku zavařiti, přidáme se dech provedených, dokázáno bylo, že
vejce na tvrdo co do využitkovatelnokané zelené petrželky a podáme.
ati sušiny a dusíkatých látek s peče
Kapustová polévka .po italsku. Něko
ným masem se dají porovnati. Dle po
lik lžiček rýže uvaříme v osoloné vodě
s; celou kapustou pěkně obranou á vy drobných studií je dokonce u vajec na
pranou. Můžeme ji rozkrojit! na čtvrt měkko dusík ještě lépe využitkován,
ky. Zatím, než se rýže s kapuátóu uva než při masité stravě. Vejce syrová
ří, udusíme na kousku másla jemně u- 1 neposkytují žádných předností před
sekanou cibulku. Necháme ji však du vejci na měkko vařenými. Celkem
sití jen zvolna na okraji plotny, neboť jsou vejce výživnější než maso.
musí zůstatl úplně světlá, zhnědneuti
Ženské dorbnosti.
nesmí. Když jest cibulka udušena, za Ve Spojených Státech jest 150.000
lajeme ji polévkou, vlejeme pak na rý děvčat, zaměstnaných u telefonických
ži -S kapustou, okořeníme dle chuti pe společností.
přem, osolíme, je-li třeba, přidáme ně V státu Georgia podstoupilo několik
jakou šťávu s .masa, máme-li jakou po žen s úspěchem právnické zkoušky,
ruce, ještě chvilku necháme povařiti a avšak nemohou tam býti připuštěny
podáme. Polévka může se však připra. k praksi.
viti 1 bez hovězí polévky. Pák jest však
Ženská vzduchoplavecká liga vypsa
nutná větší dávka šťávy z masa, ku la cenu ?5000 prvnímu aviatikovi, jenř
př. zbytek šťávy z roštěnek nebo po podnikne cestu přes oceán.
dobně.
Ženské kluby v Pittsburgu žádají
Čokoládový nákyp. Sedm uncí cukru městskou administraci, aby ustanovila
se míchá s 10 žloutky půl hodiny k , ženu policejní náčelnicí.
Jedné straně, přidá tři unce utlučených | Guvernér Dunne ustanovil ošetřova
mandlí. 4 unce másla, čtvrt libry roz telku slečnu Kat. M. Conwayovou za
drobené čokolády a sníh z 10 bílkň. členkyni státní zkušební rady pro oše
V§ě se dá do vymaštěné formy a peče třovatelky nemocných. Původně měl
hodinu při mírném teple.
pro tento úřad vyhlédnutou jistou jep.
Svítek. Půl libry telecích jater se tišku. avšak ta nemohla úřad přijmou¿»ostrouhá. Na pekáčku se utře dvě ti. —
unce čerstvého másla se' třérni žlcitky. | Slavná herečka Sara Bernhardtová.
květem třemi stroužky česneků v soli o níž vzdo- jejímu stáří jest stále ještě
utřenvmi. korou citrónovou a cibul mluveno, že jest “věčně m’adá”, nod.
kou. Do toho se přidají játra celá po- nikne letos svou prý poslední umě'ecštrouhaná houska a žé tří bliků tuhý kou pouť světem a nevrátí se až za
sníh; vše se promíchá a vše se vsype dva roky. Takové cesty na rozlouče
na vymaštěný, housko posypaný pe nou podnikla již mnohokráte, avšak
káč. Svítek se pak upeče a nakrájí i tentokráte při jejích sedmdesáti le
buď na nudličky nebo na kostky, na tech jest k víře podobno, že to bude
• opravdu naposled.
čež se dá polévky.

plním povinnost svou křesťanskou, mu smutno. Když jsem přijela domů, merančů, které, jak doufám, vám ule
Chicago, 111.
jest nejlepší odměnou mojí. Přáním tak to bylo, jakobychom byli 2 dny po ví. Mám zkušenost ze své vlastní do
Ctěná redakce: —
veselce. Nemohl se nabažit té rado mácnosti. S pozdravem na všechny
Byl jednou čas u mne, že žila jsem mojí mby bylo, aby mezi námi čtenář
sti; ani nechtěl, abych jedla sama s
Anna Knedlíková.
po celých 15 let mého manželství jak kami a zvláště dopisovatelkami pano
talíře. Musela jsem jíst s ním. Tak
si v ústranní od světa, od veřejnosti,1 vala ta pravá šlechetná láska, neb to
mužského potrestat, když nás zlobí;
Metamora, Ohio.
jest
ta
nejlepší
okrasa
každé,
třeba
od spolků a vůbec žila jsem jen pro
jen vzít švába na 3 — 4 týdny a on Ctěná, redakce: —
prosté
a
jednoduché
ženy.
Pišme
do

svou rodinu, pro svou domácnost a cí
je potom jako milius. Musela jsem se
Osměluji se podruhé psáti do milétila jsem se dosti šťastnou a spoko-; pisy, by byly prodchnuty láskou, ně
s
chutí
zasmát
paní
Makovičkové,
jak
ho
Hlasatele
a
doufám,
že pan redak
hou,
poučením,
by
každému
přinesly
jenou. Léta utíkala mně při dětech
duševní užitek, by zanechaly po so-J 3e jí nelíbí hrozně ten siav manžel tor bude tak laskav a uveřejní můj
klidně; sotva jedno trochu povyrost
ský. Není zlý, jen trochu trpělivosti dopis do rubriky “O ženách pro že
lo, již těšila jsem se zas na jiné, neb bé milý dojem a ne roztrpčení. Já
sama, každý užitečný milý dopis vy-' a to druhé jde samo. Já už jsem vdá ny.” Jest tomu dosti, dlouho, milé čte
děti jsem milovala nad svůj život a
na přes 10 let, a vdávala jsem se ja
zvláště když se měly k světu a nikdy, střihnu a úschovám a často znova ko nejmladší z naší celé rodiny. Je nářky, co jsem mezi Vás nepřišla.
Ale nedivte se tomu. Přišla jsem na
přečítám. Ten pak, který na mě hře»-!
nestonaly. Byla jsem z velké rodiny,1 jívě
nepůsobí, ani nedočtu, neb měj nás osm odbytých. No, ta se chudák zdravý vzduch a ta& než jsem naň
neb nebožka matička měla nás tři
nezajímá. Každému se zamlouvá ně-i potom naplakala. To je potom platný zvykla, dosti dlouoho to trvalo. V zi
náct a po třináctém dítku zemřela i 9 jaký dopis; někomu veselý, jinému| klavír, když neumí uvařit a neví, zda mě, když jsem byla ve velkých mě
děťátkem. Sedm sourozenců zemřelo,
dojemný, vážný a poučný. Já dávám' li se zajíc paří anebo škubá. Mně by stech, zdálo se mně, že lepšího vzdu
když byli několik měsíců staré, tak
přednost vždy dojímavému líčení ži-j lo 10 let a už jsem věděla, že se zajíc chu a pohodlí není. Panečku, to jsem
nás zbylo šest a před šesti roky ze
stahuje. No, pane Bodláku, zdali pak se zmýlila. Teď jsem na farmách a
mřel již 221etý bratr Jaroslav. Po votních zkoušek, ale veselým nepohr vy byste byl hodnější, než byl Rati
to by jste koukali, jak je tu -krásně.
dám
a často se musím od srdce za-j
druhé matičce byly 3 sestry, které
boř. Málo píšete. Snad vám též není; Tak krásná příroda, že člověk churajsem též milovala a je od maličkosti smáti. Zvláště dopisy pana Bodláka horko? Zde jsou velká vedra a nejví
vý okřeje, když přijde z velkého mě
opatrovala, neb jsem byla nejstarší. jsou vítané, neb každé slovo srší hu-í ce v noci. Zas bude asi špatná úroda/
sta. Na první pohled farmy je *.‘hous”,
Ovšem, mezi tím též na moji prosbu morem a z toho je vidět, že veselé do- ;
všecko uschne. Tam co je sestra, dali' kde ze všech stran kouká čistoty, jak
otec můj mě nechal jiti na zkušenou pisy, které rozesmějí a zaplaší chrnu-’ se do pšenice takoví červíci u země i
mou mysl aspoň na chvíli, jsou nej-,
v něm, tak okolo. Trávník je uprave
mezi lidi do služby a nelitovala jsem
a úplně ji podežrali. Místy pole mu ný a zahrádka je plna květin nasáze
hledanější
a
nejvítanější
pro
čtenáře.
toho, neb mně služba nebyla na ško
Pište, pane Bodláku, často, neb moje' seli zorat a dát kornu. Tak musím u- ných. Šípkových růží, jež právě kve
du a poznala jsem lidi po dobré i po
kcnčit a prosím pana redaktora, by: tou je plno kop dokola. Co by jste my
zlé stránce. Když jsem se navolila dopisy žádného nerozveselí, ale spíše nedělal nad mým písmem košer. Dou
sleli, že jest největší radostí farmářsloužit, vždy mě doma přivítali s nej-t rozpláčou. Tak ať zase Váš věčný hufám, že se na mě nezlobíte. Zde je ky? To jest krásná zahrádka, ve kte
větší radostí, neb mě potřebovali mo mor je rozesměje, neb někdo je vese-¡
a rád se zasměje a někdo zas v: mé jméno “Jsem od Strakonic,” ne ré má nasázenou všechnu zeleninu na
je rodiče, neb otec můj měl hostinec lý
koutečku nejradéji se vypláče. Mým! dělám si z toho nic, nejsem stará ani celý rok. Radost se na to podívat, jak
i grcserii a tudíž oba byli zaměstnáni,
mladá, velká ani malá. Vše jenom tak: všecko roste, neboť teď mají farmácl
ni v obchodech a já zase zastávala do-1 údělem jest též sl často zaplakat, ale: prostředně, sděluji to písemně. Kdo
pláč prý máme my ženy hned na kra-j
hody. Jak nemá zeleniny, tak říká
mácnost, tak jsem se nadělala také
chceš jméno dobře znát, hádej a na
dost doma. Sloužila jsem v pěti služ ji. Jest to dobrodiním pro nás, neb! mé se nepoptávej. Jméno křestní po-, farmářka, že nemá co vařit, i kdyby
bách a mnoho bych mohla napsat z pláč srdci ulehčí a často by srdce mu znáš hned, pohlédnešli v kalendář. Má, měla, co chtěla, masa. Já sice farmář.kou nejsem, ale dělám na farmě řepu,
mojí zkušenosti. Mívala jsem $2.50 na selo již puknouti, kdyby ten pláč patronka Češka je, skřivánka má v,
tak pozoruji, kterak si počínají an
týden. Od rána do večera stále jsem nám neulehčil. Pročež přejte nám, mu
Ctěná redakce!
glické farmářky s domácí prácí. Ta
byla zaměstnána. V prázdných večer-' ži, ten blahodárný pláč. Vy máte za rukávě. S úctou
Předně dík za uveřejnění mých do-1 nich chvílích háčkovala jsem krajky, se jinou také slabou stránku, čím si Horlivá Čtenářka Hlasatele po 10 let. si hledí toliko domácnosti a její muž
zase polní práce. Taková domácnost
ulevíte.
Též
podruhé
žádám
paní
pisů a prosím o uveřejnění i tohoto, pletla punčochy pro páni a jednou za
každého
bý těšila. Jen že pořídků se
neb obsahuje mé rozloučení se s Chi 14 dní měla jsem dovolenou v neděli Martinkovou, by byla tak laskavá a
Hanover, Kansas.
stává, by mohl mít takové zařízení
cagem a též i s tou zlatou Amerikou. odpoledne do 6 hodin večer. Stýská- zaslala mně její adresu, neb nevím,
Ctěná redakce!
český národ v Americe. Právě přetrOdběratelkou chci býti i na dále a též valo se mně nevýslovně po domově, co s příspěvky na slepou stařenku,
Když vidím oddělení pro ženy sko
i v mé domovině zajisté bude Hlasa ale trpěla jsem, dokud mohla jsem to neb já nejsem oprávněnou sběratel - ro prázdné, přicházím opět v naději/ háváme řepu, čekáme deště, neboť
tel více osob čisti mimo mne. Vím snésti. Ale když už nebylo to k vydr kou a příspěvky na mě přicházejí, že se mi dostane místa. Ano, nyní, příliš těžko se pracuje na tvrdém vša
však již předem, že budou mi dávané žení a po sladkém domovu se mně už pročež bych nerada přišla do nepří mohou zkusit štěstí ty, na které se; de. Co, děvčata, v Chicagu, se s vámi
stalo, že nic nepíšete? Andulko Urba
jemností,
neb
nechci
se
míchat
do:
mnohé otázky, a mne toho bude do příliš stýskalo, vymluvila jsem se, že
dříve nedostalo. Pí. Tomanová by rá-i
sti zodpovídati doma všem. Mnohé ’ mě rodiče potřebují doma a sebrala záležitostí jiných, ačkoliv s radostí a, da viděla, kdybych častěji naší stať nová, co ty děláš? V zimě jsme spo
však ty otázky bych si přála, bych je jsem šatstvo, zahalila a již ze zkuše potěšením sleduji každou sbírku, neb, navštěvovala. ;Já však jako každá, ; lu kamarádily a teď si ani na mě
ani zodpovídati nemusela. Bohužel, že né vesele jsem klusala mezi své. Za já jedině jsem oprávněná na sbírku která má velkou domácnost k obsta-, nevzpomeneš. Či snad již na sebe
čím dále tím více čteme zprávy o klepala jsem na dvéře, otevřeli a já na pana Jora v Českém Brodě. Srdeč ťávání; neměla jsem mnoho času na-j vzala’s tu sedmou svátost? Nebo co se
s tebou stalo? Kdybys věděla, jak
tom ráji manželském. “Utekla od mu se ptala, zdali nepotřebují služku, i ný pozdrav na všechny
zbyt a jestli nějaká chvilka přece jsem opálená! Jsem od slunka červe
G. tlubina,
že,” neb “Utekl od ženy.”. Též nemocí Byla jsem ode všech s jásotem přija
zbývala, tedy jsem obyčejně byla u- ná- jako růže. Které děvče je bledé,
1626 Ruble Street.
tou vidím, že jsou stiženy rodiny če ta a hned zas dala jsem se s chuti v,
navena, že jsem raději vyhledávala každé radím jít dělat řepu na farmu
ské, čehož ve staré vlasti přeci tolik tom zlatém domově do práce. Všude
odpočinek. Stěžovat si však nechci,! a každá dostane barvu i bez noudroDardanelle, Ark.
není. Aniž by ten lid tam věděl více dobře, ale doma nejlépe. Kde jsou ty
neb jest dobře být trpělivou, protože . vání. Ráno se vstává o třech hodio té lásce. Dosti těch, co museli po- šťastné doby, když bez starostí, bez Ctěná redakce: —
Odpusťte, že Vás stále zlobím s prý trpělivost nese růže. Může být,.I nách, jde se do práce, večer se přijde
hřbíti o čem se bájí. A dosti také trápení, byla jsem mezi svými! To
však já vzdor tomu měla na mé ži
těch, jejichž touhy nebyly splněny. nevědělla jsem ještě, co mě očekává mými dopisy, ale nedá mi to a musím votní pouti více trní než růží. Proto I o půl osmé a tu jsem unavena a uDle přání a přec byť by i z úcty, neb a co ten svět pro mě uschovává pro psáti zase. Ale co dneska. psáti? O ale přece nevzdávám se naděje, že sejI prášena a musím si vařit večeři. Ale
jinak, sliby skládali, nepřestoupili ty budoucnost’. Milé čtenářky, snad kaž počasí? To píše skorém každý. Někdo slunko štěstí na nás usměje. Vím do to všecko nic nedělá. Mladá děvčata
meze věrnosti až k hrobu. Chyoou je, dá z Vás po nečem touží a často zdají je chválí, druhý se zas na ně zlobí a bře, že každý musíme snésti svou, si z toho nic nedělají. Kdyby zahrála
že neznajíce dobře povah oboustran se Vám Vaše ideály nedosažitelnými tak to jde stále a stále a žádný to míru zármutku a utrpení. Již jsme ta- j1 vojenská kapela, tak bychom šly tanných nevyjímaje ni chyb, bez kterých a některá jich přece z Vás dostihne nepředěláme. Musíme tak nechat ten dy ve žních a každý máme plné ruce;| čit, kdyby i nohy bolely. Přála bych
žádný nejsme, vchází záhy v to, což a pak se zdá sklamána, když dojde svět jak se tq£í kol své osy a ti lidé, práce. Doufám, že je málo farmářek, j sl,. by některá dopisovatelka poslala
představuji si ráj — a pak v peklo. svého ideálu, po kterém tak toužila. všichni s ním, není-liž .pravda? Na které by ještě musely vypomáhati nai nějaký recept na kejk, nebo návod
Chyba větší je na ženě, neb ta může Já též dlouho a tajně toužila po u- farmách je nyní pilno všude; někde poli, ačkoliv za mládí našeho to bý-j; na luně do práce na celý děn. —
vždy ženu jinou napravit kde je toho šlechtilém ideálu, ale při mých dít již sekají obilí a někde teprve jim válo obyčejem, pokud nynější stroje ii Páni bečláci si mně stěžují, že nematřeba. Avšak mnohá vdavekchtivá ne kách zdál se mně nemožným, až ko vzchází a jiné plodiny taktéž. Můžeme neulehčily práci našich manželů, ja-,| jí receptů, podle čeho vařit. Která víhledí se přesvědčit na minulost toho, nečně přece odhodlala jsem se a zku sázeti znovu, jen ale kdyby pršelo. Po koži naši. Však ve žních máme bez;I te, jak se dělají české halušky, tak
s kým oddatl se chce, zdali není sti sila jsem toho cestou veřejnou a to šest neděl jsme nedostali žádný dešt toho dosti práce v kuchyni, neboť;I napište. Již musím ukončit, až podružen “mormonskou nemocí," neb pod. přede dvěma léty a první úkol, kte a nyní 15. června jsme dostali pěknou musí-li se těžko pracovat v poli, jest i hé více. Bude-li můj dopis uveřejněn,
Šlechetné děvče, hrdé na svou čest, rý jsem na sebe vzala, byla Útulna vlažičku a tu hned vše se zvedlo, jak zapotřebí také silné stravy na stole.'I tak prosím za opravení chyb. Se srzajisté nechce sobě stavěti ten Stá brněnská. Ponejprv udělala jsem sbír rostlinstvo, tak i drůbež a my všichni Myslím, že otázky ohledně drůbeže a|| dečným pozdravem na ctěnou redakci
nek, o kterém snila ve svém mládí, ku mezi mými známými a pří tom na též. Žádný by nevěřil, jak jest dlouhý zahrádek neuspokojily a pan redak-iI a všechny krajany z jižní Moravy
Děvče z Moravěnky.
na bahně neb slzách jiného. Avšak psala jsem prosebný dopis do naší a úmorný den, když je takové horko tor byl netrpělivý vůči naši liknavo
těch šlechetných schází. A svět od statě, který byl nepovšimnut. Až je a žádný dešt nejde, jak všichni jej sti a proto přišel nám. sám vstříc s |
St. Paul. Minn.
svého počátku jen pln dobrého i zlé diná mezi všemi, paní Kubrichtová, toužebně očekávají. Ale přec jenom pojednáním ohledně té slepičí havěti'
na
venku
to
největší
vedro
není
tak
ho. Již školpí vysvědčení poukazuje naše bývalá oblíbená dopisovatelka
a musím přiznat, že to bylo pojedná-1I Ctěná redakce!
Prosím za uveřejnění mého dopisu.
ng naši známku mravů a těch máme zaslala mně první příspěvek. Smutné zlé, jako ve velkém městě. Zde se ní velice cenné a pro nás farmářky
úzkostlivě dbáti i v životě našem po to začátky byly a jak psala v, jednom aspoň noc ochladí, kdežto ve městě poučné. Milé družky, já právě obdi | V posledním čísle našeho milého HJíl-.
zdějším, neb ty udržújí člověka na ú- dopise ct. paní Stachová, vytkla jsem jest za noci ještě hůře- Jedná paní, vuji Vás, která se chlubíte, že jste', satele jsem četla, že žádá mne paní
rovni bytosti lidské. Avšak nejsem sí cestu trnitou a bodláčím vysáze jež jest podepsána “Ježina známá,” vypěstovaly 600 kuřat, a ještě máte; Dubinová o udání mojí adresy stran
kazatelkou, vždyť se chci Se všemi nou. Ale té trnité cestě jsem již zvy žádá, některou dopisovatelku, by se jí 30 kvočen nasazených. Jak si při tom i1 odevzdání příspěvků pro. onu ubohou
rozloučit, s těmi, co znám i s těmi kla, neb i při ní je mně blaze, když přihlásila co krajanka. Pravda, jsme počínáte, to nemohu vůbec pochopit. stařenku. Poštou příspěvky mne do.
neznámými. Též ti, co jim dlužím od- vím, že vykonávám dobrý skutek. Za všichni vespolek krajané, ale přec Já vypěstovala jsem 3% sta a jsem I šly: §1 od pana Tomka, mého krajapověd odpustí, neb já měla korespon čala jsem s desákem a aýece vytrvala každý by si přál, by byl z téže vesni ráda, že už trochu odrostly. Oh, to!j na, 51 od jeho paní sestry, Juránkovy,
dence mnoho a důležité. Za lístky jsem do konce, až jsem vyzískala pro ce nebo města. Ta paní jest rozena čistění, těch budek a kurníků. To už|j 25 centů od slečny Činek z Tex., dále
děkuji. O Americe nechci nikdy špat tu odstrčenou útulnu mezi námi zde v Libušině. Pravdu máte, že jest do vyžaduje, aby si člověk nohy parna-;■ pak |1.75 mezi námi v gt. Paul a já
ně mluvit. Vyjma dobrých, jsou také $100, to jest 500 korun. Sbírkami $25 Kladna as přes hodinu cesty, ale hez zal k čerstvějšímu běhání. A což po , pak doplňuji to, takže celkem. sebráno
ovšem zlí, ti však jsou všude, kdež a prodejem 750 výherních lístků $75. ká cesta jest z Kladna do Libušina. tom toho žrádla pro ně a to různého, I $5.00. Děkuji vám srdečně, pí. Dumohou ukrýti svojí černou duši. Též Pro sirotčinec sv. Josefa na Moravě Když jsem byla školačkou, tak se chceme-li, aby rychle rostly? A těch 1 binová, za přijímání příspěyků. Kdo
dívkám služebným radím, by sobě by $50 mezi čtenářkami “České Ženy.“ mnou chodilo hojně děvčat libušín- nežádoucích kohoutků dříve se zbavi- ; dovede se vžiti do postavení ubohé
ly rádkyní jecjna druhé ve všem, neb Pro opuštěnou stařenku v Čechách ských na Kladno. Je tam pěkná škola, ti. Já čím dříve je »-ódám, třeba váži ; stařenky, ten 'zajisté pomoci neodepře,
poskytly pomoci též i těm přijetým. $20 a nyní' pro stonavého kancelář ale ne měšťanská, jako u nás v Kro- li jen 1% libry, tím jsem raději. Mno neb nikdo z nás neví, nebude-li snad
Děvče, zvláště je-li nezkušeným světa, ského na $20. Došla jsem svého cíle čehlavech. Tam jest měšťanka, ale zí je nechají lajdat po dvoře až více někdy svých sfrolublížních poníčci popak lehce zbloudí a duševní blud mívá toužebného, bych mohla i při své rodi než pro hochy a dívky mají tam pou váží. Ale to nepováží, jak jsou druhé třebovati. Sbírku míním odesláti kon
hrozné následky. Též šetrnosti nemě- ně-býti užitečným členem lidské spo ze pětitřídnou obecnou školu. Která drůbeži na újmu. A proto čím dříve se cem tohoto měsíce, neb zdá se'mi to
1 by nikdo zapomínati. Já jsem zde lečnosti a pomáhat! jí dle možnosti chce vychodit měšťanku, musí na jich zbavíme, tím lépe, dokud ještě dlouhá doba, co se sbírkou jsem za.
3 léta a 7 měsíců a zašetřila jsem si mé. Děkuji všem, které mně vždy vy Kladno. Vy též jste chodila do školy obstojně platí. Později již je pak na čala. Řídím se vždy příslovím: po
tisíc dollarů mimo jiných výloh a ce pomohly v mém těžkém úkolu, ale do Kladna? Pak když’ jsem se učila pořád jíme, neboť laciná kuřata má máhej trpícím rychle, dokud tvé po
sty. Také se neodříkám Ameriky, neb obdivuji se ještě tomu, že jsem to gft, tak jsem též chodila s libpšín- rád i farmář'. Až nám, milé družky, moci potřebují. V duchu vidím slzy
měli a mají mne všude rádi a té ú- lik získala v nynější době, kdy ubý skou dívkou, Mařenkou Kuncovou. Ča pomine píle, kterou máme ve žních, ' radosti ubohé ženy a vroucí modlitbu
cty a lásky je každý rozsévač sám. A vá lásky a přibývá na světě nenávi sto si na ni vzpomenu, jaké jsme pro přijde opět mlácený Tou dobou mí ’ za všecky dobrodince. Pro ni sebrané
snášenlivý i přímý ke všem může mít sti, zloby a sobeckosti. “Milujme se váděly kousky, ale jen když byla pa váme obyčejně do skoku, an musíme i peníze budou velkým bohatstvím. Jevlast’ všude. Též dík pánům redak vespolek,“ učil nás a napomínal nej ní pryč, jindy ne. Též jsem byla ně se starat pilně o stůl. Proto bych si i ště jedenkráte děkuji Vám, paní Ďutorům i zpravodajům t. 1., neb jsem větší učitel lásky. Svaté to heslo, bo jaký Čas v Libušině u Černých, jež přála, kdyby jste se milé družky pu I binová, za sbírku a prosím Vás o
seznala, že pečlivě a přímo, či-li ne hužel, v nynější době vyznívá už jen vlastní hudební školu. Já znala dosti stily do toho problému a sdělily, jak jména dárců, by mohla jména jejich
straně ke všem, vkládají slova do to hluše, ale hlučně světem se roznáší rodin, ale jen na téže ulici, kde stojí si která při mlácení počínáte, jaké býti uveřejněna. Těším se, že ještě
hoto listu, jak k poctě farmáka a je nauka sobectví; “Milujme jen sebe škola, a pak j^em některé ženské se pokrmy vaříte a práci si té doby u- někdo něčím, přispěje. Děkuji všem
ho zlepšení stavu, tak k upozornění samy!“ A v tom mrazivém ovzduší znala, když jsem chodila pro vodu. lehčítet. Zvláště vybízím tímto paní ! dárcům jménem oné stařenky; Zde
měšfáka a k jeho ne-li prospěchu, sobectví a sebelásky zmírá i cit, sou Vskutku tam jest bída o vodu, jakou Ptáčkovou z Marion, Kansas, aby tu ! pak, pí. Dubinová, zasílám Vám svoji
alespoň spokojenosti. Sama jsem již strast, útrpnost, milosrdenství a vše my zde máme o pivo. A čím jest to? otázku, vařit z mála a dobře, rozlu adresu
kolik vystřižených článků domů po chny ty krásné cnosti, které zdobily Jenom tím. že jest «Libušin kolkolem štila, když je jedna také z toho sel
A. Martínková. 881 Farmant ave.
slala, též mnohé mám, jako o polože naše praotce a pramatký české. Uř obklopen uhlodoly; nebýt těch uhlodo- ského cechu. A pravila nedávno, že
St. Paul, Minnesota,
ní kabelu a jeho nesnázích a jiné, u- zdá se mi, není na světě sdílnosti, po lů, že strhnou vodu tam, tak by byl se ve vaření dobře vyzná. Ku konci
schovány. Jsem od dětství milovnice spolitosti, účasti, soucitu, útěchy a Libušin největší vesnicí kol Kladna a gratuluji pí. Tomanové na nové dráze
Petersburg, Mich.
čtení, a ačkoliv o romány jsem nikdy přízně. Každý skoro kráčí jen svou nejhezčí co do romantiky. Jak rádi životní, ačkoliv jsem .se na ní nára Ctěná redakce!
mnoho nedbala, zde je čtu též, neb vlastní cestou, sobeckými názory vy jsme chodily na pouť ke sv. Jiří. Tam mně zlobila, když se přiznávala, jak
Přijměte ode mne srdečný dík za use
mně
to
nejlépe
líbilo.
Tak
vidíte,
jest přec jen krásné, být milován způ měřenou, neohlížeje se na svého trpí
jejího Jeníčka “ošulila.” Malá paní, veřejnění mého předešlého dopisu.
sobem vybájeným. Končím s pozdra cího bližního. O ten zlatý, zlatý chlad že aspoň Vám něco o Libušině povím nemyslete, že jen žertuji. Já to míním Ani jsem se nenadála, že dostanu to.
vem na všechny a volám všem s Bo ný kov se každý nejvíce stará, jej s! a snad se potěšíte, že se aspoň někdo docela vážně, když vám připomínám ’ lik krásných pohledů ze všech stran,
hem. neb 8. července opustím Chica dobývá, ať čestně či nečestně, jen přihlásil. Podruhé napište Vaše jmé váš slib, že si žádného jiného neve i Protož přijměte za ně srdečný dík. —
no, možná, že bych vás mohla znát,
go a s ním i Ameriku.
i když se jím potěší. Za zlato dá ha
zmete za muže, jen svého Jeníčka. Tó Ctěná sl. K. M. z Tex., odepíši vám
jestli jste totiž toho času zrovna v vám to pro tentokráte odpouštím, jen soukromě v brzku. Jsem právě v Mi
Anna Bilík,
mižný člověk nejen čest, ale 1 duši a
Libušině byla. Já tam byla as před
život. Za zlato zaprodávajf lidé sebe
se příště již polepšete, aby ten váš chigan na návštěvě. Moje nejmladší
5010 Drexel Boul.
! i své přátely bez slitování. Druhdy 11 lety, ale proto se mně ještě nic “nastávající” neměl příčiny k nářku. ¡sestra slavila ve/lku a proto Vám
I jeden s druhým upřímně cítil; nyní nevykouřilo z hlavy, jako by to dnes Pšenice je u nás částečně poškozena. ' něco povím o zdejších zvycích. Když
bylo. Nyní již musím přestat psát a Dobrá třetina jí leží a to “hesenské se dozví farmáři, že se jim na blízku
I
se
Šťastný
od
nešťastného
obrací,
Wilber, Neb.
| jen aby nemusil vyslechnout! jeho raděj jiti spát, neb mě čeká ráno za 1 mušky” natropily. Nyní ale začínají | slaví nějaká svatba, tak se všichni vese práce. Tak ještě prosím ct. redakCtěná redakce!
řádit polní štěnice, aby dodělaly dílo ■ čer sejdou -a vezmou sebou hrací nánářků. Těšiti nešťastné a navětěvovaProsím za uveřejnění těchto něko , ti nemocné už není časové. Každý'má 1 cl za uveřejnění této škrabanice. S zkázy, prvními načaté. Nyní bude ‘ stroje, které se skládají z velikého
lika řádků. Odběratelkou nejsem, tou I pro to krásnou moderní výmluvu, že úctou
záležet, jak se k nám panbíček za řetězu, kravských zvonců, plecháčů a
Žofie Trýbová.
jest moje dcera, ale za to horlivou čte ’ nechce vyrušovat!. Ujímat! se opuštěchová. Jestli pošle pro tu naši krá pokliček. Nevěsta se žpnichem vyjde '
• • •
lovnu kornu dosti posilující vláhy,,. ven před haus, jeden zvedne svítilnu
nářkou a proto se osměluji taky pár I ných, podávati pomocnou ruku zblou
řádků napsat. Velmi ráda bych se dilým? prohlašuje se za neopatrnost,
tak
se jakž takž těm potuůrkám ubrá a svítí mladým manželům do obličeje
St. Louis, Mo.
skrz mně tak milý Hlasatel dozvědě i Laska, ta vznešená láska, které učil Ctěná redakce: —
ní. Nedopouštěj pane, aby se to opa- , a ti druzí spustí hudbu. To se střílí
la o nějakých krajankách od Kladna. Kristus, mizí mezi lidstvem. My ženy I Tak jsem tu zase jako na koni, ať ; kovalo jako po čtyry roky. Poslední z pistolí, pouští rachejtle a všechny
Já jsem z Kročhlav. Jedna slečna ta jsme první v řadě povolané k tomu, ' mě máte rádi anebo ne. Přicházím 4 roky neúrody je již dosti, aby vy ! jiné nástroje, jež s sehou vzali, při
dy popisovala celou pouť v lesíku u abychom květy lásky k lidstvu, rozsé ' zase zlobit, ale doufám, že mě nevyho čerpaly staré zásoby a v nás ubili i tom také spustí pořádný křik. Jak
sv. Jana a mě to tak dojmulo, že jsem valy a pečovaly o to, aby toto slunce díte. Když nepíše ze St. Louis žádný, ■ všechnu energii k dalšímu životu. Ale,,! vidět, venkované slaví veselky vesemusela plakat. Jsem tady v květnu života neuhasínalo. Plňme tento úkol budu psát já. Nejprve vám musím ' umím já to soustavně vyprávěli, viď■!.le, ať již dle kteréhokoli zvyku. Jedva roky a pořád se mi tady stýská, vznešený a rozsévejme květy lásky v sdělit, že jsem byla 4 týdny na flámu, te? Nu, jakáž pomoc. Říká se: “Cím ' diná vzpomínka, jež nás zarmoutila,
ačkoliv se tady mám lepší, než v Če ! lidstvu, neb my ženy máme být apo či taky si to člověk k starosti plete, na ' srdce oplývá, tím ústa přetékají." Po■ i byla vzpomínka na naše drahé rodí,
chách. Jestli ctěná redakce dovolí, I štolkami pravé lásky a • chránitl lid- návštěvě u sestry na farmě. — Měla divila jsem se, co mají mnozí naseto''če. Nedočkali se svatby svých dcer,
tak bych potom se osmělila napsat ’ stvo před úpadkem, kterému se neza- ' jsem se tam znamenitě. Práce bylo akrů pšenice, kdežto můj zde, k smí- I neb je hlína již dávno kryje. Sestra
víc. Prosím vás, drahé krajanky, kte | brání, bude-li lidstvo zbloudilé. Málo 1 též dost. To víte, po jaru v poli je chu ml to připadá, neboť to ani za.1 má naliraženýho aspoň tatíčka z murá čtete Hlasatel, abyste taky daly o I jest, věru, těch, které rády vždy po ' dost co dělat. Ani se ml domů nezdá : řeč nestojí oproti, jak psal p. Čeněk žovy strany. Tak jim bude veseleji.
sobě vědět, snad mě některá znáte. máhají, ale díky Bohu za ty. které lo, ani dětem. A víte co se mně sta [ Vavroch a jiní. Jsme my zde v tom o- 'Nyní vám popíši trochu zdejší'krajiMně to bude velmi milé; tady ve i ještě žijí, neb stále ubývají ar mřou lo před odjezdem domů. Stala se u hledu pouhými podruhy. Tak! A nyní'1 nu. Jsou zde niviny, místem málo
Wilber jsou jen dvě rodiny z našeho | a málo jich přibývá na svět se šle ' sestry zvláštní náhoda, takže při té vám přeji vše dobré. Málem bych by• vlnité. Místy je zem písecnatá, ale
kraje, jedna z Uuhoště a druhá z Pří- chetnou láskou v srdci. Jak krásný to příležitosti jsem musela být s mým la zapomněla/proč jsem dnes do be-■ dosti úrodná. Hlinitá zem je drahá,
točna. První, když začnu číst Hlasa cit, můžeme-li přispět! tisícím, potě ' starým kmotřičkou i knjotříčkem. ; sídky přišla. Chtěla jsem psáti soukro však je dosti úrodná, kámen tu není
tel, tak nejdříve hledám zprávy z šit! nešťastného, povzbuditi zoufajfcf- Přinesl čáp jim po 5 letech hezkou mý dopis pí. Bendové, ale myslím, že žádný. Daří se zde vše. Jehličnatý
Čech. Prosím pana redaktora, aby se í ho, a vše ješt tak snadné, jen upřím- 1 a boubelatou dcerušku. A to bylo ra ' moje rada by mohla prospěli 1 jiným1 les zde není k spatření, nejvíce zde
na mne nezlobil, že tak špatně píšu, ' nou vůli míti, ale kdo nemá smyslu dosti, neb syna mají 5 let starého, družkám. Milá pani Bendová, zkuste i roste dub. Líbí se mi dopisy sl. M.
jet’ mi 5G roků, tak již mi to tak ne ■ pro cizí utrpení, není také hoden, 1 tak mají párek. Vidíte, jeden jede na proti zácpě vypít každého jitra koflík: Franceové, jen že jsou pořídku. Ctějde od ruky. Bude mne to velice těšit, aby mu bylo v neštěstí pomoženo. 1 návštěvu a ani si na nic nepomyslí. ; horké vody a vedle toho sněste na la■ ní čtenáři a čtenářky z jihu. n°obtéjestli se dozvím o nějaké krajance Ča?to se stává, že jsme odměněny za No, to bylo slávy, jakoby to byli 3 a čný žaludek jeden pomeranč. Vůbec1' žujte se a vypište nám vaše krajiny a
kladenské. Pozdravuji ct. redakci a p. naši útrpnost černým nevděkem, ale ne jeden. Tak jsme to oslavili, pobavi- j jeste hodně zeleniny a ovoce, jako1 zvyky. Též vyzývám staré pionéry, by
redaktoru předem děkuji, zdali těchto nezatvrzujme proto srdce své k ne I li se a potom jsme se museli druhý švestky, hrozinky atd. Dále se vystří• nám vypsali svoje zkušenosti a dali
pár řádků uveřejní. S přátelským po šťastným, neb nečekám aspoň já žá den rozloučit a ubírat se k milému do hejte jisti žitný chléb, maso a vše to,■ i o sobě něco vědět. Srdečně zdraví
zdravem
dné vděčnosti. Ale ta vnitřní spokoje- movu. Ale to jste fněli zase tak. Můj I co by bylo těžko stravitelné, Předev-’ ct. redakci a celý personál Hlasatele .
Joseflne Doubrava í
Anna Sobotková. [nost duše mé a to přesvědčení, že |I zde byl sám přes tři týdny a bylo [ ším ale vám odporučujl jisti hojně po-

ANNA BILÍK.
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nější atd., a podle slova kobyla: kobyl- šly
i
z rukou jeho. Naše Národní Diva
Bloom City, Wiscon. sovatelek píše, 'by dopisy jejich neoctly
ČESKÁ HODINA.
ka, kobylkář a j.
hdlo pak dosud má violu, již zhotovil
Ctěná redakce a milé družky!
i se v tom bezedném koši. Alespoň kdy
Čas ubíhá jako voda, každé chvilky by bylo to dno hotové, aby ta moje
Eberle v polovici XVII. století.
Pravopisné cvj^ení.
Pro česko-amgfickou mládež píše a po
věčná škoda. Protož i já chci této vy-, chytrost a hloupost nemusela do koše
Opisujte následující věty a doplňte!, Než podívejme se na nástroje, kte
řádá Ruda Bubeníček.
užitkovat a s Vámi sl trochu popovi- beze dna.
(Pozn. red. Jak vidíte,
slova vypuštěným tvrdým y (ý) nebo iré
; hotoveny jsou v této dílně. Nejsou
to jen housle, nýbrž i loutny, mando
dat, ačkoliv jsem psala v mém pře-. dnes jest již přidělané, a to na vrchu
měkkým i (í)!
MLUVNICE A PRAVOPIS.
dešlém dopise, že §jjad se mezi Vás, koše.) Již několikráte jsenj četla do
Bab-ka je strom. Přijela k uápi ba-; líny a jiné strunové nástroje. Pocho
Vypracované
cvičení.
letního času pro nával farmářské prá-i pisy, v nichž si některé ct. dopisova
pujeme, proč předkové naši říkali vý
Cihláři dělají cihly v cihelně.. V mě b-čka. Malému b-ku říkáme b-ček. robcům houslí také "loutnaři.” Housle,
ce mým dopisem nedostanu. Však ne-| telky stěžovaly, že jim nechtějí slepi
B-kovec je hůl. Neužitečným a ško
dělní odpoledne poskytuje mně chvíli ce sedět, nechť tedy skusí toto: nám, síci červenci bývají nejteplejší noci v dlivým b-linám říká se b-lí. Papír je jichž
tu několikero zhotovených spa
'
času a já nemohu odolat, bych něčím když slepice kvoká a sedět nechce, tak roce. Dělníci dokončili již prá£i. Ci !b-lý. B-strý potok jmenuje se jinak třujeme, liší se od nynějších nástrojů
vysokým klenutím. Také
do milého nám listu nepřispěla, čímž ji maminka neb já vezmem, hlavu ji bule je laciná. Každý tvor cítí. Má b-gtřina, nebo b-slřice. Žák má b-ti zvláště
‘
cit.
Očima
vidíme,
ušima
slyšíme.
Pes
béru slovo, v mém dopise dané, zpět. schováme a přidržíme pod křídlem, při
pozorpý. Hoch chtěl b-ti svého bra zbarvení těchto houslí jest mnohém
Sedím na zahradě, majíc kolem Bebe 60 čemž s ní několikráte otočíme kol se číhá na zajíce. Hospodyně dala jídlo tra. B-t je lidské ob-dlí, čili příb-tek temnější, než nyní obvyklých. Nemé
kuřátek, dávajíc pozor, by si pro něja be, a hned ji na připravené vejce po na čistý stůl. Počítáme do tisíce. Pes nebo 'b-dlo. V něm máme náb-tek a ně
: zajímá nás i způsob tehdejší výro
ké pan luňák nepřišel. Při tom pak sadíme a přiklopíme nějakou baňou. má dobrý čich. Jiná země, jiný mrav. v něm b-dlíme čili přeb-váme. Pes b-1 by hutjébních nástrojů. Není to prá
mlleráda věnuji krátkou tu chvíli to Není to snad, milé družky, čarování, Ve světnici tikají hodiny. Nikdo není b-t. Dlouhá ltůl se jmenuje b-dlo. Po- če prosté řemeslnická, ale každý z
doma.
Kočka
má
tuhý
život.
Ryba
ži
muto dopisu. Musím však podotknou, neb tomu já na žádný způsob nevěřím.
b-t v přírodě je na jaře milý. Nepřítel dělníků snaží se i do uejmenších po
ti, že Hlasatel pouze přináší mně nej-, Ale tím slepice se omámí a když ji je vě vodě. Žába je živočich užitečný. b-1 v b-tvě pob-t. Máme nadílek píce drobností zhotovit! .nástroj svého
více zábavy, jakož i dobrého na pou-1 posadíte na vejce, pak sedí chvíli úpl Dítě touží pro hračce. Krejčí šije ša pro dob-tek. Ob-váme město, v němž i vkusu a dovednosti. S- pýchou bu
čení, které jest každé pořádné dívce, ně spokojena, hlavně nesmí ji nic ru ty. Hoši mají luky a šípy. Střílejí žije mnoho ob-vatelů. Ob-1 dům lať dou nám i ukazovat! výrobky své a
nevyhntelněl zapotřebí. Nápn, když šit, jako na příklad čmelíci a pod. My do terče. Lípa roste na poli. Řídíme kami. Každý ■ národ má své ob-čeje. přesvědčí nás o jejich jadrném, zvuč
se dobrými píťklady. Od chyb se učí
přijde, tak jsou ti njně na programu ještě stále slepice nasazujem, a kte
Kob-la tahá vůz. Přib-1 jsem v čas do ném hlase. Zase doklad, jak staří
dopisy a já nemám pokoj, dokud tyto rá nechce sedět, tak to s ní vždy tak me. Stůl má čtyři rohy. %áci přinesli mračno kob-elk. Přib-Í jsem v čas do naši: řemeslníci snažili se do svých
výrobků vtěliti i kus svého “já;” Ne
nepřečtu; často říká maminka “nech provedeme. To nám poradila jedna své úlohy. I chytrý lišák se někdy práce. Přib-1 jsem hřebík na stěnu.
,tedy darmo slýcháme chválit! výrob
ž toho čtení, vždyť tě to neživí.” Jin naše sousedka a jest to opravdu pra-j chytí. Loď se kymácí. Mech je ky
dy zase, že prý z toho příliš zmoudřím. ktická rada. Tak to zkuste, milé druž-: prý. Matka kývá na dítě. Vojáci po ZEMĚPISNÉ OBRÁZKY V MYSLI A ky staročeské práce pro jejich dů
SLOVECH.
kladnost.
Já však na nic nedám, a nějakým pě ky, i Vy páni bečlácř; snad vám po-; stavili dlouhý a široký most. Stojí u
Praha — Malá Strana.
— Příště dále. —
kným článkem si ji udobřím, při čemž dobná rada přijde někdy vhod. Nyníj něho na stráži. Války hubí celé ná
S Petřína kolem Lobkovlcovy za
říká, že umím dobře hlásat t že prý již musím ukončit ten můj kotrmelco-i rody. Otec kouří z dýmky. Rybář
DĚTSKÉ DIVADLO.
jsem sama dost dobrý “hlásatel”. Ta-, vý krasopis, aby nepřevýšil trpělivost ■ sedí u vody. Zahrady mívají ploty. U hrady, sejdeme lo Vlašské ulice. Zde
tínek, ten zase má nejraději Mexi pana sazeče a proto si nechám ještě i ruky máme prsty. Týden má sedm jest v levo v kotlině mezi strání Pe Pohádka o zlatém klíči a živé vodě.
Výstup 5.
ko. Něco také o té naší havěti. Jak trochu té moudrosti na příště. Přilože- j dní. Netýrejme zvířat! Džbány a va třínskou a svahem Strahova kostel sv.
Jaro (usedne na sedátko): Jen avám, milé družky, rostou kuřátka, krů-. ně zasílám 30 centů ve známkách pro! ny jsou nádoby. Pilný žák, se lépe učí Karla Bor. s klášterem a nemocnicí
ťátka a. j.? Nám se vše dosti dobře! Matici Školskou v Cechách. Nejsrde-j Zvony zvoní. Tyto domy byly po Milosrdných sester pod Petřínem. Bu bych n^piusel dlouho čekat na matič
vyvedlo. Kuřátel máme něco přes' čnější pozdrav nechť přijmou naši ¡ staveny před pěti lety. Zahradník ryje dovy ty vystavěny byly v polovici mi ku oblohu. Tolik toužím pomoci svým
sto a mimo to ještě 11 kvočen sedí,* přátelé Krchovy v Čechách u K*olína, | rýčem. Sytý hladovému nevěří. Chů nulého století. Pod jmenovaným klá květinkám. Matička země jistě též
tak snad to dotáhnem na 250. Též s|, v Libenicích, a rovněž Krchovy od i va vodí dítě u vody. Naproti severu šterem jest Vlašský špitál. Na Malé toužebně čeká.
Straně usazovali se hojně Vlachové
(Z pravé strany vycházejí hvězdy.
krůťátkama jsme spokojeni, ač jsme; Hilsbora, Kouřimi a zvláště z Plañan,! je jihl Bez učení nikdo nezmoudří.
Poznámka: — Porovnejte vaše cvi- a to zejména v době Rudolfově. Při V ruce drží kužel se stříbrnými nit
jich mohli mít mnohem více, poněvadž! mého to rodiště, jakož i celý personál
: a předou. Na hlavě jim svítí hvě
máme 5 krůt, které nanesly velikou1 tohoto milého listu. Zůstávám v ú- čepj s tímto od slova k slovu, a chyby nesli k nám nové způsoby staveb, by- mi
lnjed opravte. Pamatujte sobě, kde a li i výbornými kamenníký, malíři, so- zda.)
:
sílu vajec, ale většina byla jich či ctě Vaše horlivá čtenářka
jakých chyb jste se dopustili. Po o- Shaři a pod., takže předkové naši mno
1. Hvězda (zpívá):
stých. Krůťátka jsou moc háklivá,
Mařka Dojeva,
Předu předu, milé sníčky
zvláště pokud jsou maličká. My, nej
Bloom City, Wis., Box 35. pravě znovu všecky věty přečtěte na hému se od nich naučili. V pozdějších
hlas.
Neumfte-li
dobře
česky
čisti,
dobách
stal
se
špitá)
ten
chudobin

spícím lidem do dušičky.
dříve, jak & líhnou, béřem je krůtě a
poproste
maminku
nebo
tatínka,
anebo
cem
a
sirotčincem,
kterýž
lidumilný
2. Hvězda:
dáváme ku kamnůjn do hadru, zaobaněkoho z přátel, aby dali pozor, vyslo- ústav byl roku 1789 zrušen. Naproti
Ticho vládne školní síní
Těž slavily soud nechá dnny,
Tiším ve snách slzy, žaly,
Manitowoc, Wis.
líme, aby měly přiměřené teplo, jako
děti vyšly na prázdniny,
vujete-li každé slovo správně. Zvláště Vlašskému sirotčinci jestpalác knížat
odročí se na prázdniny,
aby dobří sladce spali.
u krůty; když jsou všechna vylíhlá, Ctěná redakce!
darebové panečku
učitel si oddech již,
Prosím za uveřejnění mého dopisu. pozor dejte na výslovnost slov, v : Lotkovicův Hořinských, jedno z nej 3. Hvězda:
pak je dáme krůtě. Pak uvaříme vej
za
to
matky
mají
kříž.
užijí teď chládečku,
nádhernějších
šlechtických
sídel
v
nich
po
d,
t.
a
n,
následuej
tvrdéy
(ýj,
Dětem
pohádky
tkám,
báje,
Tady
v
Manitowoc
je
jich
dost
a
je
ce na tvrdo, na drobno usekáme i se,
nebo
měkké
I
(í),
na
příklad
ve
slo

Praze.
V
paláci
tom
jsou
mnohé
sbír

andělíčky kouzlím z ráje.
skořápkou, jak již některé ct. dopi-''jich většina, co odbírají Hlasatel, ale
Nejen děti, také jiní
nežli soudcové se vrátí,
4. Hvězda:
savotelky sdělily. Když pak jsou stár- j žádný nic nepíše. Četla jsem, ljterak vech: každý, vidíme, netýrejme, tisíc, ky uměleckých předmětů, zvláště pak
chystají se na prázdniny,
než je ráčí předvolat!,
bohatá knihovna, v níž jsou chovány
Co je ve dne pouhé přání,
ší, tak jim dáváme kukuřičný šrot pe-1I jedna paní vypisuje cestu do Ameriky, zvony, zvoní a j.
kdo jen může, kouká hned
vždyť okresní věznice
mjiohé staré rukopisy a rytiny. Na ůsplněno se do snů sklání.
ěený s mlékem, do něhož přidáme' •My jsme zde 20 let a ještě dnes, když
Opakujme!
z města vyletět
chladná je jak lednice!
bočí Petřína jest pěkná a rozsáhlá
5. Hvězda:
lžičku kyselého prášku, v teplé vodě,■ na to vzpomenu, tak bych si zaplakala, Jak se dělí české hlásky?
zahrada
knížecí
s
rozkošnými
vyhlíd

Předu,
předu
zlatou
přízi,
rozpuštěného. Když jest to pečené a I Před E3£Ím odjezdem jsem se dělala ■ Jaké rozeznáváme samohlásky?
Tatíkové z městské rady
Kdo je boháč, ten vesele
kami na Prahu.
ať, co bolí, ve snách zmizí.
dobře vychladlé, pak jim to dáváme. iI takovou hrdinkou, říkala jsem, že ani i Jak dělíme souhlásky?
chtějí
být
první
všady,
prázdniny. má léto celé.
Níže ve Vlašské ulici jest další šle Měsíc (za jevištěm):
Mimo toho ještě sedlé mléko s useká-!' nezapláču a že nebudu ani na lodi sto-! Které známe dvojhlásky?
hned na venek zamíří,
v zimě, z jara vpodzim zas
chtické sídlo pa|^c Schónbornův, je
Nuž, pojďte, milé hvězdičky,
nou travou, hlavně žebříčkem, a taho 1 nat, ale zmátla jsem se, neboť to bylo1 Které jsou tvrdé souhlásky?
město bez nich osiří.
všeljjak si krátí čas.
hož vnitřek zařízen jest s hraiběcím
do
nebeské
své
světničky.
i
naopak.
Ten
den
před
naším
odjeCo si budeme pamatovat! o tvrdých
se najedí i napijí a ovšem, že také nej-[
přepychem. Byl zbudován na počát 4. Hvězda:
Dva měsíce bez nich býtl
Za to chuďas se jlcb chrání,
raději si chytají broučky. Hlavně;' zdem jsme se přátelé sešli a rokovali souhláskách?
ku XVIII. století. Pěkný obraz posky
Musíme jiti, sestřičky! (Odejde.)
bude trudné živobytí,
prázdniny mu strach nahání,
pokud jsou maličké, nesmí zmoknout, iIo Americe; moje maminka zůstávala Které jsou měkké souhlásky?
tuje pohled průjezdem do zahrady,
5. Hvězda:
však takový už je svět,
má jich více než chce snad,
Kdo může jim dát tuto obsluhu, tomu I s námi a ta jen stále plakala a říkala, Co si budeme pamatovati o měkkých která za palácem jest rozložena po
Předu,
předu
zlatou
přízi,
1
že
je
lepší
se
loučit
s
matvým,
než
na
musíme
to
vydržet.
kouká z nich jen bída, hlad.
souhláskách?
rostou jako z vody a' jsou čilá,., Ve
svahu
Petřína.
V
pozadí
jest
kamen

ať,
co
bolí,
ve
snách
zmizí,
i
vždy
se
živým.
Když
jsme
se
hodně
Které jsou obojetné souhlásky?
skutečnosti všechna drůbež;pokud
ný altán, z něhož jesť malebný rozhled
Výstup 6.
jest malá, vyžaduje.bedlivou obsluhu,'i vypovídali, šli jsme spát. Ale já ne- Co si zapamatujeme o objetných sou po Praze.
Slovácké obrázky. — Modlitba.
Zná muže.
aby rychle odrostla a neměla nejmenší ' spala celou noc; ráno jsme časně vsta- hláskách?
Vystupme po několika schodech do . Obláčkové (po špičkách se od zadu
“Za vašeho muža v Americe, aby se
Domácí dcerka: “Ano, Mary, z mé
příležitosti zakrnět. Housat máme 21'■ li, maminka byla hrozně unavena, asi Kdy uvnitř slov (ve vnitřních slabi Nerudovy ujice. Jest zajímavá nejen k ní blíží, napomínajíce. se prstíčkem
tam dobře mívaJ a na vás vzpomínal svatby letos ještě nic nebude — můj
a ještě jedna husa sedí, tak že jest do- ji také nespala, tak že usnula až k ránu. kách) píšeme po obojetných souhlá minulostí, ale i mnohými stavbami. na
■ ústech a hrožením k tichosti. Když — -otče náš, který jsi”
I Já jsem děti potichu oblékla, měli jsme skách tvrdé y nebo ý?
ženich propadl při poslední státní
tu Mlžílek přehodí jí bílý zá
brá naděje na zhdtóvenf pěkných pe-,
Původně slula ulicí Svatohorskou, je- dozpívá,
'
Za toho muža jsem slyšel mohut zkoušce.’
řin. Abych však nezapomněla na ka I dvě: chlapce šestiletého, holku čtyřPravopisný výklad.
likož tudy vystupovalo se ku svato voj přes očá, že nevidí.)
ným hlasem mužským, důrazným, aby
Kuchařka: “No slečno, jenom aby
chny; těch máme 32; ty vyseděly pou-ii letou; ona je měla moc cáda, tak jsme
Předminulou hodinu uvedli jsme borskému klášteru. Ulice ta jest pa 5. Hvězda: Co to? Kdo mi to udělal? bylo každému slovu rozumět mo nebyl propadl schválně!”
Obláčkové (tleskají ručky a poska
ze slepice a 2 kachny ještě sedí Ty,'I všechno udělali, že se matka neprobu všecka slova, v nichž uvnitř (ve vni matuje na našeho nezapomenutelného
dlitbu, rozbručely se všeóbecně zná
—^.«í—
jak začaly nést, tak jsme museli chodit i dilá, pak jsme vzali děti a šli k její třních slabikách) pfšem po obojetných vodů královských. Jménem svým pa- kují kolem ní):
mým
tempem
a
taktem
hlasy
dva,
bas
1
posteli.
Já
jsem
klekla
u
postele,
ale
To je to.
Chytili jsme, chytili,
pro vejce do strouhy, i leckde na louce
souhláskách tvrdé y nebo ý. Základní matje na našeho nezapomenutelného
a alt Rozuměti bylo jenom “otče náš’’
zlatou'holubičku,
Přítelkyně: “To přec není tak zlé,
ležely, a na tato sebraná vejce jsme to vám nemohu, milé čtenářky, vypsat, slova, jež nutno n au čiti se nazpaměť, spisovatele a básníka Jana Nerudu.
na zemi.... zlého.... amen.” Po té Kláro, že jsi se pohádala se svým že
nasazovali kvočny. Když pak kachny jak je člověku, když v sobě pláč tají. byla tištěna písmem tučným, jejich Vejdeme-li do této ulice se strany zá
zavedem ji, zavedem
“Zdrávas... .Ježíš.. smrti naší amen”. nichem. Vždyť víš přece, moudřejší
chtěly sedět, každá udělala si hnízdo,!I Já jsem šetřila matku, bála jsem se, odvozeniny tištěny písmem obyčej padní, od Strahova, spatřujeme v prá
bílému Měsíčku. •
A zase "otče náš” chraplavými namrza zase nanesly si tam vejce, na kte 1 aby se neroztonala; sama nevím, jak ným. Dnes budeme se těmito slovy vo starobylý dům “U dvou zlatých
5. Hvězda: Mohla jsem si mysliti, lými hlasy, spěchajícími, jakoby pra sutoupí. w.”
Klára: “To je to právě — on hned
rých již zůstali sedět. Tak opravdu;Jsem se dostala-ven. Všechno jsem zabývati podrobněji.
sluncí”, bývalý to majetek JJohuslava : íe jste to vy, neposedové. Pusťte' covaly akordně.
'
dělala
jako
ve
snu
a
tak
jsme
odjeli
ustoupí....”
budeme mít kachen až dost. Já ří-|
Pravili jsme, že po obojetné souhlás rytíře Hrobčického z Hrobčic. Na do- ■ nne!
Podíval jsem se, kdo a kde.
^Moderní.
kám, že nás vyžerou, nebo těm, kdyby,1 s tichým rozloučením. No, už musím ce b uvnitř slova píšeme tvrdé y nebo mě tom pamětní deska v mědi tepaná
Obláčkpvé: My za nic nemůžem. —, U dveří mezi zahrádkama tlačili se
stále dával, budou míti ještě málo.,I něco jiného začít. V zahrádkách to ý v těchto slovech (základních): ba připomíná, že se tu narodil Jap Ne Měsíček pro tebe posílá. Má o tebe: na zeď stařík a stařena, říkající do
“Slečno, proč se nevdáte?” — ‘Proto
Pro ně vaříme brambory, aby byly sy 'pěkně roste, neb zde často zaprší; s byka, býk, býlí, bystrý, býti, obyčej, ruda.
starost, abys se mu neztratila. Pojd!1 klíčové dírky ty modlitby. Jako kdyby ! že nemám dost peněz, abych uživila
kuřaty
a
kachnami
se
mi
to
letos
neve

tější a aby na nich přibývalo. Toho
kobyla. Každé z těchto slov má něko Jdouce dále kolem domu “U zelené Pojď! —
tamtudy je vdechovali do síně a od 1 muže.’’
uvaříme ve velikém kotli, který slouží de; měla jsem nasazené čtyry kvočny lik odvozenin v nichž rovněž píšeme ho raka”, přicházíme k domu, který
Hvězda (odchází s obláčky.)
tud do světnice za tou, která má toho
zimního času na ohřívání nápoje pro na kachních vejcích a mám z toho tři po b tvrdé y nebo ý.
muže v Americe, jenž snad tam na ni
Ha lokálce.
označen jest lvem, držícím pohár. “U
Výstup 7.
vepřový dobytek. Na brambory nasy kačátka. Když se káčata líhnou a je Tak na příklad, píší-li ve slově červeného lva” říká se tú od staro Jaro: (vstane se salátka, odkud nevzpomíná. Na schodku u dveří méli
Cestující netrpělivě k přednostovi,
peme ječmen; když jest to vařené a ště je ho půlka ve skořápce, tak mu vě babykový (list, květ),po b tvrdé y. dávna.
pozorovalo předešlé dva výstupy): — postavený žoček na amlužňu a na ru stanice: “Kdy už konečně vlak přije
slepice
hlavu
rozklove
a.
sežere;
ale
vychladlé, tak brambory rozsekáme a
věbabykový (list, květ) po b tvrdé y.
Jak zřejmo, můžeme v Nerudově u- Jen kdyby matička obloha již přišla! I ce měla, stařena ještě rozedranou ta. de? Dočkám se toho vůbec?”
to jím dáváme na veliký pekáč; ten jiného ne, jen hlavu, to ostatní ne Babyka je strom, není tudíž slovo ba lici více, než kde jinde, viděti zbytky
šku, jakou mívají hospodyně na náku
Přednosta: “No, snad, jste ještě v
Výstup 8.
shon bych vám přála, milé družky, chá pod sebou ležet. -Já jsem na ní byka příbuzné še slovem babička, v té naší staré, malebné Prahy. Po “ra
py- —
nejkrásnějších mužných letech.
Obloha (vstoupí)
. Babka zvědavě mne okukovala a za
vidět. Máme s tím se vším mnoho právě přišla, tak jsem jí vzala a dala němž po b píšeme vždy měkké i.ku, lvu” atd., jsou domy “U sedmi
Jaro (se u klání.)
pomněla se modlit. Dědek si toho ráz
práce, ale kdybychom ši toho nehle ' jsem jí tam, co se ještě nelfhly, a tam
Právě tak, píši-li slovo býk s tvrdým Švábů,” XOsel u koléljjty”, “U sv.
Pochybená poklona*
Obloha: Tos ty, Jaro? Vítám tě k všiml a důkladně žduchl společnici,
děli, pak bvsme z toho také nic ne jsem dala jinou. Ona však dělala ý, píši též odvozeniny býček, býčí (zá Ducha” a jiné, z nichž aspoň jen ně
'’Moje nevěsta je mým pravým opa.
aby nelelkQvala a hleděla si obchodu.
měli. Já si nemohu ani představit, zrovna tak, jako ta první a tak jsem pasy) a býkovec (hůl) s tvTdýmý.
kterých ještě letmo si povšimneme. nám. Co mně přinášíš?
Jaro: Ach, matičko Obloho, jdu kj Také hned spojila svůj bolestný alt kem, a přece si rozumíme znamenité.”
jak se tak mohou některé ženy starat vystřídala čtyři a dělaly to všechny, . Píšeme-li slovo býlí s tvrdým ý, pí
Tu
na
př.
pod
jmenovanými
domy
— “Hm, slyšel jsem již, jaká je to
o politiku, a soudím, že jsou to jen t^_ ii tak jsem z toho nic neměla. Poraďte šeme také slova bylina (totéž co rost jest třípatrový dům, jinak prostý, ba tobě s prosbou. Mnoho ty dnem nocí • s chraplavým basem na zbožné dueto: krásná duchaplná dáma.”
“mezi ženami plod života tvého..'*
kové, které nemají co dělat aneb ty, mi, milé čtenářky, co bych měla dělat lina) bylinný (lék) a byfinstvo (ro I všední na pohled. Před dvěma stale- přehlédneš, nejlépe mně poradíš.
—Wte*—
abych tomu zabránila; předem děkuji. stlinstvo) s tvrdým y. Přídavné jméno
Obloha: Jaké rady si ode mně! V té se otevřely dveře a selka nesla
jež snad o domácnost nebaží. Vždyť
Škodolibá radost.
S přátelským pozdravem na všechny, bílý, bílá, bílé, jež není příbuzné se ! tím! však jinak býval slavný. Ten žádáš?
almužnu.
Oba
prosebníci
ustali
se
mo

my na farmě mnohdy nemáme ani to
a kdyžctěná redakce dopis přijme, bu- slovem býlí (rostlina), píšeme s měk krát hostinec “u Husturků” byl ve
“Nebyla vaše služka nespokojena, že
Jaro: Ó poraď, kde bych mohl na-, dlit! a nastavili žóček a tašku, děkujíce
lik času, abychom mohli vše uklidit,
staré Praze takřka hotelem prvního
nedostala nic k Ježíšku?“ — .“Ba ne —
brati živé vody a kde bych mohl do-; různými svátými.
kým í po b. stejně píšeme bíliti, bílič, řádu.
v domě, tak, jak je toho třeba. Máme I du psát zase.
Selka zavřela a já čekal domodlí-li měla radost, že kuchařka nedostala ta
Josephine Coubal.
stati zlatý klíč ze živého ohně?
Bílina (město v Čechách nad říčkou
40 akrů osetých kukuřicí, tak že jsme
Již na mapě ze XIV. století spatřu
Obloha: K čemu ti živé vody a ži-] se prosebníci modlitbu, již na ráz u- ké nic.”
Bílinou či Bělinou), obílený, bílek. bíl
nuceni tuto okopávat, by jí tráva ne
jeme za nárožím nynější JJerudovy vého ohně pptřebí?
fali
.
kovina a j. Také ve slově obilí píše ulice při Malostranském rjinku slepou
ničila a nepřerostla. Do posledních
Granum, Alta, Cañada.
Příliš mnoho dobrého.
Jaro: Omráčil mně Mráz květinky! Nedomodlili. Nebylo třeba, almužnu
me po b vždy měkké i.
časů jsme jí stále výsázovaii a to ná Ctěná redakce!
uličku. V tomto zákoutí Rrahy býva
již měli.
Ženich: “A co dáte slečně dceři vě
sledkem dešťů, které zavinili hnití ku
Poněvadž ve slevě bystrý píšeme po b lo živo, zvláště V pondělí velikonoč-' 1 zavřel je ledovým klíčem do svého:
. Dovoluji si opět pár řádků napsati
nem?” —i
kuřice, již jednou zasázené, většinou Na žádost těch paní, jež dotazují se, tvrdé y, píšeme: bystrost, bystřiti, ní, kdy tu prodávány bývaly dlouhé,! paláce. Chci je vysvobodit! a nic je!
Zpěv
zachránil
mu
život.
Otec
nevěstin:
“Cože? Nezpívá, ne
nevysvobodí
než
živá
voda
a
zlatý
i
na močálech. Co se týče obilí, to jest jak zavařovat jahody, odpovídám. Jáj bystřina, bystříce.
pestrobarevné metly a pozlacené ži- i
Operní pěvec Kinketl vyprávěl kdysi hraje na piano, nemaluje — a vy chce?
Sloveso býti s odvozeninami skýtá ob- i ly. Prostý i šlechtic tísnili se tu v I klíč ze živého ohně.
velice pěkné a když jej nějaká neho
sice zavařovala jen maliny, ale my
vzláště mnoho obtíží každému začá ;davu, hlu^po a veselo bývalo tu i v- Obloha: Když tomu tak, ráda ti po v naší hospůdce tuto historku: “Věřte te ještě věno?”
da nestihne, jest výtečná naděje na
slím, že ovoce podobného dauhu se
—<4^54—
hojnou sklizeň. Jak pokračujete v za stejně zavařuje. Ovcce dát na řídký tečníkovi, neboť odvozenin od slova okolí. Kde která dívka nebyla v těch-! radím. Vím o -živé vodě 1 o živém si to nebo ne, ale můj zpěv zachránil
mi i jedenkráte život. Byl jsem tehdy
Jemná upomínka.
býti je celá řada, a ne každý odvozeni to dnech jista, že mrštná metla sve-; ohni.
hrádkách, milé'Čtenářky ? My máme ocedník, propláchnout vodq_u, narovnat
Jaro: ó, jak jsem šťastný!
na koncertním tourné a ubytoval jsem
“Znám pána, který je vám podoben,
nu pozná. Nejčastěji v řeči používá ze se jí po ramenou a po rukou. Ani
kurky 1 melouny v plném květu, zele
do sklenic, cukru dát dle libosti, dose
v
městě
Č.
v
jednom
z
tamních
ho

Obloha:
O
živé
vodě
povědí
ti
že by vás bylo opravdu tžěko od sebe
ninu nemohu postačit okopávat, neb se lejt vodou, dát gumu a víko, zlehka při- ny jsou tyto:
před pomlázkovým šlehnutím. Dnes ',
Obláčkové — křidláčkové. O živém telů. Večer před koncertem jal jsem
byl, byla, bylo, byli, byly;
tráva více umí tužit, n^ž já. V zahrád I táhnout, do vany na prádlo dát silný
v tomto zákoutí prodávají kramáři ohni kdož Jiný, než dárce ohně živé se cvičiti a ‘zpíval jsem skaly ve všech j rozeznat!.” — “Snad jste mu omylem
nevrátil těch dvacet korun, co jsem
ce mohu pracq^ati pouze v podvečer,
bývati, býval, bývala, bývalo, býva o svatojánské pouti nevkusné obráz
ručník neb slámu, na to postavit skle
ho, můj syn, zlaté Slunce. Počkej, možných tóninách. Tu zaklepáno bylo vám půjčil před třemi nedělemi?’
při západu slunce, i s maminkou, ne nice, nalít vody, aby asi do půl skle- li, bývaly;
ky a písničky.... V hořejší části Ne hned ti Obláčky zavolán. (Tleskne na dveře, vstqjjpil číšník a vyřizoval
—
boť máme nyní .llouhé dny. Přítomnou , nic dosahovala, přiklopit víkem a dát
obývati, obýval, obývala atd; oby rudovy ulice stávala až do r. 1711 brá
mi, že mně soused, jakýsi obchodník
do
rukou.)
Tak!
dobou dojíme 30 krav, ale ještě nám I k ohni; vařit v páře pět mjput, vyndat vatel.
na Strahovská, jíž říkali též Černá
dobytkem, dává vzkazovat, nepřesta— Příště dále. —
“Sťařý Novák byl milý, dobrý člo
jich 8 přibude, celkem tedy jich bu-'| a víka dobře přitáhnout, nechat vybyt, bytný, bytuji, příbytek, dobytek, brána. Hned za uí stával ve XIV. sto
i-li ihned zpívat, ijp mne zabije. Nu
věk. Mně prokázal kdysi velikou služ
deme dojit 38. Snad jsem o tom na-'I chladnout a uložit. Teď se připravuji nábytek, zbytek, zbytečný, nadbyteč letí veliký dům pana Viléma Zajíce
— já tedy přestal — a byl jsem zachrá
bu, když byla obloha plných černých
POESIE A PROSA.
šem farmaření toho dosti ct. čtenář- jI na vaření nového druhu vína, hádejte ný. pobyt, bytost, bytelný.
z Hasenburka. Na téže straně ulice
něn!”
mraků a svět vypadal hrozně zachmukám; pověděla, aniž bych věděla, bude- | z čeho? Nu, já vím, že bych musela
bydliti, bydlo, obydlí, obydlený;
nápadný jest rozsáhlý dům, palác to
ře....”— “Čím vám pomohl?” —
li to koho zajít. Nu, ale já nemohu ! dlouho čekat, než byste uhodli; proto
by. aby, abych, bys. abys, bychom, Thunů Děčínských. Palác ten stal se
Počtář.
“Půjčil mně deštník.”
v 1. 1840—5 střediskem našich vynic lepšího psát, neb jsem ještě nic , vám to raději hned povím, že to bude abychom, byste, abyste;
“Proč jste v poslední chvíli odložil
—4^.4—
přibýti přibyl, přibylý (host), přiby nikajích umělců', výtvarných a hu
nezkusila, tak jako ty starší dopiso ' víno z květu kanadského bodláku. My
svoji svatbu o dva dni, pane Mrkvi
Nevhodné jméno.
li
(hosté)
:
debních,
které
shromažďoval
kolem
vatelky, co zažily již všeho dobrého i slela jsem, že to bude můj vynález,
čko?” — “Kdybych se byl oženil ve
odbýti. odbyl, odbytý, nabýti, naby sebe hr. František Thun, tehdejší ře
Baron ke kandidátu filosofie, uchá
zlého; snad ne všechny, ale myslím, i a teď se dovídám, že už jiný farmář
středu, byla by moje sříbrná svatba
zejícímu se o místo domácího učitele:
ditel akademie výtvarných umění.
že většina jich. Proto, milé druky,' vařil víno to, tak jsem přišla o titul vy tý, dobýti. pozbýti atd.
na neděli, a to mám kuželkový večírek
“A jak se jmenujete, pane kandidáte?’
Neméně zajímavým domem jest též
važme si všech poučných dopisů, kte nálezce, ale za to se do toho pustím
A nyní pozor! V češtině máme je
v hostinci “U Anděla!”
Kandidát: “Mnohokráte prosím za
ré jsou nám, nezkušeným dívkám, pro hned ve velkém, jen co rozkvete. Pane ště sloveso biti (tlouci, mlátiti), jehož dům “U tří houslí”. Pojmenování
prominutí, pane barone. Jmenuji se
domu
není
jen
nahodilé.
Před
150
—
spěšnější, než cokoliv jiného. Ku pří Bodláku, to by bylo něco pro vás, což některé tvary
vyslovují téměř stej
Cynický
manžel.
—
Hrabě.”
kladu, z dopisu pí. Dubinové z Chica abyste sem přijel a začal tady vinárnu, ně jako tvary a odvozeniny slovesa 200 lety bývaly housle “Edlingerovky”
Ona: “Ale to je přece infámní od
ga, možno se nám mnohým vějjem při- “bysnls” byste měl dobrý a bodlák? býti. Téměř stejně vyslovujeme slo takřka po všem světě známy. A ty
tebe! Musím na to koukat, jak líbáš
Lepší podomek.
učiti. Paní ta jest skutečně zlatými Ten byste dostal sjgdarmo a utěšeně va byl a bil. byla, a bila, bylo a bilo, právě vyráběny byly v tomto domě a
služebné děvče!”
Letní host k podomkovi: “Václave,
vlastnostmi obdařena a ještě takový se tu vzmáhá, že odpadá starost, že by byli, byly a bili, bily, byt a bit, pobyl a pojmenovány po slavném zakladateli
On: “Mýlíš se, drahoušku, přece ti mne nemusíte budit ani na výlety ne.
necita dovolí si to dobré srdce, které se snad neuvedl. Končím s pozdrave01 pobil, pcbyt a pobit, přibyl a přibil atd. pražského houslařství a spolu maji
nikdo
neporučil
abys
se
na
to
kouka

Vstávám
pravidelně
před pátou.”
S takovými slovy mívají začátečníci teli toho domu, Tomáši Edlingerovi.
pro každého nebožáka cítí, tak urážet. na redakci a čtenáře.
la!”
Podomek: “Hrome, to byste byl lep
Vstupme na mžik do této staro
Díky vám, milá paní, že nedal jste se
nebo ti, kdož i osvojili český pravopis
Marie Lípa.
—^.«*—
ším podomkem než já!’
české dílny houslařské. Jest tu za
jen povrchně, veliké nesnáze.
oním hlupákem odstrašit a opět do
Z Haně.
Spolehlivým a jasným vodítkem, městnáno několik nástrojařů. Tomáš:
ct. "Hlasatele” píšete, což jest u mno
“Francko, slešíš?” — “Sleším, hale
Příliš mnoho žádáno.
máme-li v takových slovech po b psáti čili Thomas Edlinger, ač rodem cizo-;
hých čtenářů i čtenářek tak ceněno.
Philadelphia, Pa.
tvrdé y (ý), nebo měkké i (í), je nám ' zemec, dobře hovoří česky. Vždyť i Mrs. P^routková: “Není to nádher mám práoo.” — “J^kou pak?” — “E,
Dopis pana Ignáce Dopity četla jsem Ctěná redakce!
Šéf k příručímu:: “Když mně bylo
faldojo si škrobeničko. Ha co té včilka tolik let jako vám, nejen jsem celý den
pracoval v této dílně jako tovaryš, i ná a majestátní scenerie?’’
Prosím za uveřejnění těchjo několi ve většině případech smysl věty. Tak
se zájmem a soudím tolik, že obsah
robiš?” — "Včilka ido do kostela. Pu- v obchodě pracoval, ale i v noci se
jeho jesť zajímauou pravdou. Což Vy, ka řádků. Mnoho toho psáti nebudu, na příklad ve větě “bratr byl ve ško kdy majitelem jejím byl Linhard Bra-i Mr. Peroutka: "Hm."
slečno Kamilko Nepilová? Jak se Vám protože mnoho nevím; já raději čtu, le“, je slovo byl tvar slovesa býti. pro ter. Po jeho smrti potom sňatkem s[ ■Mr% Peroutková: “Jak mftžeš býti deš sebou?” — “Nepudu — nemám co mně o obchodě zdálo.”
Příručí: “Ale, pane šéfe, nemůžete
líbí nová vlast? Jste již odběratelkou a to dopisy, odkud který pochází, ale to v něm píšeme po b tvrdé y, kdežto pozůstalou vdovou stal se sám majl-l tak lhostejný? Což necítíš zcela ni vobut.” — “Hani k mozece do hospo
dě zo mnou nepřijdeš?” — “To přindo. přece žádat, abych za měsíčních čty
telem
dílny.
Po
boku
jeho
pracuje;
ve
větě
“
bratr
bil
sestru
”
je
slovo
bil
tohoto poučného i zábavného časopi dosud žádný jsem nečetla, aby pisatel
čeho v této horské nádheře?”
řicet korun si npchal ještě o obchodě
su? Pak-li ne, jsem si jista, že bez pocházel od Čáslavi anebo z Habru. tvar slovesa biti (tlouci), proto v něm syn Josef, který by mnohé mohl vyMr. Peroutka: “Ano, ukrutnou ží Šak já si nekde botke vepúčím.’
—
zdát.’
něho zde nebudete dlouho. Psala jste'1 Až v posledním čísle psala “Veselá dě- píšeme po b měkké i. Podobně si po pravovati o svých cestách po Itálii, zeň.” —
—
—^..<4—
Přirovnali.
mi ještě z naší staré vlasti, že staneteII va z Omahy”, že byla narozena blíže čínáme i při psaní jiných v^, na pří kde delší dobu po vyučení svém byl
Chytrý nápad.
Jedno n trojího.
se co nejdřjve jeho odběratelkou a že Habru; pište, slečno, jaké jest Vaše klad: Máme pěkný byt. Clilapec je na zkušené, zejména v Cremoně, Be
Když malinká myška úzkostlivě utí
nátkách
a
j.
Mezi
tovaryši
také
vel

bit.
Strýc
Pobyl
u
nás
týden.
Karel
i
jméno,
neb
já
jsem
též
z
Habru,
a
oko

budete hledět nějakými články přispí-1
Konduktér: “Jak to, že jste vlezl do
“Mladí manželé Novákových jsou ze kala po koberci, veliká, velmi silná
vat. Abych nezapoměla, musím již lo Habru to velmi dobře znám. Když ! pobil všechny mouchy. Přibyl jsem do mi zručně si počínají Jan H^[lmer a své svatební cesty automobilem již do dáma zapištěla a vyskočila na nejbliž- druhé třídy?” •
Venkovan: “Víte, já mám s sebóu
jednou ct. panu redaktoru dát dobrou Vám to nebude na obtíž, pište více o města večer. Přibil jsem obraz na Jan Oldřich Eberle. Oba později se ma. Nedostali prý se dále než k ital ší židli. Přítomný profesor pravil na
proslavili znamenitými houslařskými ským hranicím.” “Tak? — to jim buď to vážně "Jest to podivuhodná, věc. že koš sýra a tu jsem si myslil, že bude
radu — aby si totiž jednou nechal u sobě do Hlasatele. S přátelským po stěnu.
Stejně píšeme podle slova obyčej výrobky. První z nich honosil se, že došel benzin, anebo peníze, nebo lá žádný slon nesnese klidně pohled na lépe, když někam vlezu, kde nikdo ne
toho bezedného koše přidělat dno. zdravem zasílá
[slova: obyčejný, obyčejně, nejobyčej- sám Beethoven má housle, které vy ska!” —
,myš.”
sedí!"
“Veselá Habrlačka.”
Vždyť většina ct. dopisovatelů i dopi-
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ším zákazu, že ani ve vojště ani
mezi lidem nikdo pod trestem ne
směl říci: “Dej pán bůh vítězství
tomu, kdo s námi dobře smýšlí.”
Lid totiž nesměl ve veřejnosti přáti vítězství Napoleonu, zahalil my
ROMÁN — NAPSAL ANTAL STAŠEK. .
šlénky své do oné věty.
Život Hájkův byl těžký. Byv
/
dle tehdejších zákonů dlouho vó5
Neměl nižádného předmětu, na ' jakési divné ševelení; potok jed jákem, vrátil se domů již mužem.
němž by byl s radostí utkvěl my notvárně zurčí, čas od času zašu Otec mu dávno zemřel, matka žila
slí svou — s bolestí odvracel se mí vítr z lesů a doubravy, Čas od o malém výminku a mladší bratři
i od vlastního nitra. Myšlénky je časů ozývá se jalůvka v chlívě; c-elé dědictví rozebrali. Nezbyly
ho byly jako prokletý duch, je-, okolo lípy bzučí roje, po stromech mu než dvě ruce. Jich pomocí a
muž souzeno, že všechno, čeho se ' zpívají pěnkavy, v povětří pro pomocí věrné společnice dodělal
■dotkne, působí mu bolest. Boleni hánějí se lejsci, číhajíce na včely, se vlastního přístřeší. Samota je
štván, hledá marně bezpředmětnou'¡míhají se vlašťovky, přinášejíce ho, pilně vzdělávaná, byla skrom
prázdnotu; potácí se, těká a ka-jI pokrm svým mladým dó hnízd u ným sice, ale dostatečným jmě
zdý krok je nový bol; a každý chlíva přilepených, a na střeše vr ním. Nabyv ho, stíhán byl novými
bol je zvukem, jenž vlně se po kají holoubci. Nikde lidský hlas, pohromami. Nejstarší syn, odve
skalnatých roklích a útesích, vy jako by vše bylo zakletým oby dený na vojnu, sběhl ve válce roku
dává v srdci sterý ohlas. — Aui dlím, nad nímž se rozklenula nej 1849 z rakouského vojska k Ma
příroda, kterou jindy velice milo- krásnější jarní obloha — tak ti- ďarům; byl polapen a zastřelen.
vával a jež bývala mu posledním'I chá, nepohnutá, jako by byla sa- Jednu dceru svedl panský mysli
útočištěm a lékem, nebyla s to sj■ ma zakleta. Od ní se odráží mo- vec, a když ji opustil, sáhla si sa
čela setříti mu krůpěje smrtelné-!! dře klubící se dým z komína, ztrá- ma na život. Druhý syn byl za
bit kladou, když na robotě v pan
ho potu. Bylo v přírodě té cosi,, ceje se v lazuru.
divokého, rozházeného, kolosální I Samota ta přitahovala k sobě ském lese poráželi dříví. Zbyla
ho, ale neurovnaného, jako v tonij| Petra nepochopitelnou silou, a mu jediná, nejmladší dcera Verunlidu kolem a v jeho bídě.
kdykoliv se k ní blížil, silněji v ka.
Všechny pohromy a bolesti ty
Temena hor holá, prázdna; sni-! něm srdce bilo; proč, sám nevěděl.
snášel s podivuhodnou duševní si
vý háv lesí s nich sedrán a nyní:: Přišed k zahrádce, uviděl rozvije-j lou. Rodinné události učinily z
trčí v nebesa jako veliký, pustý,' jící se růže. Jich zjev v něm roz- něho takměř fatalistu. Věřil pev-|
výkřik, jako rouhavá hrozba, ja čeřil všechny city. Zdálo se mu,
ně, že se to tak musilo stát, že to;
ko zkamenělé myšlénky strašného, že růžová poupata, zaváta sem do
nemohlo ani jinak být; byl náhle-,
vnitrného tajemství, jako neko hor, žila ve vyhnanství, jako on; du mezi horským lidem rozšířené- [
nečná jakási touha, jež přioděla se byla jako chorá; sám jich v rozho, že čtvrté pokolení jest vždy,
Šatem resignace. Podobny teme 1 puku skrytý ještě ruměnec byl
nesvedeno. Byli-li děd, syn jeho
nům i stráně pusty, holý; jen v ú- prodechnut divnou touhou po ně i vnuk lidé řádní a šli-li do života
dolích život: dědiny, potoky, stro čem, co leželo mimo ně, co jim by
obyčejnou cestou, musí být pra
lo
nedostižitelno.
Dlouho
se
na
my, lesy, zde onde továrny.
vnuk nezdařený a nešťastný. NeJest dopoledne ku konci květ ně díval; pohled ten rozehrál v potká-li to pravnuka, tím hůře pro
1
něm
táhlou,
unylou
melodii
vzpo

na. Petr vybral se navštívit sta-'
pokolení páté, na něž se sřítí vše
rého Hájka, jenž obývá samotu u- mínek, jichž jednotlivé zvuky ne- chny pohromy dvojnásobně. Tu
prostřed lesů. Je to jediný člo-''sly jej v minulost. Z poupat vy- nepomohou žádné lidské síly, žád
věk,¿jejž dál vidívá, v jehož pří-,1 nořila se v mlze dívka — krásná ná prozřetelnost, ani vychování;
tomnosti na okamžik okřívá. Jde ' jako jitřní zář, svěží jako v lese v tom jest přírodní, nezměnitelný
kopcem šikmo přes cestu vedoucí studánka. Za ňadry zatknutou zákon. Jest to pověra? Zajisté,
do továrny, jež stojí v nejbližším ' měla růži, na níž kanuly slzy, mě ale Hájek věřil v nevyhnutelnost
údolí. Kolkolem ticho; jen skři níce se v růžovém kalichu v třpyt domnělého zákona toho: jeho dě
vánkové nesou k jasnému blanky nou rosu perel. Byla to první je ti byly pokolením pátým.
tu písně svých hrdélek, jež jed- ho láska.
(Pokračování.)
nostejností dojímají jak nahlas
Rychle se odvrátil a hledal sta
prohlášené modlitby růžencové.
rého Hájka. Uzřel ho sedícího
Jak
se
můžete
zbavit Vašich
Kolkolem prázdno, jen po me pod košatou, vysokou hrušní, str
zích jilm, habr, křoví, na rozcestí mící o samotě opodál sadu, upro
skel.
stará, vysoká bříza a na ní za střed bujného ttrávníku; seděl
Jest dokázáno, že nosí tisíce lidí skla,
aniž by jich skutečně potřebovali. Jste-li
sklem obraz sedmibolestné Panny tam s .Jindřichem.
jedním z těch nešťastných, pak možno, že
Marie. Je opršalý i otřelý, jako i Hájek byl jedním z tak zvaných tato skla zničí Vaši oči, misto by jim po- |
mohla.
tisíce lidi, kteří nosí tato skla, i
ta její bolest, kterou nikdo s ní t čtenářů. Staré kroniky a bible mohli byNa sami
sobě dokázati, že se mohou,
necítí než ten, komu sama ohlodá l byly mu vedle včelaření a sadaření bez nich obejiti, kdyby následujícího před- I
pisu použili okamžitě. Jděte do kterékoliv I
vá srdce. Pod obrazem upevněno I nejmilejší zábavou. Role jeho by lékárny a dostaňte si láhev Optona, naplň
několik vínků, jejichž květy jsou la malá; vzdělával ji sám se svou te dvou uncovou láhev teplou vodou a vhoď- I
do ní jednu tabletku Optona. S touto
zvadlé a vetché jako ruce stařen, ženou a jedinou dcerou. Ač již te
osvěžující, neškodnou smíšeninou koupejte
jež je tam věšely. Pouze jediný více než sedmdesátník, byl ještě si vaše oči dvakrát až čtyřikrát denně a
skutečně výsledkem překvapeni, již
je svěží a modrá se červenými po zdráv a silen; břemeno stáří nepře budete
při počátku! Mnozí, kterým bylo řečeno, že i
mněnkami jako srdéčko dívčiny, káželo mu v žádné, sebe namáha trpí astigmou, napínáním očí, bělmem, za
pálenými vičky, únavou oči, šilhavosti, jakož I
•jež je sem kladlo ráno za rosy.
věji polní práci. Býval vojá i jinými poruchami očními, mluví o báječ
úlevě po použiti tohoto předpisu. Nechte
Nedaleko vedle cesty sedí malé, kem za dob Napoleonských vá né
si tento předpis'vyplnit a použijte jej, mož-j
asi devítileté děvčátko a pláče. Ne- lek ; od té doby zůstal Napoleon v ná, že osvěžíte oči tak dalece, že použiti skbl
nebude
pro Vás nutným. Tisíce, kteří jsou
• slo bratru do fabriky k obědu hr jeho duši jako veliká, ohromná slepl, neb
skoro slepí, popřípadě kteří nosí
nce kaše., svázaný v šátku, kobrtlo hora, z níž vycházely a k níž vra- skla, nebyli by jich třeba nikdy nosili, kdy
by byli o své oči v čas pečovali. Zachraňte
'cely
se
všechny
myšlénky.
Byť
o kámen, upadlo a hrnec rozbilo.
svoje oči, dřív než bude pozdě. Nestaňte se
Shrabuje rukama tekoucí v hlíně počal řeč o čemkoliv, vždy se vrá jednim z těch, již postiženi byli následkem
Skla jsou právj tak, jako berle,
oběd a sbírá jej do střepů; ale vi til k tomu středu. Názory jeho o zanedbáni.
které za několik let musí být vyměněny,
douc, že to “Joska” nemůže jíst, Napoleonovi měly do sebe něco aby vyhovovaly stále vzrůstající ochablo
sti. Nuže, lépe prohlédněte, možno-li, jako
ulevuje nářkem své bolesti a stírá mystického pološera, jež vkrádá se mnozí jiní a nabudete čistý, zdravý, silný
slzy malýma, ušpiněnýma ruka v ducha lidí, jako byl Hájek, když magnetický zrak, pomoci předpisu dle podáma. Petr zahlédl je, jde blíže a vidí před sebou kolosální zjev,
] táže se, proč pláče. Děvčátko se jejž vysvětlili si nejsŮu s to. Měl
i leká, upírá naň zakalené oči a jej jediným úkazem v historii lid
šeptá: “ Já budu bita. ’ ’ Kněz mu stva, jemuž podobného nenalézal
i dává asi tolik, kolik hrnek i oběd ani ve svých starých kronikách,
stál, hladí je po bílých, jako len ani v bibli. Nejraději přirovná
vláskách, napomíná, aby neplaka val jej k viděním apokalyptickým, Zkuste jen Jednu krabičku “Nováko
lo a doneslo bratrovi peníze mí ale v dobrém smyslu. Zbožňoval vých pilulek” a seznáte ihned jejich
sto obědu. Béře je plno radosti a ho, a málem by ho byl prohlásil výborný účinek, který se po použití
ihned dostaví. Pilulky tyto jsou vý
nbřekši slova, utíká směrem k to jedním ze spasitelů, již čas od ča borným prostředkem proti vznětlivé
várně, jako by se bálo, aby si to su přicházejí na svět mezi lidi, ja prudkosti, pozvolné ztrátě paměti, bo
ten páter nerozmyslil a nevzal mu ko vtělená myšlénka boží. Bylť lení hlavy, pocházející ze žaludečních
[je zpět. Vidouc se bezpečným, u- Hájek v tom prvým potomkem če obtíží, nelibému dechu, nechuti k jí
| levuje běhu a vzpomcnuvši si u ve ských bratří, jichž tytpy ještě v dlu, potaženému jazyku a nečinnosti
jater. Již přes 25 roků přlravuje Jan :
liké, křovím porostlé meze, že tam letech padesátých a šedesátých ne Novák tyto pilulky, které tisíce kraja-1
bývají černé jahody, dívá se, je byly řídkostí v našem české, zvlá óů zbavilo těchto nepříjemných nedu-j
stli nejsou již zralé. Rostou tam ště horském lidu. Jakkoliv, byly hů. Proto neotálejte 1 vy a zkuste je, I
daleko druh od druha jilmy, hloh, náhledy jeho o tom dosti temny, pakliže jste stiženi zácpou a neutrá- i
cejte zbytečně času ku ztišení vašich |
divoké rflže, pupavy, pateří dou jedn přece pochopil samostatně, bolestí a obtíží a opatřte si NOVÁKO-'
ška a mezi tím porůznu kvete čer aniž to byl někde vyčetl, že Napo VY PILULKY, které daleko lépe ůvená jahoda; bzučí tam včeličky, leon provedl ony nové společenské činkují než různé jiné prostředky. —j
čmeláci, mouchy, zpívají pěnkavy, řády, jež revoluce v horečce zplo Prodávají se ve všech lékárnách kra
! poletují sýkorky, vrtí sebou ca- dila, a že veliká revoluce bez něho bička po 25c, aneb zasílají se přímo
poštou proti předem zaslanému obno
' corky a v nízké trávě hemží se pe- byla by snad ještě staletí zůstala su. Vyrábí JOHN NOVÁK & Co., 18.;
0
[ stři broučkové. Dítě vidouc, že titanským sice, ale streštěným ul. a Ashland Ave., Chicago, lil.
$
jahody ještě neuzrály, béře na snem. — “Každá veliká myšlénka Telefon: Centrál 24.
dlaň bedruňku, zdvihá ruku do potřebuje mesiáše”, — říkával —
výše a zpívá: “Bedruňko, vzlítni “a běda, když se jí uchytí pídimu
i na zelené kvítí, na kterou stra- žíci.” Pídimužíky nazýval muže
X
¡nu, tam já se dostanu.” Bédruň- konventu. Znal historii.
0
ka vzlétá a děvčátko hledí za ní,
Hájek byl apoštolem svého oko právě jako byste šli k vašemu rodinnému lé
až mu zmizí v modrém daleku.
lí ; ačkoliv ne mnozí na cele shodo kaři. Dostane se vám stejné obsluhy a nebu- | i
dete
vyuíitkováni
ve
prospěch,
se
vzhledem
I
Mezi tím přišel Petr k Hájkově vali se s jeho přesvědčením a s je na povahu vašeho případu. Provozuji lékařství
samotě v Doubí. Samota ta, dře ho názory, přece ho všichni ctili; a jsem specialistou s árietou zkušeností a ve J
škerý ten čas věnoval jsem studiím a léčeni
věný, došky pokrytý dům, stojí na měl v sobě přitažlivou moc a vzbu nervových a tajných nemocí mužů. Moje zku- I Ý
dolením konci svahu dosti příkré zoval úctu, což bývá přívlastkem šenost a znalost jest vám dostatečnou žáru- |
kou, že se vám dostane nejmodernějšiho a !
hluboké
povahy
a
promyšlenosti
stráně, blízko rokli; pod domem
nej vědečtějšího léčení, já pak budu vás osobně ,
a ošetřovali. Úřadovna moje jest opa
teče potok, ve velikém půlkruhu náhledů i vté případnosti, když léčiti
třena těmi nejnovějšími elektrickými a jinými 1
se
k
nim
nepřidáváme.
nad domem rozprostírá se Serný
aparáty ku rozpoznáni nemoci jakož i léčeni. |
Episody z francouzských válek Malá osobni a přátelská rozmluva nic vás !1
les, dolů, ke straně západní jest
nestojí a může býti prostředkem ku zbaveni 1
široká, otevřená vyhlídka; a pro bývaly častým předmětem jeho se vaší bezpodstatné obavy.
PROF. EHRLICHA léčeni 606 neb 9r4 vědě- I ,
tější stráň proti domu zarostla rozmluv. Velmi rád vypravoval, cky
a bezbolestně používáno v nemocech krve,
doubravou. Kolem kol luka a sad. jak Napoleon, posílaje od severu pak li tak vyznačeno.
Při zadním konci stavení vypíná z Německa do Cech proti Rakuša Hodiny: denně od 9 dop. do 7 večer v úte
rý, ve čtvrtek a v sobotu od 9 dop. do 8 večer. 1 '
se veliký jasan, jenž široko rozklá nům jednoho ze svých generálů,
dá větve a zastiňuje střechu; za dal mu dekret, v němž jej jmeno
stavením lípa, před okny malá za val českým králem; jak o tom
jediný český specialista v Chicagu,
|,
hrádka. Kvete v ní pivoňka, jest mnoho českých vojáků vědělo a druhé poschodí ’6 záp. Randolph ul., roh sev.
Dearborn ulice.
tam kosatec, jalovec, opich, bro- jak potom následovala nešťastná
taň. barvínek, několik karafiátů a bitva-u Jjipska. Je-li událost ta
SPINKA BRATŘI,
začíná se rozvíjeti růže. Po sadu historické faktum, není mi známo;
— barvlři a papírovali —
J
stojí ve dvou řadách Destře barve Hájek ji měl za svátou pravdu a
né ouly a před aimi u česel hemží přičítal ji velikému duchu Napole 2615 Jižní Crawford Ave. (40. Ave.) <
Barvení domů, papírování pokojů, <
se včeličky; pod okny na dvoře onovu, jenž nezapomněl ani na jakož i veškeré práce do oboru toho <
hopkují bílí králíčci s dlouhýma u- český národ a jeho porobu. — spadající se provádí levně a rychle. 1
25xLjdJj
širna a červenýma - očima» Všude Rovněž často vypravoval o-telidej- Važkciár..igáce se zaručuje»

i—

Uspokojení v obleku.

K!

Na každý výlet,
vyjížďku na konci týdne na venkov, na návštěvy
jezera neb pobřeží moře, vezměte s sebou jeden
z našich

Kodaků.
Jediní čeští jednatelé pro Eastmanovy kodaky a
potřeby.

Máme v zásobě úplnou řadu všeho, co pro fotogra
fa třeba. Kodaky od $1.00 do $100.00. Navštivte
naše obchody a prohlédněte si naše zásoby.

PELIKÁN BRATŘÍ, lékárníci,
JIŽ. Lawndale Ave., roh 26. ul.
Již Kedzle Ave., roh 24. ulice.

dVa velké OBCHobyj

(Šprívní pfîpâsôïâüi brýle,

Pomněte, že Vaše oči jsou tou nejcitelnější a nejcennější částí
^fla, a máte-li nějakou nesnáz s nimi, nedovolujte, by kdokoliv ne
zodpovědný, hodinář, zlatník a lékárník nad Vámi činil pokusy, a
jehož celou jedinou snahou jest jen, aby dostal Vaše peníze a nedbá
toho, zda dobře Vám posloužit
Národní oční klinika řízena Jest okulistou, který jest lékařem
Očním a Jenž zvolil si oční nemoce svou specialitou. On léčí a též
í vyléčí oční neduhy bez rozdílu, jak jsou zlé neb jak dlouho již. trtají ''ti Vás sužují. Máte-li brýlí zapotřebí, náš graduovaný optik Vám
je správně připasuje. Národní oční klinika jest tím jediným českým
ústavem v Chicagu, jenž má svou vlastní optickou továrnu, kde brou
sí šám pro sebe čočky a hotoví rámy a může je udělati v době, kdy
si na ně počkáte. —Hodiny: Od 9 ráno do 9 večer a v neděli
od 9 do 12 v poledne.

Národní Oční Klinika
JOHN J. SMETANA, O. D. ředitel.

1801 jižní Ashland Ave.,

Chicago, lil.

í4n v >oh 18. ulice, číslo pokoje 5, nad Plattovou lékárnou.

Strhané žíly a oteklé nohy
působí bolesti, které okamžitě přestanou, když obuje se dobře přilé
tající pružná gumová punčocha, která usnadňuje obéh krve.
‘
M4r
sne rozličné velikosti hotové k obutí a když zapotřebí, zhotovím*
punčochy
bavlna

Kusy na kolena po
Kusy na kotníky .
Pružné břišní obvazy
Pružné obvazy 5 yardů dlouhé,
Široké,
ku»
.n r.vi-ť.....................
. 75o
Pružné obvazy 3 yardy dlouhé, 3 palce široká,
lrius
............................. .............. 6Os
Pružné průtržní pasy na Jednu stranu, vzhůru
od ........................................................... 750
Vyrftbíme pF*e 100 druhů průtržných pasů — dobře přiléhající
pro každého za nejnižšf cenu. Pan Loróh, náš dlouholetý bandažlsta,
obslouží osobné i dámy.
ar Otevřeno denně od ® hodin ráno do ' hodin večer. — TH v
Md&l od 9 do 12 hodin.

HOTTINGERS TRUSS FACTORY,
\

801—803 Mllwaukee Avenue, roh Chicago Avenue,
šesté poschodí. — Použijte ztfvlhsdla.

HL---- ...

DOKTOR WISSIG STARÉHO^RAJE

Léčí úspěšně všechny nemoce mužů a žen bez rozdílu, jak jsou
Staré a zlé.
Vyléčil na tisíce nemocných. Ti jsou nyní šťastni. Léčí všechny
nemoce prsou, žaludku, plic, ledvin a měchýře; jest odborníkem pro
nemoce čivní, krve a kůže; léčí boláky, uhry, otravu krve, reumatisn^, bolení hlavy, píchání v zádech, kašel, bolavé hrdlo a všechny
tajné nemoce mužů a žeň.
Jestli jiní vás nemohli vyléčit!, radíme vám, jiti k němu hned
a sami se přesvědčit!, co on může pro vás udělat
— První porada ZDARMA. —
Dává sám své vlastní léky a léčí je pomocí nejnovějšfch a dra
hých elektrických strojů, jichž Jiní lékaři nemají.
Ordinuje: od 10 do 12, od 3 do 4, od 6 do 8 hod. večer. — V
neděli od 10 do 2. hodin, odpoledne.
PAMATUJTE Sl ADRESU: 1759 ZAp. 18. ULICE, ROH WOOD UL.,
(nad obuvním étorem). — Telefon Canal 3263. as
16xlrok
— Mluvíme česky. —

10.000 šťastných manželství
Za ta roků své obchodní činnosti, dodalFjsme svatební kytice 10.000 šťastným
nevěstám a tím ji okrášlili ku kroku do
přístavu manželského. Hotovení kytic k
svatbám jest naší specialitou a každá ky
tice námi zhotovená vyniká vkusem a jest
skutečnou ozdobou při svatebních obřadech
i na fotografiích novomanželů. Svatební
kytice jsou hotoveny od $r výše a žádná
nevěsta neb družička neměla by se obe
jiti bez krásné kytice ze závodu

JOS. A. MENDLA,
nejrozsáhlejšího českého obchodu květinářského, v čís. 1424 ráp. 18. ul.,
Telefon Canal 774.

Priitržní pasy
od 75c výše jednost
od $1-5“ oboustranný. Elastické punčochy bavl
něné od $2.00 výše, hedvábné od $j.oo výše. Kusy na kolena, kotníky a -lýtka
$1.75 a výše. Bavlněné ppdbřiBiií pásy $z.oo a výše, hedvábné. $3.50 a výše.
Zhotovujeme umělé údy, přtmidlá na' zkřiveniny různých částí těla ta ceny
mírné. Berle, vloiky do Střevíců, elektrické pasy, gumové zboží a jiné bandažUtské potřeby na «kládí. Otevřeno, denně do 8 hod. večer, v neděli do po
ledne. Dámy k obsluze dam. Poštovní objednávky vybavujeme správné a rych
le. Pište si pro cennik. Jediný česko-siovanský bandažistský závod v Americe.
aoxi- ilUfr¡■■. ptfrjj j—Jp.

Vaše obleky mají mnoho
co dělati s Vaším pohod»

lim. Ty neměly by býti
nikdy koupeny ukvape
ně ani prodány bez ná
ležité pozornosti. Naši
ideou jest vždy tolik
dbáti, abychom Vám do
dali oblek takový, který
by krásně vyhlížel a pl
ně Vás uspokojil. Všeciky naše obleky ať jsou
iza jakoukoliv cenu, jsou
to nejlépe spracovány.
Ať zaplatíte deset nebo dvacet dollarů, vždy do
stanete hodnotu za Vaše peníze. Právě nyní u nás
naleznete na sta nejnovějších a nejlepších vzorů po
$10.00 až $25.00.
Máme experty krejčí ku opravování a každá opra
va potřebná jest provedena úplně zdarma.
Otevřeno
v pondělí, v úterý,
ve čtvrtek a v so
botu večer, v ne
děli až do pole-

Zvláštní
hodnoty v chlapeckých Nor'
folk oblecích
— Po —
$3.50 až $4.93.

18011—1808 BLUE ISLAND AVE., ROH 18. ULICE.
— JELÍNEK A MAYER, majitelé —

Zvláštní upozorněni
novomanželům!=
Kupte sí kamna a nábytek do va
ši domácnosti v našem závodě.
Tento týden nejenom že koupíte
za mírné ceny, ale s každými
kamny dostanete poklad.

! James Vašumpaur l7Ä7Ms;A8- :

Dobrá rada pro
z-cioií trpící.

Přijďte ke mně

Dr. J. B. WclntrauD

0
♦

MAGNET v lahvích!
♦
♦

objednejte si bednu do t
domu dues
i

ATLAS BREWING COMPANY Í
— BOTTLING DEPARTMENT —

♦

V Riverview Parku žádejte naše pivo “MAGNET” ♦
y láhvích.
James A. Šálek, ředitel.

Telefon Canal 991.

|
♦

Garden

City

Pivovar|

218t. Pl. a Albany ave.

J

Vaří ta nejlepší piva dle osvědčeného způsobu
českého.

| PRIMÁTOR,
je na kvasnicích a vyrovná se importovanému
plzeňskému

Daisy a Malt Vita
nejzdravějsí piva lahvovaná.
Tel. Lawndale 900.

LAhvové oddělení TeL Lawndate 100. —

Dr. REFíITEIHL. |
»

specialista nemocí mužům vlastních, Spe- X
clalisujl nemoce mužů a žen. Nemoce Ca- A
sové a chronické mužů a žen, schopně a veskrze léčeny.
A
Porada zdarma —■ Navštivte mne dnes. — A
Dám Vám úplně zdarma pravdivě dOBvěd- e
Cení o možnosti a čase vyléčení vaší nesná- A
ze. Dlouholetá zkušenost a mnoho spokoje- 0
ných pacientů jsou mým odporučením.
0
JEDNA CENA.

0

Učiním vám jednu cenu ve vašem případě, 0
zahrnujíc v to léky. Není vám malý můj po- 0
žadavek příhodný? Neodkládejte, navštivte 0
mne, neb pište ještě dnes.
0
Hodiny od 8. hodin ráno do 8:30 večer. V neděli a ve svátek 0
od 8. do 12. hodin v poladne.
— Mluvíme česky. —
0
1827 BLUE ISLAND AVE., NAD BANKOU, BiLÍŽE 18. ULICE. 0

DENNÍ HLASATEL, 28. ČERVNA,

Román 1 kalifornského života.

Zácpa, Fargo motorové nákladní vozy

NAPSALA HELENA JACKSONOVÁ.

nezáživnost,

¡Z1TCHEN

HLENZER
Nemusíte hubiti mouchy, zda
ve své domácnosti používáte
Kitchen Klenzer, tak jak
jest. On hubí všechen hmyz
antiseptický.

10

dávají tak výtečnou službu a poskytují tolik úspor
při rozvážení, takže každý jednotlivý majitel Fargo vo
zu jej hrdě odporučuje.

nestrannost,

“Nemyslím, že by vláda o tom ho, co pravila. Díval se nepokojně
zlenivělá játra
věděla!” pravila. “V Tennessee kolem hledaje Josefa; týž byl ne
se vždycky říkalo, že to není tak přítomen. Lámanou angličinou
a podobného druhu zážfvacf
zlé! Někdo by měl býti poslán do snažil se vysvětliti ji, čeho si Ranepořádky, jsou správně za
háněny, byl-li v čas použit
Washingtonu, aby tam pověděl, mona přeje.
jak se věci mají.”
“Lékaře! To jsem vám právě
“Myslím, že to právě učinili povídala! Jest zde jeden placený
Washingtonští,” pravila Ramona vládou a k tomu chodí všichni ne
smutně.
mocní Indiáni. Půjdu s vámi k ně
“Což nevycházejí všechny zá mu a povím mu, jak je dítěti. —
Povšimněte si vždy názvu
kony z Washingtonu?”
Snad by jel na ně se podívati.”
“Myslím!” odpověděla teta Ri.
“Jenom kdyby chtěl'jeti!” Co
Kitchen Klenzer a použijte
“Nedělá je sněm, Josefe?”
by asi Majella říkala, kdyby ho
jej tak jak jest. Nepřijímej
“Jest to všechno americký zá viděla vcházeti s lékařem!
te žádný jiný druh.
kon,” pravila Ramona, “nikdo
Na štěstí se Josef právě vrátil
tomu nesmí odporovati, jinak by a šel s nimi k lékaři jako tlumoč
byl zabit anebo uvězněn, řekl v ník. —
Temekule šerif Alessandrovi. —
Lékař byl ve své ordinanční sí
I Šerifovi samému bylo líto, že mu ni. Když mu bylo vyloženo proč
sí tak jednati, ale musil sám býti Alessandro přichází, pravil: “Pa
(Severa’s Balsam of
i pošlušen zákona.”
tří k indiánskému jednatelství?”
Jest velmi vřele odporučoTeta Ri nebyla přesvědčena. —
“Co?” zvolala teta Ri.
ván u chudokrevných lidí, *
I “Vynasnažím se, abych se dově“Patří k jednatelství? Jest
starých a slabých osob, kon- Y
valescentň a jako cenná po- a.
, děla, jak se ty věci vůbec mají.— jméno jeho zapsáno v jednatelsila v léčení střídavé ho- ♦
Jedním z její nejtěžších úkolů jest udržovat! podlahu čistou, což vy i Myslím, že nemají k tomu práva. skýeh knihách?”
rečky.
Ť
žaduje téměř každodenní drhnutí. Větší část této práce může být uše V tom vězí nějaký podvod!”
“Ne”, pravila, “on dosud o
Cena 75 centů.
třena natřením podlahy zvláště připraveným olejem na podlahu, kte
“
Jest to saniý podvod!” pravi žádném jednatelství neslyšel. Zná
rý možno natřítl hadrem nebo štětkou a uschne a stuhne přes noc a
la
Ramona,
“
ale
nelze
proti
tomu
me
ho
ze
San
Jacinta.
On
žije
v
leskne se jako sklo a změní vaši starou podlahu v jasně žlutou. Špína
Boleni v zádech
ničeho činiti, teto Ri. Američané Sabobě.” —
a prach nepřilnou k Vaší podlaze, když bude natřena P i I s e n olejem
se domýšlejí ,že není hanbou do“Musí se dát zapsati,” pravil
místní revmatizm, ústřel, čil!
houser, neuralgie, nastuzení,
pouštěti se podvodu k vůli péně- lékař netrpělivě. “Měla jste ho
zápal pohrudnice, ochromení
zům.” —
dříve dovésti k jednateli.”
a křeče spěšně ustupují bla
“Já jsem Američanka!” zvola
“Což nejste ustanoveným léka
hodárným účinkům
la teta Ri, “i můj muž a syn! a řem Indiánů?” ptala se teta zlost-;
nikoho jsme nikdy neošidili; pra ně. “Vždyť jsem to slyšela.”
Seveřany
vím vám, že Američané nechtějí
“Slyšela jste asi již dosti, co se
j Hojivé náplasti
♦
podobných věcí, vždyť jest to někdy nezakládá na pravdě,” a
(Severa's Healin Plaster). ♦
hanba pro celou zemi. Něco by v lékař se zasmál. Alessandro stu j
té věci mělo se podniknouti. Tvůj doval po celou dobu tvář lékařo ♦ Jest vřele odporučována ve ▼
všech chorobách, kde nápla- T
otec, Josefe,” pokračovala, “musí vu, jakoby z ní chtěl vyčisti život 1
stí se vždy osvědčily.
Z
činiti vše možné, abychom to vy anebo smrt. “Jsem lékařem jed-; X
Cena 25 centů.
pátrali, na čí podnět se podobné natelství,” pokračoval lékař, “a
věci dějí. Neustanu, dokud tomu předpokládám, že dříve anebo po-,
Dítky rády mají. Dospělí užívají
nepřijdu na kloub.”
zději se všichni Indiáni obrátí naj
SEVEROVY TAB-LAX
Jiné a horší starosti naléhali jednatele; byla byste učinila lépe, j
Projímavé cukrovinky
nyní na Alessandro a Ramonu. Po kdybyste toho muže tam byla do
Cena 10 a 25 centů.
celé lét,o ubývalo jejich děcku sil vedla. Co pak chce?”
a ačkoliv si Ramona namlouvala,
Teta Ri vykládala co a jak. — <■ Ptejte se v lékárnách na Sevože se mýlí, musila to konečně u- Lékař ji přerušil řka: “Vím, vím, ý rovy léky. Nemá-li je váš lékárznati. Veselé, zdravé, krásné dě dám mu něco, co dítě uzdraví.” Y nik, objednejte si je přímo od
na podlahy, a dají se snadno mokrým hadrem utřítl. Možno jej dostat!
cko zhublo a často beze vší pří Odešel do vedlejšího pokoje, od
v kterémkoli barvířském a železářském obchodě. Přichází pouze ve
žlutě polévaných krabicích.
činy zaplakala. Všechny jedno- kud přinesl láhev tmavé tekutiny,
dueh prostředky tety Ri se neo předepsal několik řádek a ode
Karel Novák & Syn, Jednatelé, 1652-4 Blue Island Ave.
svědčily. Alessandro vyklečel ce- vzdávaje láhev Alessandrovi, pra
1 hodiny u kolébky a pak vynesl vil: “Myslím, že to dítěti pomů
dítě ven, hýčkaje je, aby mu uleh že?”—
Dovolte rám zaslat
Íp3
čil. Všechny modlitby vysílané
“Díky, seňore, díky,” pravil
k Madonně a svátým, všechny tu Alessandro.
cty svíček spálených před Madon- I Lékař se zarazil. “To jest první
nádherný
nou, nepomohly. Konečně upro- 1 Indián, který mi poděkoval,” pra
gramofon
| ■8
rr.Ssíční Sti 12 zpěvy na 30-den- “
I sila Ramona' Alessandro, aby šel k vil. “Řekněte jednateli, že jste
lékaři do San Bernardina.
ní zkoušku zdarma.
mu přivedla vzácný exemplář.”
Náš báječně vypravený obrázkový ka I “Vyhledej tetu Ri”, pravila,
“Co to povídal, Josefe?” pravi
talog podá Vám přesný popis o
“ona i Josef s tebou půjdou a la teta Ri, když odcházeli.
podivuhodném sestrojení tohoto
i promluví s lékařem. Řekni tetě
mluvícího stroje.
“Nemluvte raději o tom. Mně
Nezáleží na tom, kde koupíte, I Ri, že naše holčička jest právě
se ten člověk nelíbí, ten člověk
rozhodně však si nemůžete vy
tak, jak byla při jejím odjezdu,
nemá citu.”
brat! Váš stroj správně, anižby
Chyby zraku, ač nepatrné, mohou býjenom slabší a hubenější.”
jste dříve pečlivě sl nepřečetli
Alessandro pohlížel na láhev ti velmi mrzuté a jeví se to v podobě
tento katalog.
Alessandro našel tetu Ri v ja léku jako ve snách. Uzdraví to
Pište si o tento cenný kata
temného boleni hlavy,
kési chalupě v předměstí San malou jejich dcerušku? Byl mu
log zdarma direktně na
Bernardina. Jeff nalezl práci a
nebo bolení očí.
The Graamofon Somp., I Josef mohl již také trochu praco- lék opravdu dán velkou washing Nuže, trpíte-li napínáním zraku, na
tonskou vládou? Bude nyní chrá še vědecká zkouška očí objeví příči
74 Cortlandt Str., Dept. 40.,
vati. Udělal tkalcovský stav a něn? Mohl by ten člověk, vyslaný nu ¡a pár našich
ř—
New York.
postavil na něj jakýsi domek pro na ochranu Indiánů, mu vymoci
správně dělaných čoček
matkh, podlahu právě tak pro- jeho majetek v Saň Pasquale? —
přinese úlevu.
| stornou, aby tam stav mohl stati; Alessandro měl toho plnou hlavu.
Záleží-li vám na tom, jak vaše brej
! hrubé čyři stěny a střechu; úzké
Od lékaře šli do domu jednate le vyhlížejí, naše nové lehké zasazení
¡okénko,
toť
bylo
všechno;
ale
se
vám
zalíbí.
V Kalifornii:
lova, kde se teta Ri cítila volněji.
palác by byl tetu Ri více netěšil.
3719 z. 26. ulice,
Prohlídka očí zdarma.
“Přicházím k vám s Alcssanmezi Lawndale a
Utkala již pro sebe koberec z ha
Práce zaručená. — Ceny mírné.
Ridgeway ave. —■.
drů,
pracovala právě jiný pro drem, lékař nás sem poslal: Byli
Tel. Lawndale
jsme
11
něho
pro
nějaký
lék pro
souseda a slíbila do jara mnoho
4602.
jich utkati; zpráva o příchodu Alessandrovu dcérušku.”
V Plzni:
Jednatel sedl ke tolku, otevřel
•peclallsta očí
tkáče koberců z hadrů se brzy
1529 záp. 18. ul.
—U—
velikou knihu a tázal se, zdali ten
roznesla v nižší třídě lidí.
mezi Laflin ul. a
muž
jim
tam,
někdy
byl.
“Nebyla bych nikdy myslila, že
Ashland ave. Tel.
“Nebyl,” pravila teta Ri.
Canal 5315.
mají tolik hadrů mimo ty, jež no“Jak se jmenuje?”
HODINÁŘE A KLENOTNÍKA,
sí,” pravila teta Ri, když pytel
Stěhování nábyt
1833 Blue Island Ave.
Josef mu řekl jméno a jednatel
ku a pian.
hadrů za pytlem se objevoval u
Tel. Canal 5548.
3
I jejich dveří. Teta Ri znala již ho počal zapisovali do knihy.
“Nenechte ho psáti mé jméno,
| život v San Bernardinu; svým
i přívětivým chováním přišla do dříve musím věděti, proč je zapi
styku s mnohými, věděla co jsou suje.” —
Upozornění.
“Počkejte,1’ pravil Josef. “On
zač, co a jak a proč, mnohem lépe,
než mnohý starý obyvatel.
chce dříve věděti, proč je zapisu
Dovolujeme si ujete.” —
Když
viděla
Benita
jedoucího
pozomiti své přízniv
Odstrčiv svou židli, pravil jed
tryskem k jejich dveřím, seskoči
ce, že jsme otevřeli,
obchod stěhovací, ve
la se své vysoké židle u stavu a natel poněkud netrpělivě: “Ti
škerého nábytku též
spěchajíc ke dveřím, volala dříve, Indiáni ničemu nerozumějí. Do
1 piana za nízkou ce
než Alessandro ,s koně sestoupil: mnívají se, že když si zapíšu je
nu. Za hojnou přízeň
“Již jsem našla toho muže, co jich jména do své knihy, že jsou
žádají:
jsem chtěla; chtěla jsem to tak v mé moci. ’ ’
“Nedává vám to žádné moci
zaříditi, abychom mohli tam k
vám se podívati, ale Jeff nemohl nad nimi?” ptala se teta Ri. “A
jest příčinou mnoha vážných chorob
opustiti práci, kterou dostal, a co míníte pro ně učinili? Kdo pak tělesných mimo očních chorob samot
mne bolí hrozně nohy, nevím, kde má nad nimi moc, když ne vy?” ných, bolestí a neuralgie v hlavě, ner
Jednatel
se
zasmál.
“
To
jest
vosity, nezáživnosti, žaludečního ka
jsem k tomu přišla. Jak se daří
česko*Americká střihačská škola v Chicagu, Iliinois,
ženě a dcerušce ? Proč jste je ne právě ta obtíž jednatelství. Bylo taru atd. Naše 10-letá zkušenost vám
zaručuje přesnost a zručnost v prohlíd
— již vlastní —
přivezl ve voze? Já jí mám tak by to jiné, kdyby všichni moji kách, jakých se málokdy můžete domnoho co vypravovati. Řekla Indiáni byli ve výhradě. ’ ’
čkatl, neb jsme opatřeni v naší úřa
Alessandro rozuměl slova “mo dovně nejlepšími nástroji a pomůckajsem ji, že nesmí tak všemu věřit.
I tni k zjištění vašeho stavu. Porada a
Vyučují dle nejnovější methody a ručím každému, ř-e jej správně a dokonale vy
Vláda není při zlodějích, jak jste ji Indiáni.”
učím. Obraťte se na mne, jelikož Vás nikdo nemůže vyučit jako já, neboť má
-----Přijďte dnes
“Co míní tím moji Indiáni, Jo. I fohliai« Je« zdarma.
dlouholetá zkušenost sama sebou mne odporučuje. Diplom obdrží každý, jenž moji
pravili. Věděla jsem, že to není
. '
___ . . i a Dřesvědčte
přesvědčte se. Lečím«
Léčíme všechny oční
školu vychodí, též střihám mustry pro pány krejčí zde i pro venkov. Zvláštní po
sefe?
”
ptal
se
zlostně.
“
Nechci
možné, a oni vyslali právě jakého
choroby.
zornost se věnuj esalonním a obchodním oblekům. Váš službovolný
si člověka, aby všechno vypátral, býti zapsán do jeho knihy, stáKAREL J.ZUČEK,
FRANK J. KOHOUTe principát, 3645 Ogden Ave.
co se týče Indiánů. Mluvila jsem vám-li se tím jeho.”
OČNÍ SPECIALISTA,
Telefoa Lawndale 2663.
24xlrok
Když to Josef jednateli sdělil,
s nimi předešlý týden a slíbila
roh 18. a Allport ul. v Thalia Halí.
V stejné úřadovně úřaduje známý lé
jsem jeho ženě koberec z hadrů. rozhněval se jednatel nesmírně. —
kař
dr.
E.
E. Kolář.
“
Tímto
způsobem
není
možno
ně

Zdají se mi to býti hodní lidé. Jest
H 26. ul. a Trambull a»e. zde také lékař, kterého platí vlá co pro ně učinili! Ať jde, ňeeheeB Pivo z Měšťanského pivo. | da a nám musí zdarma léěiti, to li od vlády žádné podpory.”
Šněrsvačky
varu. Malvaz. Vína a likéry, jest přece výhodné, když ani lék
“O, ne, ne!” zvolala teta Ri. —I podpěrami, které n
které prodává též na galony ničeho nestojí.”
“Vysvětlete to Josefovi a on mu i
^ědě^po^tov
a dováží do domácností. Za- > Teta Ri neměla již dechu. Ales- to učiní pochopitelné. ’ ’
nem Lawndť.e 6815. Navšívte mne před 9. hodinou rán» aneb po 7. hod. večer. Mra. W. A.
[volejte: Rockwell 416. —
j sandro nerozuměLani polovině to-,
Pokračování.
IjHaH, 3648. x.10. uU-druhý bjt,
»3xns

Fargo nákladní automobily mají ty vlastnosti nej
více požadované kupci motorových povozů. Jest to stá
lý a spolehlivý vykonavatel práce. Výlohy s jeho čin
ností jsou nízké. Jest tak důkladné sestrojen, že nové
částky neb opravy řídká kdy jsou nutnými, čímž výhohy s jeho vydržováním jsou nepatrné. Jeho jakost jest
tak vysoká a sestrojení tak jednoduché, že tento vůz
jest úžasně trvanlivý, čož hlavní věcí pro toho, kdo
hodlá si jej koupiti.

Severův í
balsám

Jaká úleva pro hospodyni!

Ukázky s ním a další podrobnosti na požádání.
Seznejte, co obdržíte, koupiteJi přímo od továrníků.

Ceny: na % tuny

na 1 >/2 tuny

na 1 tunu

SS.40Q
$1.800
$850
Prodávány na mírné sp&tký

FARGO MOTOR CAR CO., 1164— 1Í66 zá». 22. ulice.

i

■

,e,“°

Slg *1
L.

Chyby
zraku

samohraci piano?
Pak-11 ne, tedy přijďte sl poslechnout moje skvostná a rameni
piana. Ty samé stojí dole ve městě od $550 až do $750. Ty nejlepi!
stojí u mě pouze $475, jiný druh pouze $350. Oba. druhy jsou 88 tónové.
Můj obchod jest dobře zásoben * vím, že to, co si přejete, u mě najdete.
Piana na ruční hru v plné záruce $150 vzhůru. Věe na splátky. Žádný
extra poplatek! Mám velký výběr českých písní, tanců pro samobrací
piano 65 a 88 tónů. Pište o seznam. — Několik opotřebovaných pian
velmi lacino. — Otevřeno každý den až do 9 hodin večer.

J. B. ŠIMONEK, Piano and Music House,
1217 záp. 18. úl., proti českému koste lu. — Tel. Canal 2686.
NEJVĚTŠÍ ČESKÝ OBCHOD S PIANY V AMERICE.

Stále xia starém misté

Otto Nerad

ZARUČENA,
že se vyrovná každé
35c až 40c kávě
v Chicagu.

Franka Nerada

Máclft___ Banke’s nejlepší smetanové máslo. Jest lepší než můžete koupit!
IflaalU— kdekoli Jinde; má nové trávy lahodnou

VANKES-OVY OBCHODY
Západní strana. I1818 západní i
záp. Madison ul. 3102 západní z
záp. Madison ul.l
Jižní strana

Spatný zrak

Several strana.
406 zap. Division ul.
ip. North are;
oln avenux;
jin avenue.,
Clark iilice.

hana od $150vyse«
Samohrací piana otl $275 1

České hudebniny a válce pro samo- HŘ
hrací piana. Victor neb Columbia stro- Sgí
Je s hornou od $12.50 výše. Victroly Uto.
neb grafonoly od $15.00 výše.
*
Největší výběr českých rekordů. Vlastním největší český hudební ob
chod v městě, pročež u mně můžete nejvýhodněji koupit.
NOVINKA! — Lankový světoznáíJrt koncertiny nejnovějšího druhu, na
Jtteré se může hrát ve vysoké i íá-cká oktávě.
PRODÁVÁM TÉŽ Jfe •'MĚSÍČNÍ SPLÁTKY.
České cenrtíky pro vf/ .ov na požádání zdarma.

JOSEF JIRÁK, 1333 Láp. 18. ulice, Chicago lil.

FRANK J. KOHOUT.

Budete se stěhovati?

KOTEK BRATŘÍ, stěhovači ná
bytku a pian, mají dva velké
automobily a pouze dvě úřa
dovny a sice v čís. 1833 Blue
Island Ave. a v čísle
3608 záp. 26. ul., blíže
Centrál Park Ave. a
nikde jinde.
Telefon Canal
3460.
Tel. Lawndale
8565.
Všimněte sl
dobře nafif
adresy.

i

i
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DENNÍ HLASATEL, 28- ČERVNA, 19Í4

Dividendní den známek 29. června. Přine

10 známek zdarma v pondělí.

ste všechny své knížky a dáme vám do ka
ždé 19 známek zdarma.-----------------------

$1 hotově jest vše, co musíte zaplatili, by vám kterýkoliv předmět byl t-odán do vašeho domu. Zbytek splaťte v malých
týdních neb měděních splátkách. — Jen přijďte do našeho nábytkového oddělení, vyberte si dle přání kterýkoliv před
mět, zaplaťte prodavači $1 a vaše koupě bude dodána do vašeho domu. — Prodej Počne v pondělí.
”
/ .
Hcjlepší
dělaný
nábytek jest na prodej za značně snížené ceny a $1 jest vše, co třeba k zaplaceni, by kterýkoliv vámi vybraný před
mět byi zaslán do vašeho domu.

V pondělí pouze

bomb

Dobrá
zpráva.

hotově do-

vám tuto mo-

Kjl KSloniál. roz=

gä dá vám tu-

hotově dodá tento automat!-

pro schraňovatele Klein Bros.

cký davenport,
saznou postel.

známek. Hamilton kupony, oba-

lednici

stůl.

ly s mýdla, cvoky, nálepky ob
ZDARMA. — Jeden 10c kus Palm-Olive mýdla
zdarma s každou koupi 5 kusů Galvanic mý
prádlo za 190; — Přineste tento kupon.

chodní známky a pod. možno

nyní vyměniti za Klein Bros.

Nejlepší kouskový "9^ I Severovy oplatky proti
škrob, 3 lb. za .. bG
boleni lilavy — -í rj
í".
Káro kukuřičný syřob.
Různě figurované tus10c druh — ..
sah hedvábí, 28 palc,
za.....................
všech penízkovitých —
Čeresota anebo
vzorků
a barev — 35c
Bros. xxxx patent, mou
ka, %■ sudový pytel — druh, yard
$1.29, % sudu
Chlapecké prací obleky,
pytlík .............
Kentucká čistá žitná ruského, vojenského ne
whiska, 100 proč, kvar bo plaveckého střihu,
pro 2 a půl až 81etč —
tová láhev
ceny 75c —
za.....................
Tovární zbytky 36 pál. po...............
pruhovaných lawnů na
Ženské a dl
ušité z lawnů, voilů neb
pruhovaných látek, —
10 kvart, polévané Jím krajkami neb vyžíváním
ce na vaření za
zdobené —
vařenin .........
po .......
Pejlky na pivo, poléva Mýdlo.— Capitol Brand
né, 29c druhy 15c i pískové mýdlo, O 1_
5c kusy ......... fa 2 G
Na zástěry kostkovaný Šťáva z hroznů, — 25c
šotyš, různě kostkova láhev pouze
né vzorky, zaručeně ne- za ..................
'ppuštěcí, yard 41c prč' rodinu ze silnéh
galvanizovaného plechu
Í2 palc. bílé porculáňo- škopky na prádlo, nere
vé a malované podnosy zaví, netekou, 29c
na maso, 39c
1 7f*
druh, po ......... I ■ G
Ženské letní spodní prá
Tištěné krepy 27 palců
dlo, zvláštních čísel —
široké, všech květova
lísle druhu pletené ko
ných vzorů, 12%c dru šile, 18c druh,
hy — yard
q
Pěkní růžoví lososi, 1
Chlapecké a dívčí pun liberní dlouhá
čochy jemně neb hrubě krabice ..........
Rýhované 15c dru- ©/»
17 palc. stínové krajky
hy, pár .............. ©G ná karnýrky a kamisole
Mužské košile z pruho krajky na svrchu i dole
stužkou
k proplétání —
vaných pongee látek —
bílých anebo žlutavých 15c druhy, yard
s přišitým neb volným
límcem, 75c
S 2 hořáky niklovaná
plynová kamínka s ře
druh po .
zanými hořáky $2.98
Novákovy
krabička

výměnné známky

17 c

dr”h”

r$ I LÉKAŘI. | ^) |

Dr. V. Atiýž,
bývalý operační elev kliniky dvorního radj
prof. dr. Pavlíka pro nemoci ženské a chi
rurgické kliniky prof. dra. Kukuly v Prare.
Léčí všechny ženské a jiné nemoci prudké i
¡zastaralé. Úřadovna 1669 Blue Island ave.,
roh 18. ul. Obydli: 133a z. 1«. ul. TeL Canal
•JÍ>74> Večer v lékárně Foučkově.
agxn

$2.19

Má 2 palc. v celku sloupky, silné spoj
ky, natřená zaručeným lakem proti
zrezavění, lesklé nebo G“ <fl a
g*
matné barvy, ceny $20
• "taVU
Mírně splátky.

český lékař a operátor.
'■ Úřadovna: 801—3 Milwaukee ave.. • roh
t Chicago ave., č. pokoje 23—24. Hodiny: Od
o do 11 dopol., od 1 do 3 odpol. a od 7 do
o hodin večer. V neděli od 10 do 12 hod.
V pondělí a ve čtvrtek odpoledne se ne
úřaduje. Tel. Monroe 902. - Obydlí: 1900
Miliard ave. Tel. Lawndale 4328.

— lékař a ranhojič. —

lidní dubový soubor do jídelny

hotově dodá

tento šicí stroj,

DR. A. C. KUBÍČEK,
— lékař a ranhojič. —

'

g Úřaduje ve svém obydli č. 1654
Cílfton
CPrfrk ave. do 9 hodin ráno, od 12:30 do t:io
yndpol. a 5—7 večer. Tel. Lawndale 3181 v čís.
;-Ji8oi,j. Ashla-.id ave., roh 18.. ul, oď 10 do ir
jyánftj od 2:30 do 3:30 odpol., v neděli od jo-^ra
y poledne. Telefon Canal 33«.. 26. ul.,'. roh
' Crjwford ave. od 7:30 do 8:30 večer. Telefon
! Lawndale 2013.

DR. S. F. KUBALA,
— lékař a ranhojič. —
/ ngydlí 4ior záp. 21. Plac«. Telefon LawnKdaM. 60. — Úřadovna v ČÍS./3959 záp. 16. ul-.
'•troKXrawford ave. — Hodiny: do 9 bod. ráno:
Kodp#1. od 2 do 4. Večer od 7 do' 9. V hejřli
Vod r do 3 odpol. a dle ujedninf. -- TelWon
Ij.awndale 9582.

’
■

Stůl má silný podstavec, velké
spárovitě zakončené odnože, na
6 stop roztažitelný.

mají velké spárovíté no
hy, sedlo pravou koží potáže-

hotově dodá vám tento krásný o

třech kusech vyřezávaný dubový

soubor do pokoje

splátky.

$12.95
Mírné splátky.

celý soubor za
Bohatý mahoga-

$1 hotově dodá váni tu
to plstěnou matraci,

" ....... .

DR. F. .1. PATERA.
— STARŠÍ —
lékař vnitřních nemocí.
Úřaduje v budově Prospect, 1152
sev. Ashland Ave., roh Divl^on ul.,
každý den od 12 do 4 hodin odpo
ledne. Večer v úterý a v pátek od
6 do 8 hodin. Telefon Monroe 2987.
Obydlí tel. Austln. 940. V neděli ne
ordinuje.

— operator a
Ordinuje ve svém ¿.bydlí V’ťfsle
1318 Independence BotUeyard, do 9
hodin ráno. Telefon’ ÍJawlndale 203.
V čís. 1809 Loomis ul., od 1 ďo 3:30
odpcl a od 7 až do 8:30 hod.; večer
pouze: v pondělí, úterý, čtvrtek a
v pátek. Telefon Canal 3363. Ranhojičství a operacím věnuji zvláštní
pozornost.

aukee ave., blíže Paulina ulice. Teadovna: Monroe 2842, obydlí: Hayket 3708. — Specialista v nemotech niužů,
a dětí. — Pasuje brýle. - Hodiny denně
d 9 dopol. do 9 hod. večer. V neděli od 9
3d.

M. A. WEISSKOPF, M. O..
— český lékař

DR. LUDVIK FISHER
ity pražské a krá
i v Berlíně. Obydli
tral Park Ave. Hodí
večer. Telefon La

V ceně $35.00, v tomto prodeji za ... $29.75

Mírné splátky.

Dr. J. Semerák
líčí úspeínS i zatvrzelé, často Již
Jitřině pokládané případy, n
cký nevzhledné kožní vady (
zení, neb jaltéhokillv původ
svou vlastní v mnohaleté
metliodou.

DR. EMILIE L. FORST
— lékařka a ranhojička. Obydlí 12.33 sev. Western ave.,
Division ul. Úřední hodiny od 8 d
ráno a od 6 do 8 večer. V ned
hod. dopoledne. — Zvláštní pn:
nuje ženským a dětským nem
Humbold; 3162.

DR. B. T. KOŽENÁ,
— lékařka a ranhojička. —
Obydli ě. 1441 záp. 18. ul.,
Úřední hodiny od 8—9 ráno,
. V neděli
věnuji žens
Canal 68i.

Dr. C. L. Hobbs.
—t lékař a operátor —
české university v Praze.

Úřední hodiny od 9—10 “hodin doppl..
roh Miliard Ave. a .22. ul.. obydlí 2349'
jižní Centrál Park Ave., od 7—8 hod.
večer. Telefon Lawndale 3208. 13xn

Dr. Geo.Hulla, STŘECHY

břidlicová, asbestos, kachlové, térové,
štěrkevé a papírové.
— zubní lékař, —
Telefon Canal 4926. Bývalý c. k. vo
Dr. Edward F. Slavík,
1454 západní 18. ul., blíže Laflin ulice.
jenský lékař s 231etou praksí v Evro
Práce zaručena na 10 roků. Telefon
pě a v Americe, zvláště v nemocech první český odborný lékař nemocí očí, 242.
—
žen, dětí, uší a nosu. 1801—1S03 Blue • uší, nosu a krku. Pasování brejlí.
OCELOVE STROPY
Úřadovna: 3711 záp. 26. ulice.
Island Ave., roh 13. a Loomis" ulice.
správky a překládání starých střech.
Hodiny:
Od
9
—
12
dopoledne
a
od
Úřední hodiny od 8 do 11 dopoledne
7—9 večer.
Pkxlr
— Nejstarší česká společnost. —
BEDŘICH ŠIMONEK,
do 8 hodin odpoledne.
|
Universal Cornice and Roofing Comp.
— zubní lékař. —
MUDR. A. RADEŠINSKÝ,
Založena roku 189L
— vídeňský lékař. —
2237—41 jižní Troy ulice.
I 3505 záp. 26. ul., roh. St. Louis Avé. — Telefon
Lawndale 408. — Doma do 9 ráno, od 1-—3 od
Tel. Lawndale 2900.

Klempířské práce

I'

poledne a od 6—8 večer. V' lékárně p. Schim-

Profesor porodnictví* na škole "The ka na Blue island Ave a 18; ul od n-12
dopol. V lékárně p. Chvátala na 22. ul. od
Illinois College for Midwives.”
3—4 hod. odpol..
Chodí k porodům a nabízí své služby
DR. F. J. FARA,
českým paním.
— lékař a chirurg. —
Telefon Lawndale 3983.
Obydli v č. 3341 záp. 26. ul. vedle Lawndale 7669 Blue Ijland ave. - čís pokoje 3. Tel.

National Banky. Hodiny od 8—10 ráno, od 3—5 Canal 2127. Veškeré práce v obor můj spa
DR. J. P. PECIVÁL,
odpol. a po 8. hod. večer. Tel. Lawndale 3482. dající vykonám správně a se zaručením.
český lékař —
V Honsikově lékárně, roh rf>. ul. a Turner ave.
Obydlí 2553 So. Hamtin a’ re. Hodiny: 8-o od 7 do 8 hodin večer. Telefon Rockwell 3046.
no. od 1—2 odp., 8—9'veče.r. Úřadovna
..._____ _roh
__
. a Racine ave., hodiny to—12 ráno, odp. od
DR. KAREL ALBRECHT,
Telefon
Canal $67S do 8 večer. V Pelikánově lékárněv Lawndale
— český lékař a ranhojič. —
a 26. ul., od 2—3 odp. Zvláštní pozornost vě
DR. ANNA F. NOVÁK,
dovna a obydli: 1818 již. Halsted ul., nuje nervovým nemocim, jakožto bývalý ředi
tel
státních
ústavů.
Tel.
Lawndale
2137.
— česká lékařka —
proti 18 ulici. Hodiny: Od 9 do 10 dodpol., odT
do 3 odpol. a od 7 do 9 večer. — V neděli od
čis. 1500 záp. 18. ul., roh Laflin ul. Úřední
DR. J. M. KÁRA,
9 do it hod. dopol. Telefon Canal 4768.
hodiny: Od 1. do 4 odpoledne, vyjma soboty

DR. J. HOFRICHTER,
číslo 3F?6 zip. 26. ulice. — Hodiny re svém
10 do 12 dopoledne a od 6 do 8 ve— český lékař a ranhojič. —
Lawndale 760. ■
obydli č. 2728 již. Centrál Park ave. Hodiny:
8—10 ráno, 12 do 5 odpol. a 7—9 večeř. Hodiny
v lékárně Pelikán Bros., roh 24. a Kedzie
DR. J. H. ROTH,
ave. Od 3—4 odpol. Zvláštní pozornost věnu
— lékař a ranhojič. —í
je se nemocem dětským a ženským.
7.612 Již. Miliard ave., blíže 36. ul. Hodiny do
od 12—2 odpol. a po 8. hod. večer,
DR. E. F. NAPIERALSKI,
dále 3470. Úřadovna, v Plzni nad
11, č. >6«4 Btóe Island ave.,
— lékař a ranhojič. —
1 dopol., od 2:30—4 odp.,
Telefon Canal 1IS7- Úřadovna a obydli
děti od 9—11 hod. dopol. 1659 západní 1*. ul.. roh Paulina ulice.
DR. FR. WISNIEWSKI,
— lékař a operátor. —

nový finiš.

zaručený, důkladně sestrojený,
výra rámem s úplným souborem,
lových přístrojků, prav,
ceny $25, za .................

potaženou silnou látkou, plněnou
dobrou vatou ve vrstvách, za
ručeně 45 liber váží- ® E Tff
eí, za.........................
í □
Njírné splátky.

DR. FRANK J. dlfiKA,
— lékař a ranhojič. — -

Obydli: 3202 záp. 22.. ulice; Telefon Rock• wé|l. 1269. —
■
Úřadovna: 3203 záp. 33. ulice, blíže' Kedzie
ave. Hodiny od 8 do 10 ráno, od 1 do 3 odp.
a od 7 do 9 večer.'— Tel: Kockwell 629. — V
Alexově lékárně, roh 19. a Paulina ul. od
12:30 do 1:30 hodin odpoledne. Tel. Canal jác.

o ■= ©

9x12, velikost pokoje, s těžkou vl
něnou lící, v jednom kusu tkaný —
nejnovějších květo
vaných a orientál
ních vzorů a barev,
prodejní cena

— lékařka. —

Úřadují v obydli: 1902 již. Kedzie ave. od
5-6 hod. večer. Telefon Lawndale 2582. V- čís.
fcSoá záp. la. u!., roh Halsted? ul.. od 10 hod.
;“flo 7 hod. večer. Tel. Haymarket 67.

Mírné splátky.

ze čtvrceného dubu dělaný, s 44 palc. vrchní de
skou, s velkým zrcadlem, ceny
¿a ¿a
$20.00 — za ..................................
Mírné splátky.

Mírná splátky.

..Léčí jakékoliv zastaralé nethbce mužů a žen.
Úřední hodiny od 9 ráno do 6 večer. v pondě- věkové leká
•Ji, ve středu a v sobotu do 8 hodin večer. V
.neděli od 10 do 1. hod. odpol. Adresa: 39 záp.
¿Maníš ul., 5. poshodi, naproti “Fáru”, č-ipo..^ojů'si a 52. Mluvíme česky..
DR. O. O. ZELEZNÝ,

DR. GUST. A. FISHER, ST.,
DR. O. G. FISHER, Ml..
— čeští lékaři. —

rám dubový, skvostně vycpaný a potažený bostonskou
koží přes silná ocelová péra, otovře se na plné veli
kosti postel, ceny $35.00
$**3^
prodejní cena ............................................
x*fafaaSr'*^

S1 hotově dodá vám koloniální pěkný
prádelník

hotově dodá tento o 7 kusech so-

TELEFON LAWNDALE 3196.
DR. FRANK J. NOVÁK.
Obydlí: 18:

DR. 0. E. MEYER,

udělanou z tvrdého dřeva s nej
lepší insulací, která led šetří a
drží potraviny chladnými a
čerstvými pouze
S0
Mírné splátky.

DR. EDW. PATERA,
DR. O. S. PAVLÍK,

Zařídili jsme to tak, že
můžeme vyměniti vaše
“Hamilton kupony” taA
bákové kupony, obaly
s mýdel, cvoky, nálep
ky a pod. za cenné —
Klein Bros. výměnné obchodní známky. Hamilton kupony jsou nyní vkládány do čet
ných balíčků s grocorií, jako obilinami —
mýdlem a jinými. — Bez ohledu kde zboží
koupíte a obsahuje Hamilton kupony, obaly
s mýdla, cvoky, nálepky, obchodní známky
a pod., jak příště do našeho obchodu přijde
te, požádejte o výměnnou listftiu a ta vám
přesně udá, mnoho-li známek dostanete za
každý Hamilton kupon, obaly s mýdla —
cvoky, náleky a pod.
t&U

Jest zhotoven z pravého dubu
se silným podstavcem, s volkou
spodní deskou, s 45 pal. svrchní
na 6 stop roztažitelný, pravid.
ceny $17.50, pro- C? i ¿3
dejní cena ......... 'i* B
Mírné splátky.

DR. F. A. RING,

Úřední hodiny: V í. 2622 Lawndale ave.,
bliže 26. ul. Telefon Lawndale 2369, od 8 do 11
hod. dopol. a od'4 do 6 hod. odpol. V čís. 14201 '
záp. 18. ul., blíže Laflin ul., od 2 do 4 odpol.
a od 7 do 9 hod. večer. Telefon Ca
Canal 4725.
DR. F. A. KOHN,

— lékař a ranhojič. —
Doma č. 1914 již. Ashland ave., ordinuje do
hod. dopol. a od >1:30 do 1 hod. odpol. a od
-9 hod. večer. V neděli od 11:30 do 1 hod.
ipol. Telefon Canal 2042. — Úřadovna 2028
áp. 18. ul. od 9—10 hod. dopol. a od 1 do 2
ečer od 6 do 8 hodin. — V ne11:30 hod. dop. Tel. Canal 1560.

DR. J. RUDIŠ JIČÍNSKÝ,

hodin. Obydli: 1933 S. Av
iwndale 8267.

— lékař a ranhojič. —
č. 1913 JÍŽ. Halsted ul Úřaduje doma od
ráno do 1 hod. odpol. 1 od 7—9 hod. veče
lékárně J. Nováka, na 18. ul. a Ashland _.
od 9—10 dopoledne. V lékárně p. Lišky, 18.
Racine ave. od 1—3 odpol.

DR. EDW. E. KOLÁŘ,
— lékař a ranhojič. —
Úřadovna v č. 1223 záp. :8. ul. Hodinv od ro
do 12 dopol. a od 5 do 8 hodin večer. Telefon
Canal 660. Obydli v číš. 3924 záp. m. ul.. roh
Hprding Ave. Hodiny: <lo 8 hod. láno a od
i do 3 hodí odpoledne. Telefon v 'bytu Lawn-

DR. KAREL ŠTULÍK,
— lékař a ranhojič. —

DR. MARIE R. URBÁNEK,

DR. KAREL B. BLAHNÍK,
— lékař a ranhojič.

DR. BOHUMIL SLÁDEK,

í.. 5003 záp. 30. ul.. Hawthóme. 111. Hodiny
v bytě: od 8—o ráno, od 1—» odpol., a od 6 do
8 večer. Telef
Park 47. V lékárně p.
Karla Vlčka,
e.. roh 22. Pl.. od
ii-xz dopol.
Park 52. Zvláštní
pozornost vč
lilek a žen.

— stavební klempíř —

2431 jižní Kedzie Avenue.
Ozdobné stropy specialita.
Telefon Lawndale 2645.
2xn

GARDEN CITY
ROOFING CO
2505-7 Lawndale Ave., roh 25. ulice
hotoví střechy všeho druhu, papírové,

DR. EDUARD ČUNAT,
Jediná česká zubní lékafka v Chicagu.
dehtové a štěrkové.
1714 jižní Loomis ul. Úřadovna v č. 556 záp.
M. E. Holpuch. ředitel, čís. 2507 již.
Bezbolestné trháni a plněni zubů. Úřaduje
18. ul. V úřadovně od 9—10 hod. ráno, ud 12
Lawndale ave. — Tel. Lawndale 888.
do 3 hod. odpol. a od 6 do 8 hod večer. V ne po celý den v i. 2447 Miliard ave., bilže 25.
děli od 11 do 12 dopol. Tel. Canal 2560. V bytě ul. Tel, Lawndale 7641.
od 8 do 9 hod. ráno, od 4 do 5 odpol. a od 8
do 9 večer. V neděli od 8 do 10 hod. ráno. —
Anton Rychlík,
Telefon Canal 4945DR. JOSEF URBÁNEK,
— známý kontraktor cementářský —
— zubní lékař a optik —
í.
3041
již. Harding Ave.
2447 St>. Miliard ave. Veškeré práce do oboru
Páni domácí, máte shnilé chodniky?
[ mého spadající vykonávám správné a spolehZdaJi ano, obraťte se na mně. Vykonám
I livě. Teleton Lawndale 7641.
práci svědomitou ku vaší spokojenosti, dle
vašeho přáni, za kterouž ručím.
zgxim

MATKAM !
Pani Winslowové

Konejšivý Syrup
é. 1108 již. Winchester ave. Ordinuje doma:
Od 1—2 odpol. od 7 hod. večer. V lékárně J.
Štulika, Paulina a 21. ul.. od n—ta dopol. a měl by vždy býti používán pro dítky,
od 2-3 odpol. V lékárně p. Liškv. Racine ave. dostávající zoubky. Kcmejší děcko, či
a 18. ul. od s-7. hod, večer.. Tel. .WeM 539. ní dásně měkkými, odstraňuje veške
Obydlí a úřadovna: mor záp. 47. ul.. roh Lincoln. V lékárně V. L. Blahnik a Synové. Ho
diny od 10 do 12 dop., od 2 do 4 od poled ne a
od 7 do O hod. večer. V neděli
dopol. Telefon Yards 00.

Jos. Tumpach,

rou bolest, léčí větry a koliku a jest
to nejlepší lék proti průjmu.

Telephone Lawndale 3767.

DR. GEO. M. URBÁNEK, D. V. M.,
zvěrolékař,
office a léčební ústav v č. 3814-16-18
záp. 26. ulice.
14kxn

Telephone Canal 4910.

DEKY RUČNĚ ŠITÉ
Dle vídeňského způsobu z peří
neb ovčí vlny každé velikosti z
látek našich, neb které sl při
nesete. Za dobrou práci se ručí.
Marie Oplustll, 2845 záp. 22. ul.
blíže Californta ave. Tel. Rockwell 1989.31xn

JOSEF OBORNY,
— KLEMPÍŘ —

—v čísle 1832 Fisk ulice.—
Všecky práce klempířské a střechařské. Nejnovějšf: Pokrývání střechy
gumovým papírem. Jsou zaručeny na
10 let. Cena velmi levná. Telefon
Canal 479.

Dr. J. W. Sídlo,
zvěrolékař.
T. VODIČKA,
v č. 2125 záp. 24. ulice.
Chicago.
24xlm 1259 jižní Keeler Ave., roh 13. ulice.
Obydlí: 5214 západní 25. Plače. Vy
konává veškeré klempířské práce, ja
DR. JAN HABENICHT,
kož i pokrývání střech. Za práci se
2559 Ridgeway av. Tel. Lawndale 5272. ručí. Tel. Lawndale 2780.
19xa

