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Krejzová přeložila do anglické
Dělnické Podpor Jednoty
řeči "Poslední paní Hlohovskou'1 Česko-Slood Karoliny Světlé a dílo to bylo
pro severozápadní státy:
A
Minnesota Iowa Wisconsin Nebra- bře se držel Nejlepším důkazem právě vydáno nákladem firmy
C McClurg & Co
tka a obě Dakoty
j
toho jest že loúisianskému pluku
1 V Chicagu jedná se o spojení
každý den přivezou fůru neb dvě
vězňů z města kdežto my nemá- spolku Plzeňských bicyklistu s Hlavní Jednota v Montgomery MInn
své gcVi&ze každou 4 sobotu v mřsícl v
me jich ani pět za celý týden Plzeňským Sokolem a jest prý odbývá
síni F V StaBka o 8 h večer Velkopředseda
veiKomte-nnipr Mina
Dnes měli jsme teplo takové že naděje že téhož docíleno bude vj rantor
iík Jos E Bokol Velkopokladuík Joa
ze cvičení přišli jsme celí spocení Spolek prvnější čítá přítomně 165 Maruška
Č 1 v
Před třemi dny vrátil se k členů a vlastní pěknou místnost
Montgomery Mlnn
zpět
Čtvrtou neděli v
nám podplukovník Vifquin a na klubovní vším pohodlím opatře- odbývá své ochoze kaidou
Blanek
niéslcl ťreaseua í r
Tajeinnia-Fdamu
nou
bylo
Mixa ÚSetník Jos E Sokol Pokladník
přivítanou podáno
rem kuřácké náčiní a každý byl
1 Pro účastenství v krveprolití Toiná Havel
rád že "starý" jak mu říkáme ve schůzi republikánského klubu Čís II Mladočech v Le Suenr Center
Minnesota
Sdělil 18 wardy v Chicagu o níž ve
zase již zpátky u nás jest
idMvásvé sch5ze každou 9 nedéll v méslcl
nám že plukovník Bryan vrátí se zprávách amerických zprávu jsme slnl
J
pana Peroutky Předseda Jan Bicek
zpět kolem pátého prosince a při- přinesli zatčen byl krajan Frank tajemník V Štěpán Lexlnston Minnúčetnik
vao urava poaiaunm Jan reroutita
pravujeme se proto též nějakým Matoušek a dán pod záruku v ob
Č III v St Paul Mlnn
Většina nosu $500
dárkem ho překvapiti
r
£
odbývá své schftie kaidou 8 středu v mísící
donašich
pochybuje
důstojníků
H Pan Josef Zítka byl zvolen Předseda Tb ClnCera: tajemník F J Pavlet- ka 6!7 Oanton St oěetnik Fr Bělka 301 CoK
sud že na Kubu posláni budeme
za
pokladníka okresu Bon Honíme born st 8t Paul Mlnn
mužstvo však rádo by to již viaě-l- o
v So Dakotě
Č IT v Minneapolis
Včera vypraven z tábora
své
schaze každou 4 neděli v měsíci v
odbývá
1 Krajan J Kafka na yankton- - síni č
WashlnKton Hall Cedar So ave
zdejšího na Kubu patnáctý pluk
a
Kr
1'fecsei
Jindra taj Jau stelnnauer Zfi
mans
ské
reservaci
a
Jsa
vyhořel
16
odjezdu
Ave bo Minneapolis Minn
při
spolkové pěchoty
jejich převážná většina z nás si želkou zaměstnán vybíráním korný
Č Y v Jíové Praze
Minu
myslila kdybychom to byli raději a od domova vzdálen nechal svůj odbývá své scbfize každou 4 neděli v měsíc
Chalupský taj F J NovotPřítomně zaměstnán jsem skromný příbytek na starosti třem ný oíetiiíkVojta
my
Jan Jelínek pokladník JakubSvo- Dříve malým dítkám ty z neopatrnosti joaa Nw rrague Minu
na dva týdny v kuchyni
Komenský ě VI v Hayward
platili jsme každý 50 centů měsí- zapálily a když se nešťastný kraMinnesota
čně na kuchaře a když nás placení jan navrátil nalezl majetek v po
své schůze
neděli v měsíci Předa
e peli Dítky téměř na polo nahé a odbývá UencS
to omrzelo udělali jsme si
Matěj
místopředseda Fr Svejkovský
Vác
dozorce
Vaněk
štěstí
ale
kuchařiti
na
bosé
tři
na
dva týdny
taj Vojt Pacovský
musely
vyvázly
vždycky
rlenvllle Mlnn Účetník J Plevka pokladník
k
krutém
mrazu
zaveženy býti
při
Jos Funfár
nejbližšímu sousedu několik mil Karel Teliký ě VII v ííové Třeboni
vzdálenému
v Minnesotě

1

1

1 V Newport townšipu v okresu 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 Monroe Jan Dostal a Ant Beneš v
Liberty Fr Oliva
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Kašpar

Odpovíš Jest nám divno že
pan Kašpar se nyní zdvořile ptá
kdežto nás dříve jak nám bylo
sděleno v jistém plátku nezdvořile 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
Ná
tak jako z každé školy jiné
klad na školy vede stát ze Školního 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 nevyAž do roku
léčitelné pomatence
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 příV roce
buzné stát vynaložil
1891 změnil sněm toto ustanovení
vložením do zákona věty: "Vyjma
za výlohu stravování ošetřování
a léčení v ústavu státním kteroužto 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 neboť zákon praví Ze příbuzní aneb
přátelé kteréhokoliv nemocného
mají právo platiti část anebo celou výlohu
KdyZ by ale musil
okres vydržovati ve svém vlastním chudobinci aneb nemocnici
takové nešťastníky
tedy podle
tněnf zákona by mohli komisaři

Tyto ceny platí pouze jen pro tyto měsíce a proto zboží jest
již nyní v zásobě

Čtéte o žasněte
celovlněnýcb mužských zimníků s
vlnřnou podšívkou vatírovitných a
prošívaných křížem ceny '800
u mne nyni za 1387

120

kde-koliv-

37 svrebníků zcela podobných
chy a tuladíky po 1325

Celovlnčné mnJské šerkové
kteréž nejsou k roitr! ání
a vesty s vlněnou polšívkoti
ty s muBlinovou
stojí za $7
cena je poloviční $350

pro

ho-

obleky

Kabáty
kalho

mi

00
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 nabílených ceny 8500 prodám za 1260

Ostatní zásoby zboží pozůstávajíc!
s mužských jinoiských a déUkyck
svrcbuíkn mužských boiovských mladicích 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 výběr 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
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