
JPOKRÓK ZÁPADU

OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
ono ošetřování stálo na takových
příbuzných kteří by nějaký maje-

tek měli

Jediná dráha do Chicago
kteri cestujícím poskytuje každo-

denní vlaky a jízdu do Chicago za

Bolesti v prsou kdyi trpíte nastu- - '

zením Jsou často prvními příznaky
zánětu plicníbo Navlažíte-l- l Jemný
vlněný klůcek s CbatnberlainVi Pala
Balm a obvážete je nad místem kds
bolest máte pocítíte okamžité úle-

vy a předejdete tak nebezpečí zánéta
plij Podobným spůsobem vyléčíte l

bolesti v zádech v několika hodinách
Na prodej ve všech lékárnách

1 V Newport townšipu v okre-

su Johnson la zvolen byl za

smírčího soudce našinec Václav
Král v Cedar Ferdinand Beránek
v Jeííerson Václav Kadlec a V

Horák v Monroe Josef Moučka
v Graham F A Beránek Za
konstébla zvoleni byli v Cedar

townšipu Jan Syrový v Big Grove

Štěpán Fiala v Jeííerson Win
Čihák a Václav Novotný v Mon-

roe Jan Dostal a Ant Beneš v

Liberty Fr Oliva
:

H Chicagská krajanka Antonie

Krejzová přeložila do anglické
řeči "Poslední paní Hlohovskou'1
od Karoliny Světlé a dílo to bylo
právě vydáno nákladem firmy A

C McClurg & Co

1 V Chicagu jedná se o spojení
spolku - Plzeňských bicyklistu s

Plzeňským Sokolem a jest prý
naděje že téhož docíleno bude

Spolek prvnější čítá přítomně 165

členů a vlastní pěknou místnost
klubovní vším pohodlím opatře-
nou

1 Pro účastenství v krveprolití
ve schůzi republikánského klubu
18 wardy v Chicagu o níž ve

zprávách amerických zprávu jsme
přinesli zatčen byl krajan Frank

několik pluků jižních s nimiž

spiše aympathizovati by měl Prá-

vě vedle ležení našeho nalézá se

tábor druhého pluku louisianské-h- o

a s těmi hochy snášíme se vý-

borně a není mezi námi žádného

rozdílu a jednáme spolu jako by-

chom k jednomu a k témuž pluku

přináleželi Za to však proti Čtvr-

tému pluku illinoiskému mají ve-

liký předsudek a když provést
louisianského pluku některého

illinoisčáka a mříže dostati může
učiní tak s největší radostí Co

chování nás Nebrasčanů zde se

týče doznává každý že není tu

ani jediný pluk kterýž by tak do-

bře se držel Nejlepším důkazem

toho jest že loúisianskému pluku

každý den přivezou fůru neb dvě

vězňů z města kdežto my nemá-

me jich ani pět za celý týden
Dnes měli jsme teplo takové že

ze cvičení přišli jsme celí spocení

zpět Před třemi dny vrátil se k

nám podplukovník Vifquin a na

přivítanou podáno mu bylo da-

rem kuřácké náčiní a každý byl

rád že "starý" jak mu říkáme

zase již zpátky u nás jest Sdělil

nám že plukovník Bryan vrátí se

zpět kolem pátého prosince a při-

pravujeme se proto též nějakým
dárkem ho překvapiti Většina

důstojníků našich pochybuje do-

sud že na Kubu posláni budeme

mužstvo však rádo by to již viaě-l- o

Včera vypraven z tábora

zdejšího na Kubu patnáctý pluk

spolkové pěchoty a při odjezdu

jejich převážná většina z nás si

myslila kdybychom to byli raději

my Přítomně zaměstnán jsem
na dva týdny v kuchyni Dříve

platili jsme každý 50 centů měsí-

čně na kuchaře a když nás placení
to omrzelo udělali jsme si e

vždycky tři na dva týdny kuchařiti

WILBER Neb 3 prosince
Ctěná redakce I Před týdnem již
byl jsem upozorněn od ""několika

občana v Crete že v krátkosti ně-

který časopis přinese zprávu že já
a pan F í Sadílek pracovali

jsme a nevolili pro pana Čeňka

Durase Jelikož Činíte takovou

poznámku ovšem bez udání jmen
ve Vašem listu dovoluji sobě vy-zva-

ti

onoho člověka který tvrdí
že já byl proti panu Durasovi by
řekl kdy a kde já jedním slovem

byl proti Durasovi Prohlašuji za
mizernou lež že já proti Durasovi

pracoval anebo pro něj nevolil

Kdyby každý Čech ve státu Neb-rask- a

býval byl tak pracoval a hla-

soval jako já byl by Duras dnes

zvoleným sekretářem státu naše-

ho Nejsem obhájcem pana Sa-díl-

neb zodpovědným za jeho

činy toliko však říci mohu že v

mé přítomnosti pan Sadílek ani

jedinké slovo proti Durasovi ne
řekl jež by mu na zvolení uškodí-t- i

mohlo Tolik těm pánům na

srozuměnou Ať hledají oněch 6

republikánských hlasů proti Dura-
sovi v mém pricinktu jinde a ma-

jí li mně v podezření jsou na ne-

pravé stopě S úctou

J Langer
CAMP ONWARD Savannah

Ga 30 listopadu Ctěná red !

Jest tomu již hezky dlouho co

Vám jsem nepsal a proto použí-
vám prázdné chvíle bych opětně
o sobě a soudruzích svých zprávy
Vám podal Co nás Čechů se

týče jrme všichni zdraví a nemů-

žeme si naříkat Co nastala nyní
chladna máme chuť k jídlu lepší
a celkem vzato máme se daleko

lépe než by tomu snad v nynější
době v Nebrasce bylo Všichni

1

KOSSfÉ

ADUESÁŘ
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' OMAHAy

feád Palaeký ě 1 ZČBJ
adbýváivé pravidelné achnsevídy oterý v
taíoi o bveéorni v ltW JIŽ 1 Před

K Birioi UJ Váo Burel ajl nl
1 totn1k Simon Rokutok 1818 Willlama nl

Til Jed Sokol r Omaha
jdbývá své pravidelné soh6ze každý druh
étvrtek metlici veřr ve avé mistmwtl 8

80 U8t Předl ttiid Havelku lV7Bo 14tn
8U tajemník B W Iliirtol 1418 rear Poppletoo
ve účetník Fr J Fiala MIH Poppleton ave
Pokladník Ant Kment 1247 80 lí otr

Podp Sokol Tyrš í 1

' odbýv tré achnze dvakrát měalěnř každou
1 neděli aí pondělí v měnící v síni Metzově
Celoroční lilie odbývá se 1 neděli v říjnu
palletnl schůze 1 neděli v dubnu a ttvrliolnl
v lednu a srpnu Předsedu Fr Svoltek

Fr Svoboda taj John tíhleborád
I24Í JU 1M nl ofetnik Joeef Kapar I48U

liž li nl Pokladník V K Kunci IHW to la
Bir výlior itiaMku Joa Němec praporeěnlk
Jo Merz dozorce Fr Vojtěch

Jau Hor Lože ě 5 Rjt Pjtkla
odbývá iChftite každou první a třetí středu v
měsíci v Národní inl na 13 a Wllllam til Ve-

licí kancléř Kd Kelrb 4018 Ho Wth litr Htráioe
archivu a pečen P Vodítka 101 N lltb Mr
Strážce flnanci V Přibyl 1211 JI 13U ul Po-

kladní Jod Novák liti) lit lítá ul

Bohemia Loie ě 814 AOUW
odbývá své pravidelné schůze v Národní síni
každou!) 4 středu voíer Vác Kubec M

W F W Bandhauer 17 80 81 r J V Va-ce- k

P I0 do 14 8c C Koaewater spol lé-

kař £8 Bee Butldlng

Tábor Colnmbus ě 69 WOW
jdbývá schaze každé 2bé oterý v měsíol v Ná-

rodní síni v b veřer Předseda Fr Svoboda
VUt jit 13 nl Místopředseda Fr Semin Tul
F J Fltle Mnd 8t het O P South Omaua
Pokladník V J Nepodal 1SWI jit 14 nl

Sbor Vlastislava ř 2 J Č

rxJbývá schaze každou 1 neděli v měsíci v V

rodní síni o tfH bod odp Předsedkyní Kat
Harto tajemnice M Sucbán' k 18 a Plerce
ul očetnlce Marie Micbal pokladnice Karoli-
na Beránek

Sbor Boleslava ě 60 JČD
odnývá schaze každou 9 neděli v měsíci v Ná-

rodní aíni o h odp Předaedk Anna á

1240 11S tftá ul tajemnice FrantUk Ča

pek WISliž 14 ul áčHnloe Antonie Macho

vál18o pokladnloe Antonie Kmen
tová IWT JIŽ 15 ul

Sbor Hvězda Nové Boby í 86 J Č D

odbývá iivé schfize kaidou S nedřll v mísicl vr
í hod odp v ttí til Meiovi Přediiedkyn Apo-

lena Kunclová 4(K2 8o MHtr taj Vllhenií-n-

RxrtKfová I2lt Ho I3tb Bl éčetolce Kin
Obleborád 1219 -- o 15 wtr

Sbor Jlarlha rore č 10
odbf vá vé pravidelné ach5e rídy 4 nedři! v

menVl v Narodni inl PfvdelkynS Marie
HavliíUová 13 a Wllllam ul mÍHiopředsed-a-yn- í

ln Kunclova tajemnice NelMe Svobo-

da IXM j lltá ul poklndnlre M Koukalová
lJul— IHánl pr6vodkyni Anna Krejíi

Sbor Čechle I) of II 161 A 0 U W

:xlbvvá pravld-ln- é whliaie kaMý druhýa4t
ťtvrtekv niMel ve t bod ixluoltine v mmt-niw- tl

pana J Hav Ifka v Národní iinl ťřml-dedk- a

Anna Žižkovský niiatn přwl Kosy
iitířndnlce nna HavHíek

Ludmila Miaka£ '11' I Xi JI 'ní 14U ulice
ůíetnlie Marie Mritkel pokladnice Joule Vit
cek iiruvodw né Bíiiena HavlíCek vnliřnl
trál MarUi Majer venkov mrai Anna Ceruý

Sbor Lilie í 0 Kruho Ořerařek
odbfváavé pravidelné schAzc ídv v ítvrtou
nedéll v měniči v místn-mt- l p ] Hrocha ťřod-edkyn-

Marie Jiráková UlilU in ul miato-p- ř

daedkyné Jnll- - rioráková ISWJli 18 iil„
tajemnl-- Marie Samcové I26& Jli 13 ul ix

kladnica Katie Wolf BO--

Ptdp Hbor Sokolek TjrŠ ť I
Odbývá avéaohftíe dvakrát ménlíoe: kaidou

' druhou ne l aítvi tý úterý v niéafii v ainl
Metxové U)tf Jli IS ul Oloroínl achiej--
bývéae druhou nedill v řilnu píilleini acháze
drubou nedéll v dubnu a élvri letni v lednu a

srpnu Iřditedkyn Marie Moravec 1 M a
Oanion nL miatopře laedkyné Fr KouMký
a50ň Boulevard ave tajemnice Slazle Benák
I41MJIÍ 14 ul éCat Marie Uíluk 38 aCbarle
ulloe __________

SOUTH OMAHA
T i Sokol t So Omaha

odbývá avé achuze kaidý I ítvrtek v méaicl v

lni Koutaký Ur í ta routa Jan Koutaký
SO aQ mlče inUUMtaroata J M Tobiáé la a

U ul tajemník Frantléek Kadil 18 a ul
íCetnlk Jan Vomáťka IH a Q ul pokladník
Frn-Ie- k Mijt-- a tM mezi N a ul uéíeinik
Aloi Krajiíek

Traha loie í 828 AOUW
Ddhývá tvé pravidelné achftz J a atředu v

miaict v ainl p KouUkýho Joaeph Maéin
V MWThoiiiaLyiecM WF J Fltle ta)
a et 0 V Ht i KrauiulUb étetoik 18 a P

ulice

Tábor Cedar VTood ř 19 WOW
sdbýváivéarhuza dvakrát za méalc kaidou í
sobota o 8 h veder a kaidou I nedill ve h

dp v ainl Ko4ký Kro Ptedneila KraoU
K7 80 13 W atr tnluiředBeila Anton

KVmrl taj J M fotili jli iHth U t é

Cetnik Jan Zavřel pokladník Fr Koutaký

Tábor Žiiktr Dub í 116 W 0 W

odbývá ave cb6za kaidou třetí nedéll v raěii
cl Předseda Doro Hlávka raiatopředaeda
Frank Hraliík tajemník Jamea Formánek
V th 8t bel M 4 M pokladník Anton Pl

voBka

Dir Prokop Telkj l 9tW IOF
adbývá své kaidý prvui a třetí ítvrtek
v mixlri v ainl Fraškové v 80 Omaae PU B

John Kubát (X K Jo Toam hlidek V O B

Václav Hobnta K 8 Joaen Brown W Bou-lva- rl

ave F 8 Fr VaiáK 17 a Berry:
TreauaurerJ Hajný IV a8 W J Km k tt
Wynan J vv Jiho liána I ti Joa Biauek

Vf a Q A 0 Alb Teanoblidek

fcád PalmoTá Břevo l 7

světla denního jest Nortb Western
dráha Vlak vyjíždí z Omaha
v 6:40 ráno a přijíždí v 8:15 večer
téhož dne do Chicago Vlak tento

jest v popředí doby nynější a jest
u cestujícího obecenstva omažské-h-o

nejoblíberč lí n Jiné rychlo-

vlaky vyjíždí každodenně do Chi

cago v 4:55 a y 6:55 večer Ce-

stovní lístky můžete obdržet! na

Farnam ulici v Čísle 1401 v měst

ské písárně dráhy "The North

Western Line" '

HOTEL PKAHA
na rohu j a William ul

V ČESKÉ PKAZB

Pokoje Dro návétivnfkv jsou vifm pohodlím
opatřeny VýteCna Seská kuchyň

Tác Šonka majitel

Pijete dobré pivo?

Jestli ano zajděte
si na sklenici

výtečného st louiského
ležáku k majiteli
Národní Síně

J Havlíčkovi
na rohu 13 a William ul

Mimo výtečného ležáku naliv
nete u něj vždy hojnou zásobu li-

hovin Korbelová vína jemnýcl
doutníků atcL

- Při nice dobr zákusek

Každého s úctou zve

Josef Havlíček

NAVŠTÍVÍTE 0MAHU?

Jetl! ano n"zaiora Bto ne ftmtavkl ve rkvnrt- -

iiémiřízuném burtinnl a hotelu

t čísle 1232 Jižní 13 ulice

Mimo výtečné lihoviny a dnntnlk) cbdriite to

viřkeré pohodil jako v kidém bolelo prvé tři

ly Jí'tln připravována jsun dle p6auhn £"Hk6b"

I amerického Honím t venkova věnuje
zvláštní iozornost a podobného pohodil laku
U ''Jnhna"neiialtl nlkdi"

Krajané navštívivší Omahu ne
měli by opomenouti navštívili

hostinec
roh Cté a Pacific nl

'pouze block a pfil východně od
nádraží)

řízený P A KŘEČKEM

VÝteřný Omažský ležiik dobrá vína
doutníky aid naleznou tu hotté v hojné
ZiUol6 a mimo toho jsou v hostinci tomto
bezpečni 28ti

Wyokolíubm!
Neoporaefi le při návUěvě do města

našeho zavftati k p Ant J Hubičko
i který vám za peníze neh na výměnu

tH vaáe výrobky dá iboii nejlepíí a za

ceny nejnizáf Platíme neJvy5AÍ ceny
za vejce a máslo U02ui3

SHAWNEE DRY GOODS

& GROCERY COMPANY

Území velkého
červeného jetele

Česka osada

ve íillow fíiver
(fflinnesota

nalézá se v nejbohatším travna-

tém území na severo západě kde

pěstování dobytka a mlékařství

má největší budoucnost Pozemky

mažete zde dostati za

$300 až $6 00 akr

na splátku pěti a deseti let Koo-p- ě

40 akrů třídollarovýcb nevyža-

duje více než f 2000 první splátky
v hotovostí a na dále J1000 ročně

a lest procent úroků

TJkálem vám pozemky zdarma af
11 koupíte aoeb ne

Piáta nim o mapy a cirkolářo íallo
mo vám jc ! rmat

Adraa JU: aaaaaaal—

JAMES KLCZÁK

(eaký vyaUaovaJeeký Jedaatel
M Globe Bld 8t raul Mlaa

UCl Ml

HOPXWKLL CLéBKK
Laad OoaealastoaOTM P A D B k

bt rAUL mim

Adresář spolků
Česko-Slo-v Dělnické Podpor Jednoty

pro severozápadní státy:

Minnesota Iowa Wisconsin Nebra- -

j tka a obě Dakoty

Hlavní Jednota v Montgomery MInn

odbývá své gcVi&ze každou 4 sobotu v mřsícl v
síni F V StaBka o 8 h večer Velkopředseda
vj rantor veiKomte-nni- pr Mina

iík Jos E Bokol Velkopokladuík Joa
Maruška

Č 1 v Montgomery Mlnn

odbývá své ochoze kaidou Čtvrtou neděli v
niéslcl ťreaseua í r Blanek Tajeinnia-F-

Mixa ÚSetník Jos E Sokol Pokladník
Toiná Havel

Čís II Mladočech v Le Suenr Center

Minnesota
idMvásvé sch5ze každou 9 nedéll v méslcl
slnl pana J Peroutky Předseda Jan Bicek

tajemník V Štěpán Lexlnston Minnúčetnik
vao urava poaiaunm Jan reroutita

Č III v St Paul Mlnn
odbývá své schftie kaidou 8 středu v mísící
Předseda Tb ClnCera: tajemník F J Pavlet- -

ka 6!7 Oanton St oěetnik Fr Bělka 301 CoK

born st 8t Paul Mlnn

Č IT v Minneapolis
odbývá své schaze každou 4 neděli v měsíci v
síni č UB1 WashlnKton Hall Cedar So ave
1'fecsei a Kr Jindra taj Jau stelnnauer Zfi
16 Ave bo Minneapolis Minn

Č Y v Jíové Praze Minu
odbývá své scbfize každou 4 neděli v měsíc
Předi-ed- Vojta Chalupský taj F J Novot-
ný oíetiiík Jan Jelínek pokladník JakubSvo- -

joaa Nw rrague Minu

Komenský ě VI v Hayward
Minnesota

odbývá své schůze 1 neděli v měsíci Předa
Matěj UencS místopředseda Fr Svejkovský
dozorce Vác Vaněk taj Vojt Pacovský
rlenvllle Mlnn Účetník J Plevka pokladník
Jos Funfár

Karel Teliký ě VII v ííové Třeboni

v Minnesotě

odbývá své schaze každou 4 neděli v měsírt
Předseda lan Klein poklHdnik rranllsek Tu-
rek oíetnikjHn Killpek tajemník J Jindra
Kllkeney lesueuruo Mlnn

Č VIII Rovnost Owatona Mlnn

odbývá své schůze každou 1 neděli v měsíci v
síni C S P 8 Předseda Josef A Stránský
tajemník V Martinek vOwalonna M nno-ěetní- k

Frank Kašpar pokladník A Horák

Č IX Česká Koraná zlatých dolft

t Fine City Minnesota

Předseda Anton Párek místopředseda Jan
W Lovíík tajemník Jos Bartoš b 32 Beroun
Min účetník Leopold Haberman pokladník
Frant Pávek

Č X Čechoslovan v Olivia Mlnn

Předseda Josef Lepeika místopředseda Mat
PetHíka talemník Frant W Kvěch box 87
Olivia Mlnn účetník Bedřich Koček poklad
ník vaeslav w ťloynart

Čechie ě XI v So Omaha Neb

3dbývá scfaoze každý druhý čtvrtek v m í
n hnlln A ? I T L' U fc

i vsul uuuiu iw i wui uuuiajuuiii
seda Vác Šnsjor tajemik Jan Ko itský na
a Q ul ačetmk Jun Hajnýpokl J Kuirč

Antona Ptáčka

Zyláštní prodej zboží

za zvláštní ceny v

listopadu a prosinci

Tyto ceny platí pouze jen pro ty-

to měsíce a proto zboží jest

již nyní v zásobě

Čtéte o žasněte
120 celovlněnýcb mužských zimníků s
vlnřnou podšívkou vatírovitných a

prošívaných křížem ceny '800 kde-koliv-

u mne nyni za 1387

37 svrebníků zcela podobných pro ho-

chy a tuladíky po 1325

Celovlnčné mnJské šerkové obleky
kteréž nejsou k roitr! ání Kabáty
a vesty s vlněnou polšívkoti kalho

ty s muBlinovou stojí za $7 00 mi
cena je poloviční $350

í

Celovlnčné modré deky váží ětyry a
půl libry kaidá Tuto zboží prodává
ee po 1100 libra moje ceua pouze
I2G0 Pamatujte celovlněué

Celovlniné ženské látky iedé nejlep-š-í
ta ty peuíre ze všech kdy nabíle-

ných ceny 8500 prodám za 1260

Ostatní zásoby zboží pozůstávajíc!
s mužských jinoiských a déUkyck
svrcbuíkn mužských boiovských mla-

dicích a dětských obleků kteréž pra
množství nelze vypočftávatibudou vy
prodávány v zmíněném čase za ceny
velkoobchodní Vyprodám na dobré
všechno toto zboží proto přijďte brzy
a vyt Ho si pokud jest íiaoba a vý-

běr úplný a buJete uspokojeni s cena--nl

Pamatujte ji mim nejvělif a
nejúplněji! ciaobu zboil ielerarakéhe
I kucbytlskýcb a zahřívacích kamen

Sici stroje itejlepií výroby buď
pevni umístěným svrikem aneb spon
itěcÍD jakož t ktbtnetnl ta eeoy
kteréž Vis uspokojí Plotový orat
poléváni železné a plechové nádobí
atd atd

Vil vidy k obchodu ochotný

Anton Pří Co!i
' crrtntrrr- -

jsou právě nyní v Kízonfi a mezi nimi předního mfnta opětně zaujímat! bude výsta-
vu now vnrtiká k t r li í m f th 1U1 II lim vfitm tmAwwnm MnvXa éXXf

Matoušek a dán pod záruku v ob
nosu $500 r £

H Pan Josef Zítka byl zvolen

za pokladníka okresu Bon Honíme
v So Dakotě

1 Krajan J Kafka na yankton- -

ské reservaci vyhořel Jsa s man-

želkou zaměstnán vybíráním korný
a od domova vzdálen nechal svůj

skromný příbytek na starosti třem

malým dítkám ty z neopatrnosti
zapálily a když se nešťastný kra-

jan navrátil nalezl majetek v po
peli Dítky téměř na polo nahé a

bosé na štěstí vyvázly ale musely
při krutém mrazu zaveženy býti k

nejbližšímu sousedu několik mil

vzdálenému

HOVORNA

Pouze dotazy plným Jménem tazatele opatřené
uojuou povšimnuti aoapovuui impiay

jiepodepttané a anonymní naleznou
pohoulnébo miata v kosi

EUDELL Nebr — Prosím
sdělte v Hovorně je-- li možno

aneb kdo by z čtenářů věděl jak
se jmenuje anglicky "kudlkrot"

Jest to listí na způsob bobkového

a užívá se ho ku přípravě zaječí
omáčky J K

Odpovtč: Nevíme co by to

bylo a proto také nemůžeme vě

dět jak se to nazýá anglicky
Snad bude vědět některý z čtená-

řů co je to v kterémž případě
bychom ochotně vyhledali jak se

to nazývá anglicky

PRAGUE Nebr — Žádám
Vás zdvořile kdo platí na hlucho-
němé slepé a choromyslné ve

státu Nebrasce byť i měli přátelé
neb rodiče majetek

V Kašpar

Odpovíš Jest nám divno že

pan Kašpar se nyní zdvořile ptá
kdežto nás dříve jak nám bylo
sděleno v jistém plátku nezdvo-

řile podezříval Abychom mu do
kázali že jsme zdvořejší nežli
on jsme ochotni poskytnouti mu
Žádaného poučení Ústavy pro
hluchoněmé a slepé jsou školy
pro ony nešťastníky kdež zdržují
se pouze tak dlouho pokud ne
dostane se jim potřebného aneb
Žádoucného vzdělání načež jsou
ze školy co graduanté propuštěni
tak jako z každé školy jiné Ná
klad na školy vede stát ze Školní-

ho fondu a daní Ústavy pro
choromyslné jsou rozdílnými od
oněch dříve zmíněných Ústavy v

Lincoln a Norfolk jsou nemocni

černi pro pomatené kdežto ústav
v Hastings jest asylem pro nevy-

léčitelné pomatence Až do roku
1891 ukládal zákon za povinnost
příbuzným nésti výlohy spůsobe
né těmi kdož v opatrování státu

byli a komisařům ukládal za po
vinnost vymáhati na takových
občanech kteří měli nějaké jmění
zaplacení tobo co za jejich pří-
buzné stát vynaložil V roce
1891 změnil sněm toto ustanovení
vložením do zákona věty: "Vyjma
za výlohu stravování ošetřování
a léčení v ústavu státním kte-

roužto výlohu ošetřování a léčení

platí stát" Následkem tohoto

opatření nejsou příbuzní povinni
platiti za své příbuzné nalézající
se v ústavu leda že by tak chtěli
sami o svá vlastní vůli činiti ne-

boť zákon praví Ze příbuzní aneb

přátelé kteréhokoliv nemocného

mají právo platiti část anebo ce-

lou výlohu KdyZ by ale musil
okres vydržovati ve svém vlast-

ním chudobinci aneb nemocnici

takové nešťastníky tedy podle
tněnf zákona by mohli komisaři

VÝSTAVY

aiiia imivin iTraii livvc BC lem

půjdeme Se mnou jsou nyní v

kuchyni Charles Houdek a Anton
Hon vaříme všechno po česku a

chutná jim to lépe než kdy jindy
S pozdravem L R Holoubek

Comp F 3rd Neb Vol

ČEŠI V AMERICE

1 Západní
Česko-Bratrs-

ká Jed-

nota pokračuje stálo a dobře bez
všech fanfár bez všeho verbová-n- í

bez snižování vstupného Za
měsíc listopad přijato bylo 63

nových Členů skoro vesměs mla-

dých od 20 do 40 roků Kon-

cem tobo měsíce měla Jednota
1704 členy a sice v Nebrasce 809

Iowě 231 Minnesotě 212 Wis-consi- n

162 North Dakota 118

Kansas 64 x
South Dakota 39

Colorado 31 a Oklahoma Terr
18 V rukou pokladníků bylo v

úmrtním íondu $170658 což

rozhojněno listopadovým poplat-
kem na $3000 jež jsou pohotově
ku vyplacení úmrtí když by se

udála' do 10 dnů po podání dů-

kazů smrti Tak neodkladně
totiž vyplácí se úmrtí touto Jed-

notou V každém státě opatro-
ván jest záložní fond který ale

je společným V Nebrasce nalé-

zá se ve fondu tomto 171200 z

čehož 167123 uloženo je koupí
vládních úpisů jež nesou úroky
jichž bude se používat k umořo-

vání poplatku úmrtního Fond
sloužiti bude k zakládání Členů

kteří by pro jisté příčiny nemohli

příspěvky platili

1 V neděli dne 27 listopadu
šel rev Kindl v Iowa City la
na řeku se klonzat led se však

pod ním prolomil a 00 padl do

řeky vyvázl sice z nebezpečí ale

řádně užil studené lázní štěstí
le t tt e— tito ca tnbti tlui"-- %

wh -

j
- -

co byli k vůli nemoci na dovo-

lené jsou již zpátky a každý li-

buje si že nazpět se již dostal
Hlavně ovšem proto že v Neb-

rasce máte asi nyní pěknou zi-

mu kdežto my zde máme počasí

jarní Slyším že někteří z těch

kteří z řad dobrovolníků vystou-

pili rádi dostali by se zase zpět
což však se jim nepovede a li

přec jen na vojnu chtít
budou se muset k pravidelné ar

mádě přidat Vůbec v celém na-

šem pluku se to změnilo tak že

netoužíme již po návratu do do-

mova a raději bychom byli kdy-

bychom již na Kubě se nalézJi
Kdyby se však přec státi mělo

že by pluk náš rozpuštěn byl
tu zůstalo by značně vojínů v

krajině této přes zimu a to pro-

to že pro bělocha zde jest hojně
práce a plat lepší neZ v této do-

bě roční na severu se platí Pluk

náš vyhlíží nyní tak dobře ne-l- i

dokonce lépe než-l- i kdyi jsme z

Omany vyjeli Každý jest tlu-

sťoučký a plný života a když vy-

rukujeme na parádu tak se nám

věru málo kdo vyrovná Když

generál Le se vrátil tu dostavil
se neočekávaně k přehlídce a to v

okamžiku když zcela nikdo ho ne-

očekával Když do našeho ležení

zavítal podivil se jak máme vše

v úplném pořádku a jaká čistota
u nás panuje Druhého dne do-

stalo se nám od něho v Časopise
pochvaly a sice prohlášeno Že s

celého sedmého armádního sboru

máme ležení to nejčistší a nejspo-

řádaněji! a chtí-l- i ostatní puky
podobnému pořádku a čistotě se

naučit aby jenom na třetí pluk
oebrasský podívati se přišli Tato
chvála gen Lee nás všechny pře-

kvapila neb nemysleli jsme si le
on co jihan pluk severní tak

fvf" !ti hr 7víl fa ti přece

Kruh Dřevařek v Houth 'maie odbývá acna
vé kai-l- poiledul pondill v miaicl v miatui
atl Hr Koulkýi h Marie VoniáAka béauijná
poruinh-- Fleonora Fberl miatopředadka
Katle Voráwk I7 --o war tajemnice r ran- -
111 hulirlia Prabilftka HvoiKxla

miikMntilM Barbora Kaček prdvíxlíl Katle
Vomáíka valUolatráí fraulima naruš ven
koval strii

lohy oraji eokollf a

Sattloy kdekollr

Lltter orá a tá- -

Sattloy kdekollr

"VJ aalt arárl Mm a

élokoailoi af Jet ida Jakákoliv ~

Ttlto te vo nlib a ivcb mUlních
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