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Chtíl zastřelili svou milenku
kVj&xiivXi

soudruzi kteří šli ho vyhledat
když déle nepřicházel Na hlavě
bylo viiěti rány tak těžké Že

mozek vyčníval Těžce ra-

něný horník byl ihned vyvezen
báňským lékařem obvázán a do-

praven do všeobecné nemocnice v
Příbrami Ubohý horník jenž má
sedm nezaopatřených dítek ze
smrtelného poranění stěží asi vy--váz-

ne

~v

Tragický osud Pan Jan Na-

vrátil c k kontrolor při hlavním
berním úřadě v Těšíně jmenován
byl před několika dny hlavním
berním výběrčím v Opavě Když
přišel do kaneeláře a dověděl se
o tom raněn byl mrtvicí a zůstal
okamžitě mrtev Zemřelý byl 58
roků stár

Rakousko-llhersk- o

Uherská snřmovna Uhry zapo-

čaly nový rok bez ústavního usne-

sení o vyrovnacím provisoriu a o

kvótě jako loni kromě toho však
vláda nemá letos povolený zatítn-- ný

rozpočet a sněmovna nemá ani

předsednictva To jest stav jenž
nastal dnem i ledna v Uhrách

poprvé za doby ústavní Vláda
Banfíova však neztrácí mysli Po-

čítá že první lhůta k placení pří-

mých daní připadá teprv na 15I10

února upomínky o nezaplacené
daně mohou se díti teprv v březnu
a na exekuci může dojiti až v

dubnu Do té doby doufá že se

většině přece podaří schváliti ve

sněmovně zatímný rozpočet Ve

věcech týkajících se vyrovnání
vypomůže si týmž způsobem jako
loni Opposice však chystá roz-

hodnou akci proti tomuto mimo
zákonnému stavu Akci tu přenáší
z Pešti na venkov kde se Gabriel

Ugron hodlá postaviti v její Čelo a

upozorniti lid Že od 1 ledna není

povinen platiti daní aniž se stavěti
k vojsku Pro lid mohl by to býti
svůdný dárek novoroční I

Mezi nimeckými nacionály panuje
též jako mezi německými liberály
nemalá rozháranost a jen s náma-

hou drží se na venek strana ta po-

hromadě Úkazem poměrů těch

jest i vystoupení dra Steinwende-r- a

ze svazku strany Bývalý před-

seda jest nyní na útěku Uchýlil
se do nového volebního okresu v

Korutanech kde mu v Běláku od-

hlasována byla sice důvěra od vo-

ličů avšak jen 76 hlasy proti 68

Většina osmi hlasů zdá se mu býti

cowliWT
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ČESKÝCH SPOLKU

OMAHA
ťtád Palacký i 1 ZČBJ

odbývá své pravidelná scb&xe vidy 8 literek v
měsíci o 8 h večerní T 1308 Již 1 ul PN
Ki w Bartot taj vac tiurea ca jiz ui
účetnik Šimon Bokusek 1M8 Williams ul

TM Jed Sokol y Omaha
rvlhívá uvi nrsvldelné sohize ksždf drnhf
Čtvrtek v měsiul večer ve vé místnosti ZUB

8o lath St Předl Kud Havelka 1447 Ho Mtb

Si tajemník H W Bartol 1418 rear Poppleton
ave nretnia rr j riaia itis roppieum ave
Pokladnu Ant Kment 1247 bo utn etr

Podp Sokol Tyrš ě 1

odbývá své schftze dvakrát měsíčně každou
1 neaeli a a ponau v měsíci v siní netaove
Celoroční achftze odbývá se I neděli v Kinu
pftlletnt scboze 1 nedřít v dubna a čtvrtletní
r lednu a srpnu Předseda Fr Svojtek ml
gtopředseda Fr Svoboda taj John Cbleborid
W4811Í 16ti Ol účetnik Josef Kašpar 1420 Již
1S ul pokladník v K Kunci ao ia tr
výbor majetku Jo Němec praporečnfk Jo
Merz aozorce rr vojtecu

Jan Hus Lože ě 5 Byt Py tlila
odbývá schůze každou první a třetí středu v
měsíci v Národní síni na 13 a Wllllam ul Ve-

líc! kancléř Ed Kelců 401S 80 13tb Htr Strážce
archivu a pečeti F Vodička 104 N 16tb Htr
Strážce flnanoi Vác Přibyl 1211 JI 13 ul Po
kladník Jos Novák íaiv jiz 13 ui

Bohemia Lože ě 814 AOUW

odbývá své pravidelné schftze v Národní sfnl

kazaOUZat aireou vecfr rraui eivujwjk
U P V W Randbnuer Záo 1W HO 12 Htr
J V Vacek účetnik 2210 80 14 Btr O Rose--

water spot lekar a Hee iiuiimng
Tábor Colombns ě 69 WOW

ndmf vá schftze každé 9 úterý v měniči v Ná
rodni siní v t b večer Předseda Fr Svoboda
1ZH4 II Il ul Místopředseda Fr 8emin Taj
K J Fitle 211 Hbeel Block Omaha Nebr
Pokladník V J Nepodal líié Jli 14 ul Prft
voaci Anton piovbk

Tábor Nřbraska É 4771 BIWA

odbývá Bvé pravidelné schftze kaldou prrou a
třetí středu v měsíci v osm hodin večer
v siní pana Jana Hroch Konsul V W
RmikHl č Ižíi7 liž 14 ul: návodčí Jan Brázda:
bsnkéř Jan Panuška č 140S Již 15 ulj klerk
1 š PHbvi 810 Hlokorv: průvodčí V Dolelš:
vnitřní stráž Josef Hrubý: venkovní stráž
Buřt M ai bn user výbor maletk u J an Cblebo
rid Mlke Votava narei smrKovsay a r J
Hanielín '

Sbor Vlastislava í 29 JC1)

odbývá schůze kaldou 1 neděli v měsíci v Ná-

rndni siní o 2M hod odn Předsedkyni Kat
Bartoš tajemníce M Suchánek 13 a Plerce
ul (ičetnlce Marie Michal pokladnice Kroli
na Beránek í

Sbor Boleslava"{ 60 JČD

odbývá scbftxe každou 2 nedčll v měsíci v N- -

rounisiuioa o ouii rniuMMKa aui miiout
1227 Jit 15 ulice tajemnice Františka Čapek
1314 Mart ha St účetnlce Marie Příborská roh
14 a uasteuaa m pokiaanioe riarouns t ím
gar lDUSjtí 18 ul

Sbor Hvězda Nové Doby ě 80 JČD

odbývá své schftze kaldou 8 nedčll ▼ měsíci ve
2 hod oup v siní inetzove rreaseusyue m

Engeltbaíer taj Vilhelmína Bartošová 12(4
80 Mih 8t účetnlce Km Ghleborád 1219 Ho

1Mb Btr

Sbor Martha tírove ř 10

odbývá své pravidelné schftze vidy 4 neděli
v měsíci v Národní sint Předsedkyně Marie
II trl a Wllllam tt I nitnnhuluwl
kýní Lena kunclova tajemnice Nelili Svobo-
da 1334 Jit 13 ui pokladnice M Boukalová
laui— 1 ui pravoaKyne Anna nrejci

Sbor Čechle D oř II í 161 AOUW

odbývá nravidelné schftze každý % a 4 čtvrtek
v měsíci ve dvě hod odpoledne v mistnnstl
pana J Havlíčka r Národní síni Pledsedka
Antonie HolTman mintopředHedka Antonie
Kment obřadnlce Anna Havlíček tajemnice
Joule Vacek 212 llžnl 14 ul acetnlce A

Svojtek pokladnice Anna Slunečko prfivod-kyn- ě

ťrant Milek vnitřní siráá Marie Majer
venkovní strái Marie Cypru A

Sbor Lilie i 9 Kruhu IřTařek
odbývá své pravidelné schftze vidy v čtvrtou
neděli v měsíci v místnosti p J Hrocha Před-

sedkyně Marie Jiráková 1245 llí 18 ul místo

předsedkyně Jott Homolová tajemnice Marie
Samcová 126A JIŽ 13 ul poklad Kat Wolfová
Klínil? 12 ui pravoaKyne Aloisie uariovs
1217 Jliní 16 ulice

Podp sbor Sokolek Tyrš i 1

odbývá své schftze dvakrát měsíčně každou
druhou neděli a čtvrté úwsrý v mésíel v sint
Metzově 1315 Jli 13 ul Celoroční schftze od-

bývá se druhou neděli vřijnu píilletní schftze
druhou neděli v dubnu a čtvrtletní v lednu a
srpnu Předsedk)ně Marie Moravce 14tW 14 a
Oanton ul mintupřediiedkyiid Fr Koutský
3505 Boulevard ave tajemnice Htatie Benák
1H1K již 14 ul očetnlce Marie Bílek 3n a ťnur-Je- s

ulice

SOTJTH OXLAXI

TŽ1 Jed Sokol t So Omaha
odbývá své schftze každý 1 čtvrtek v měa c
v siní Koutský Bros Starosta Jan Koutský
20 a Q ulioe mitostarosta J M Tobiáš IH a
U ul tajemník František Kadil 1A a 8 ul
áčetník Jan Vomáčka 18 a Q ul pokladník
František Hájek mezi N a O ul náčolnik
Alois Krajíček '

Praha Lože c 328 A0CW
odbývá své pravidelné schftw 1'it středu
v měsíci v síni o Koutekýbo Thomas
Exndstr Fr Wellch Mistr Práce F J Fille
taj 22 mezi O a PStr Jos V áchal éčeinlk20
P ulice Poklad Bedř Dlenstbier 20 a O ul

Tábor Cedar Wood í 19 WOW

odbývá své schftze dvakrát aa mědíc kaldou
2 sobotu o 8 h večer a každou 4 neděli ve 2
h ndp v síni Koutský Bros Předseda Fr

307 80 23 W Htr místopředseda Ant
Kemeš taj i M Tobiáš na robu II a U Htr
oč tni k Jan Zavřel pokladník Fr Koutský

Tábor Žižkov Dub í 115 WOW

odbývá své schftze ksJUlou třotři neděli v měsi
ei Předseda Dom Hlávka místopředseda
Frank Hrabík tajemník Jamea Formánek 2%

UL metl HIM pokiaoniK Anton rivonaa

Dtůf Prokop Telký l 3380 I0F
odbývá své schftze kaldý první a třeti čtvrtek
v měsíci v sint Frankově v Ho Umaže P O R
John Kubát O K Jos Tesnoblidck V C K

Václav Sobota R H Josepb Hrown 8332 Bou
levsrd ave rř H Fr Vašák 17 a Berry:
Treausurer J Hajný Ulil S W J Kosi z
% Wyman J W John Hárta I G Jos8Unek
17 a Q A G Alb Tesoohlídek

kád Palmová Dřevo í 7

Kruh Dřevařek v Ho Omaze odbývá scbftze
vé každé poslední pondělí v měsíci v místno-
sti Br KouUkýcb Marie Vomáčka Dftstolná
poručnk--

e Eleonora Eberl míatopřediiedka
Kstle Vořssek I7 80 23 Htr talemn-- e

Františka PlvoBkabankérka Františka Hvo-

boda soukromnice Barbora Racek právodči
KaUe Voméčka vnitřní strat Kraotiika Bárta
venkovní atrii

Na zamissiHtppské4 meiinárod-- ol

vjiUvě v Omaze obdržel
v odboru pivním

2Crvag-&'-
v l£cttc

Cabinet Beer
ZLALOU MEDALII

a aákladé Jebo čistoty a Jlm osv
Injicicb a puslllujicick vIsjmdosu

ObJlneJUsi bednička od

Frď Krnf Irtwint Co

tOOT Jiekaon St
TBLsrosiéM

Chas Kaufmoii

0 tvtHjsýRStiř 0
lastaosuM --ejleošl fnjllfafict aaolsfanslL

amdává a knrmje ma)ěiek aKvti vydáví
feřessavBi Ikttky s Evropa a sto fcvruB atst

a#it srtaa aa awvovltf amajetek

stické hnutí má nejvíce přívrženců
v těch krajích kde jsou radikálo
vé silně zastoupeni jest ovšem

přirozeno Libovolné zatýkání
vypovídání a jiné útisky převýšily
všecku míru Avšak musí býti
přiznáno že revolučný ruch nevy
chází od vůdců radikálně strany
nýbrž přímo z lůna národa jenž ve

své masse vždycky k radikálům se
hlásil Kvašení je silné zvláště v

krajích užickém zaječarském a
rudnickém Zmohutnělo již tak
že není ani pomyšlení aby je vlá
da udusila zbraněmi Položení

dynastie je tím choulostivější že
Milan poštval proti sobě Bulhary
a znepřátelil si Turecko nešikov-

nou politikou s Makedonii Kdyby
byl někdo ještě před dvacíti lety
dí srbs list agitoval v Srbsku pro
to aoy na srbský trůn byl povo
lán černohorský kníže Nikola byl
by se mu každý vysmál Tak byl
tehdy srbský národ oddán dyna-

stii Obrenovičů! A dnes sfr věci
tak změnily že by kníže Nikola

byl jediným kandidátem na srbský
trůn kdyby nadešla v Srbsku jistá
změna Tento obrat ve smýšlení
srbského národa nezpůsobil nikdo

jiný nez Milan a po něm a s ním
Alexandr -

Drobotiny z říše kázní a bázní
bolí Vydavatel "Zukunftu"
Mexmilian Harden nezkrocen
několikaměsíčním trestem kterýž
mu vyměřen byl pro urážku císaře
Viléma II bere si na mušku nyní
také zvláštní postavení zodpověd-
ného říšského kancléře kde řídí
veškeru politiku — často bez ně-

ho nebo proti němu — nezodpo-

vědný panovník Navrhuje v

listu svém ironicky: "V říšském

ILOILO

sněmu německém měly by všech

ny strany jednohlasně podporo-vat- i

včasný tento návrh: "ČI 15

ústavy se zrušuje Úřad i plat
říšského kancléře příště odpadají
Záležitosti kancléřské pokud
nutno obstarává přednosta civil-

ního kabinetu 'jeho Veličenstva

jakožto úřad vedlejší" Mnichov-

ský "Simplicissimus" jehožto
kreslič Heine nedávno odsouzen

byl na 6 měsíců do žaláře pro
urážku Viléma II přináší v

čísle kresbu: Hluboce
zarmouceného a zahloubaného

zodpovědného ministra z jehož
rtů splývá povzdech: "Ach za co
všechno budu musit v novém roce

já být zodpověděn! — Berlínský
jeden list zase sděluje že velký
jeden americký list poslal Vilé-

mu II chek na 5000 dollarů se

Žádostí aby mu císař německý
napsal článeček o španělsko-ame-rick- é

válce Vyslanectví wash-

ingtonské chek vrátilo nabídka

byla odmítnuta — Vilém II má

přesně Čítáno padesát zámků z
nichž celá řada náležela dříve

jiným německým rodům panov
nickým Hohenzollery v r 1866

sesazeným — Berlínskému "Ge-genwart- u"

odňata byla poštovní
doprava do Rakouska pro článek
o jubileu císaře Františka Josefa

Telký ae aydí Jeví p Chaaber
lála! Coaga Ktmeij

Mgr Martin v lékárně Piersonove
sděluje ie má nyní velkou poptávka
po UtianiberUin's Goagh Remedy a ze
prodá 5 láhviěek téle vedle kaldé jed
né jiného léka V této čobi kdv
chřipka a naatoseniny všeobecně řidl
není léka nad Cbamberlaln'1 Oougb
Remedy zaatavíT kaiel sbojf bolesti
v krku a v plicích v krátké době

Poptávka Jeat nyní po tomto léka vel
ká a kdokoliv ja zkusil jeat hojivými
otisky abo spokojen Jest aa prodej
fa visek lákátaaáeau 4tS7x4

1813 Vlnton ul Telefon 776
OMAHA NEB

Prodává lacino věnce dekoruje slavnostní
sině Jakol 1 pohřební Dopravuje Je I ml
mo města postou nen po express jste ví
táni k návštěvě květní kft

Tel 1597 rei 1597

L E LUCHS
2815 Nevěrní 16 ulice

má na prodej

nejlopsí druhy uhlí
Naše "MAPLE WOOD" měké uhlí lest
pro domácí potřebu nejlepiiin v městě
a na základě Jeho debroty I nejlaolněj- -
ším neboť prodáváme je zatft&Otunu
Ulí každému zaručujeme dftklaďně
přečiatěnéa dopravujeme Je bez odkla-lni- S

í du do všech částí města

Tel 1597 Tel 1597

ir
1207 Douglas ulice

mají na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím í to-

pícím nechť jsou jakéhokoliv
jména neb výroby

Pijete dobré pivo?

Jestli ano zajdčte
si na sklenici

výtečného st louiského
ležáku k majiteli
Národní Síně

J Havlíčkovi
na rohu 13 a Williani ul

Mimo výtečného ležáku nalez-

nete u něj vždy hojnou zásobu li-

hovin Korbelová víaa jemných
doutníku atd

Při ruce dobrý zákusek

Každého s úctou zve

Josef Havlíček

Dr E HoloYtchiner

česky lékař

Ofllre na rohu 15 a lloward ul Shei

Iy's Block i dveří 210
Telefon 1438

V pisšrnč k nalezen od 10 do 12 hodin ráno
l 3 do 4 odpoledne a od 7 do 8 večer

Obydlí v Čísle Kil Center ulice
Telefon 1674

H Giffori MD Geo Bicknell MD

zls-ULšex- lécail
ZRAKU SLUCHU

I4O4 FARNAM UL OMAHA NEB

dtSlmA Číslo telefonu 739

3Z

Pani A KRETSGHMER i

TtAIVIIOJIČKA
$5
Sfgií a vyrábíte! k a české kořen ně a by-

linné masti (čtyři druhy) k vyhojení
ka&lé rány a bolesti na těle

ObjáH: 13Í0 fiž&i 16 nl

2 Velká krabička (5 uncí) této vý ST
tečné masti stojí SO etft Na venkov

Kjt zasýla JI se nejméně dvě krabičky fb
10 poštou

mmwmmw
fBrulooi br tnU rfavptd u tvvrjr Urtboda

p proved by ldiDf ed

Study
TU PV UDM OB! T

Law Thiwowrifr~i'rpuai

trptmB(tv to btttar Jf
jrmroMtOM in pnoA

Klfhtrwarf MM
Home Fill evtlmlua VSSSI

irumi cuaaasroaaiars KaueLoruK
g67"iiiam aiMif aarausT aucn

O D KipHtiger
na rohu 13t5 a Farnara

mániiJvěUI víbřr

doutníků tabáku
a vůbec všech potřeb kuřáckych ve městě

Dva skvostné vlaky
PO DRÁZE

UiJIOIJ o PACIFIC

denně vysýlány do Denver a

jin měst Coloradských jsou :

Tht Colorado hast Mail

Vyjíždí z Omahy ve 4:35 odpol
a přijíždído Denver v 3:55 ráno

The Colorado Speciál

Opouští Omahu v 11:55 večera

přijíždí do Denver v 2:55 odp

Všechny vlaky tyto jedou nej- -

čelnějšími městy dalekéh západu
Písárnu a prodavače cestovních
lístků dráhy této naleznete v čísle

130a na Farnam ul toot

Předplácejte na Knihovnu Ame-

rickou pouze fi ročně

raokrat tt ti $10 it $2§
tMk II koapiw přtBM Invár--

i (VJy Sfea (tlauaM téinf t4
l_ I yVl k M""'"-lédSa- sán

AJ I Miepřrďoi Hlásaní
Si I rl I "l ta MIM Wfihi

Si A~-~t- mě tsiak MN
afmHrsjt tterssa mm aaV

Vsul Kctaaaw a
PUM 4as itléětsi4nnl eraa

Emil Wilhelm sloužil jako země- -

branec 15 seměbraneckého pluku
v Opavě kdež se zamiloval do po
kojsvé v jednom hostinci Josefiny
Mailichové provdané Kopočové
Před krátkým časem byl Wilhelm

přeložen z trestu z Opavy do
Hranic na Moravě Těžce nesl
odloučení od vyvolené srdce svého
a proto při první příležitosti o

svátcích vánočních vyžádal si do
volenou a jel pln touhy a nedo
čkavosti po své milence do Opa
vy Hned z nádraží rovně spěchal
do hostince v němž byla milenka

jeho ve službě jaké bylo ale jeho
překvapení když dopadl u ní na
velmi intimní návštěvě jakéhosi
četaře Mailichová nebrala po-

měr svůj k Wilhelm ovi příliš váž-

ně a když byl přeložen z Opavy
nalezla náhradu ve vřelém objetí
jiného vojáka jenž byl nad to če-

tařem Wilhelm spatřiv milenku

svou v obletí soka rozlitu se a

počal zuřit Vytrhl bodák a chtěl

vrhnoutise na nevěrnici V úto-

ku tomto bylo mu sice zabráněno
ale v tom zuřivý oklamaný milenec

vytáhl nabitý revolver a dříve
nežli bylo lze mu v tom zabrániti

vystřelil několikráte na Mailicho-vo- u

která s výkřikem a krví zbro-cen- a

skácela se k zemi Střelena

byla do hlavy do levé strany pr
sou a do itveno stenna lezce
zraněná byla dopravena do vše-

obecné nemocnice Wilhelm pak

byl zatčen Nalezeny byly u něho

zápisky z nichž zřejmo bylo že

tušil nevěru své milenky a že za-

nášel se myšlénkou aa pomstu a

že po provedení pomsty chtěl sám
se ze světa sprovoditi

Probodena ( Nešťastný a v po
drobnostech strašný případ udál
se dne 2 ledna ve stodole pana
Nováka v Ruzíni Dopoledne

pracovala ve stodole čeleď páně
Novákova skládajíc do oplotně

snopy a otepky sena Při práci
té spadla s výše dřevěného hraze-

ní 25 roků stará dělnice Anna Ja-

rošová na mlat tak nešťastně že

napíchla se na vidle které tu byly
postaveny Nešťastná žena při-

vezena byla ještě během dne do
všeobecné nemocnice

Ze strachu před trestem Obchod
ník Adolf Fleischer v Liberci do

pustil se nemravného činu Když
tom učiněno bylo u soudu trest

ní oznámení spáchal ze strachu

před trestem sebevraždu Vrhl se
do rybníka poblíž Libichovy továr

ny odklidí jako mrtvola byl vy
tažen

Chlapec se udusil Před několika

dny odešla z domova dělnice by-

dlící v domě holiče Volfa v Ná
drážní ulici v Broumově a v bytu
uzavřela šestiletého chlapce svého

Způsobem dosud nezjištěným
vznikl ve světnici oheň a když
sousedé do bytu vnikli nalezli

chlapce udušeného Požár

byl uhašen Soudní vyšetřování
ve věci této jest zavedeno Mrtvo
la chlapce byla před pohřbením

pytvána

Svedená dívka si zoufala Dne
26 prosince vn hodin dopoledne
zpozoroval v Radbuze ve mlýnské
stoce právě nad jezem panského

mlýna pan Václav Dudla mrtvolu

ženy asi 3oleté Přispěním hasi-

čů a policejní hlídky byla mrtvola

vytažena městským fysikem p
drem Hegnerem prohlédnuta a od-

nesena do márnice ku Všem Sva-

tým — Dodatečně pak zjistilo se
že nešťastnou tou ženou byla 28

roku stará svobodná dívka Johan-n- a

R ze Sirkové ulice číslo 1 1

jež byla obviněna že pomohla si

od následků poměru milostného

Když pak soudní komise u ní pro-
hlídku vykonala a nešťastná —

různými známkami usvědčena

jsouc — přiznati si musila zoufala
si V řece hledala smrt aby han-

bu smyla se sebe

Smrtelní sranínl v dolu Z Bře-

zových Hor se oznamuje: Dne
28 prosince stal se horník Ema-

nuel Marek z Příbrami obětí hroz-

ného neštěstí na odpolední šichtě
v dole Anenském Měl dvě díry
dynamitem nabité právě k zapále-
ní náboje připravené Napřed za-

pálil lunt jednoho náboje a odběhl

se skrýt Když ze svého krytého

postavení uslyšel že náboj vy-

buchnul šel k dílu aby náboj v

druhé díře vypáliL Nenadál se
co ho čeká Mezitím co první
náboj vyšel ' zaletěla nějaká jiskra
nešťastnou náhodou do luntu dru-

hého náboje jenž vybuchnul Mar-

kovi vstříc když právě k dílu do-

cházel aby tento náboj zapálil V

tratolišti krve na celém těle
zvláltě na hlavě těžce potlučeného
létajícími kasy skály nalezli jej

3STejlepěi ze váecH'
Po padesáte let Mrs Winilows Hoothinsr

Syrup matkami podáván Jich dítkám v dobl
když dostávají zoubky Jste vyrušováni v
noci a zbavováni spánku ohuravým násled-
kem bolení zub& plačícím dítkem? Jestli ano
zašlete si Ihned pro láhev "Mrs Wlnslow'g
8oothlnK'8yrop" pro dítky dostávající zoubkyCena Jeho jest neodhadnutelná Uleví ubohé-
mu trpioimu dítku ihned Spolehněte se naB
matkv Vvléěi nrftiem xreiriihiln Snlnrialr
střeva vvíéH koliku změkne dásně zmírní
zspai a aoaa svěžesti celému ostrojí "Mra
w insiuw s sooinm o-

- nvroD" nmimirv irnini
dostávající Jest příjemné chuti a Jest DředDl- -
sem Jedné z nejstaršich a nejlepMcb ženskýchlékařek a opatrovnic ve Spoj Státecb Junt
na Drodej u všech lékárníka celém svět
Cena 25c láhev Buďte ?oa požádejte o
Mrs WlnH nv'a Rnnihlnv Hunn "-- ~— o j

Adresář spolků
Česko-Slo- v Dělnické Podpor Jednoty-

-

pro severozápadní státy:

Minnesota Iowa Wisconsin Nebra-sk-a
a obě Dakoty -

Hlavní' Jednota v Montgomery Míiia
odbývá své schůze každou 4 sobotu v měsíci v
síni P V Stanka o 8 h veěnr Velknpředeedla
V J Factor Velkotalemník Fr Mixa

Jos E Sokol Velkopokladník Jos
Maruška

t I v Montgomery Minn

odbývá své schftze každou čtvrtou neděli v
měsíci Předseda Fr K Staněk Tajemník
Fr Mixa Učetnik Jos Si Sokol Pnkludník- -

Tomáš Havel

Čís II Mladoěech v Le Suenr Center
Minnesota

odbývá své schftze každou 9 neděli v mě sici
síni IOOF Předseda Jakub Erenlk tajemník
V Stěoán LexinEton Mlnn ňfetnlk Jan Ri--
cek pokladník Vác Kráva

Č III v St faul Minn

odbývá své schftze každou 3 středu v měsíci
Předseda Th Činěera tajemník F J Pavle-k- a

657 Ganton St účetnik Fr Bělka 304 Col-bo- rn

st St Paul Minn

Č IV v Minneapolis
'

odbývá své schftze každou 4 neděli v měs fel w
smi c an wastiincton Halí Uedar So ave
Předseda Jan Sviták taj AuRust Mendl 1411
Tbird St So MlnneapoliB Minn

Č V v Nové Praze Minii

Syjjoda New Prague Minn

Komenský ě TI v Hayward
Minnesota

odbývá své schftze 1 neděli v měsíci ' Předs-Jo- s
Pell dozorce Jos Funfár taj K Funřár

ftCetník J Kučera pokladník Matěj Beneš

Karel Veliký ě VII v Nové Třeboní
v Minnesotě

odbývá své schftze každou 4 neděli v mínící
Předseda Jan Klein pokladník Josef Nový
úěetník Jan Fillpek tajemník Jan Jindra
Kilkeney Le Sueur Co Mlnn

Č VIII Rovnost 0watona Minn

odbývá své schftze každou 1 neděli v měsíci r
síni Č S P 8 Předseda V Martinek taje-
mník Anton J VaSous Učetnik Karel Ruck-bof- er

pokladník Josef A Stránský Ovratonna
Mlnn

í IX Česká Koruna zlatých dole
v Fine City Minnesota

Předseda Anton Pávek místopředseda Jaa
W Lovčík tajemník Jos Bartoš b 32 Beroun
Min účetnik Leopold Haberman pokladník
Frant Pávek

Č X Čechoslovan v Olivia Minn
Předseda Josef LepeSka místopředseda Ma
Petříčka tajemník Frant W Kvěch box 87"
Olivia Mlnn účetnik Bedřich Koček poklad-
ník VácBlav W Ployhart

Čechle L XI v 80 Omaha Hea

Odbývá schftze každý druhý čtvrtek v n ěs
cl v osm bodln večer v síni J KoutskýboPř ed
seda Vác Šnajar tajemik Jan Ko itský na a
a Q ul účetnik Jan Hajnýpokl J Kotrč

mlí osada
v Tony Wis

pozůstává z úrodných pozem-
ků kolkolem jest blízko mě-

sta a jsou tu dobré školní

Pozemky stojí $400 až
$600 akr a prodáváme
je na mírné splátky

Půda jest velmi bohatá na úro
du obilí a travin jako jest jetel a
timothy a tedy nadějná pro chov
dobytka a ku založení mlékařství
a máslařství
Voda jest tu Čistá a ponebí vel-

mi zdravé Příštího jara vystaven
bude v Tony katolický kostel

Mlýn a pila v Tony platí dobré
ceny za dříví sáhové jakož i za i

klády dt33haami
O mapy a popis pište na

D W CASSEDAY
Laaé Aireat W By

Máme české jednatele jel po-

zemky vámi ocbotsi protiv aotst

Dobytí Iloila povstaleckým vojskem filipínským dodalo místu tomuto velké dfile--
zitosti zajimavosu uorazKem tímto uvádény jsou tři pohledy z města
onoho

malá než aby se o ni mohl opírat
dříve však ještě hodlá navštívit i

ostatní místa svého okresu Kdy-

by nedosáhl většiny značnější
vzdá prý se mandátu Dr Stein-wend-

jest i klasickým svědkem

pro jazyková nařízení četl je dří-

ve než hrabě Badeni je vydal a

prohlásil že nic povážlivého pro
Němce v nich není Z toho vy-

svítá zároveS cena vší té štvanice

která proti jazykovým nařízením
se zdvihla z příčin agitačních
bteinwendef byl poslední doby
odpůrcem obstrukce v níž shledá
val úkor 1 pro nacionály

Ruski mínínl o rakouských vícech

Ruský časopis píše v úvodním
článku: Revise ústavy v obou

polovinách Rakousko-Uhersk- a sta
la se nevyhnutelností neboť tato
ústava je hlavním pramenem všech

nesnází říše habsburské V ní roz
hodně není podmínek pro rozvoj
všech rakouských národností Ny-

nější neněmecká většina říšské ra

dy vznikla náhodou jež může se

neopakovat! nastoupí li vláda
která si bude přátt většiny jiné
V podstatě všechen boj rakouské

opposice k ničemu jinému nesmě-

řuje Za takových okolností

nezbývá jiného východu kromě

úplné státní reorganisace Rakou
sko-Uhers- ka na základě federalis-m- u

Parlamenty vídefiský a pešt-sk- ý

založené na beustovském du-

alismu nejsou věrnými ohlasy
všeho rakousko-uherskéh- o obyva
telstva a býti nemohou

Protidynasticki hrnutí v Srbsku
V Bělehradě konají se neustále

vojenské porady které jsou ná-

sledkem jitření ve všech koncích
Srbska Libovůle a násilnictví

nynějžího režimu krajně rozhořči-

lo vlečky neodvislé kraby země
Příčina kvašení jest v neslýchané
zvůli llilaaovi a ve zvůli a alabo--


