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Novi místo Poutnické místo

dárkem pro "Pražské museum"

dnes přispějí vzdávám jménem
Sokola srdečný dík Na to Ma-

řenka Koubova přednesla tento

proslov: Ctění vážení Čechové

Většina z Vás zde přítomných

vystěhovala se z rodné vlasti a

málo který vzpomenul sobě že

Jste tam zanechali dluh na který

doposud málo jest spláceno Jest
ale povinností každého upřímného
vlastence a vlastenky by aspoň

jednou za čas účty skládal Vaše

rodná zem vlastná Čechie dala

Zvěstujte zprávugry

Mladým I starým že staré spolehlivé
Dra Petra Hoboko jest zasazeným do-mac- im

lékem v tlsicich domovech

Přebírá místo lékárny a lékaře Jest
vždy připraveno Zastavuje vývin nemoci najed-

nou ošetřuje tak starosti a výlohy Lze Je obdržetl

pouze od mistnich Jednatelů Neni-1- 1 k dostáni ve

vašem místě obraťte se písemně: Dr PETER

FAHRNEY 112-1- 14 So Hoyne Ave Chicago 111

The Chicago Lumber Co of Omaha

lze výnoanS naKeupiti stavební dřívíJctt Jedlso stotecsosti ktí9

rrranlc :Fřťborslr$
prodavaC

14tá a Marty ulice

OMAHA NEBRASKA

JOHN BOEKHOPF
—VELKOOBCHODNÍK dtótí

všeho druhu vínem lihovinami a likéry
413-41- 5 jižní 15 ul Omaha Neb Telefon 805

Nej lepil druhy Jak v trhu k dostání Jmu mám

fMILLIGAN Neb Až dosud

velmi málo se učinilo ve prospěch

sbírky pro účel vytknutý p Andě-

lem Podnik tento zasluhuje větši

všímavosti od Čechův amerických
Nevím v čem bych hledal příčinu
liknavostí vůči tak vlasteneckému

účeli Snad Čechové američtí již

zapomínají na ty obětě' jež přine-
sli naší neúnavní bojovníci na roli

národa dědičné? Není povinností
naší abychom aspoň to co oni

nám zbudovali co dni nám zane-

chali abychom aspoň to si udrže

li?! Mnohý snad poukážé na to že

do Čech sbírek na ty národní účele
už bylo tolik že na jisté straně

jimi vj pomoženo v celku vzato

však vzdor těm obětěm vzdor

těm vlasteneckým slovům jež při

takových příležitostech pronešena

byla skoro vše padlo Ba skálu

Řekne se že opět na jiné straně

národ český na základě politické
nešikovnosti a vládního patolízal-stv- í

vůdců a zástupců svých o mi-

liony vyssáván jest V naši svo

bodné republice pochopujeme že

zástupci národa českého na sněmu

vládnou do dnes "ýroti" národu

svému Snad jim to chceme dát

tímto na jevo? Doufejme že na-

dejde doba kdy koruna česká

nerozlučný svazek zemi Českých

jenerální a svézákonný sněm český
— že to vše lidu našemu vráceno

bude Že opět ten nejvyšší soud

uzná ta práva v řízení zemském
v zemích koruny české stanovená
a dá tomu českému národu zpět to

co mu nčmčourstvím a panovač-
ností rodu Habsburgů ukradeno

bylo Pak dalších obětí nebude

třeba neb národ] pomůže sobě

amíihaw
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DVOťtAiC Se PAYNE
volkoobchodnf kamisionárskV závod

kupují a prodávají máslo vejce

ěísle 417 jižní 11 ulice Telefon 1352 Omaha Nebranla

Lee-Glass-Andree-
sen Hardware Co

— prodávají ve velkém ! —
Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní— Cínovaný plech
lelezný plech a kovové zboží—Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly atřelné zbraně náboje a sportovské zboží

I2i'223 Harney ulice - OMAHA NEBRASKA

South Omaha
S TETTBE naaSItel

va'í
a „1 si

výtečné pivo obyčejné jakož i
r

- Telefon v South OmaEfl 8

METZUV e

derle J J Novotný J Jaroš

H Česká faxmerská vzájemně

pojišťující společnost založena

byla v College townshipu v Iowě

Inkorporatory jsou: Jos Kenty
F Beneš Josef Hanzlík W W

Dobrowský Joseí Kříž Frank
Trachta a Fr Kopecký

1 Mladý krajan chicagský Vác

Rozporka jenž s prvním plukém

pravidelné jízdy súčastnil se pa-

mátného útoku na vrch San Juan
na Kubě a dvakráte zraněn byl
požádal o pensi $18 měsíčně

Následkem rány ochromla mu to
tiž levá noha

1 V Chicagu oběsil se 361etý
Václav Kripner rodák z Horní
Lukavice kraje plzeňského v Če
chách odkud do Ameriky přijel
se svými rodiči už jako chlapec

loletý Zůstavuje tu kromě vdovy
ještě tři dcerušky i2letou Emilii
5letou Kateřinu a dva měsíce sta-

rou Elišku a poměry rodiny té

nejsou právě nejskvělejší Příčiny
zoufalého skutku nejsou určitě

známy ale byly to nejspíše dluhy
do nichž zapletl se se stavbou
skrovného příbytku a pak jisté
nedorozumění v práci

H V Casco blíže Kewaunee

Wis usmrcen byl kopnutím koně

pokročilý a inteligentní rolník

Jiří Krčma muž to asi 5oletý

Narodil se v Milovči na Doma- -

žlicku a do této země přistěhoval
se r 1867 Zanechává manželku
a několik dítek v dobrých pomě-
rech

1 V Haugen v okresu Barron

ve státu Wisconsin založena te-pr- vé

před krátkým časem asi

před čtyřmi lety česká osada

která utěšeně prospívá Zařídili

si tam klub který se jmenuje Čes

blov ťodp bpolek farmářů w

Haugen Wis a čítá nyní 27 údů

Spolek teoto si obral z& za úkoj

podporovati se vespolek v pádu
nemoci a úmrtí a postavení své
vlastní síně kde by se mohlo po
čase vyučovati české řeči Rovněž
stává tam sbor jehož účelem jest
zařízení a správa česko-národnfti- o

hřbitova K tomu účelu věnoval

známý pozemkový jednatel Ros-ho-lt

20 akrů pozemku 1

H Minneapolská Tribuna v ne-

děli 5 února přinesla popis hou-

bové jeskyně v níž krajan náš

Frank Pracná pěstuje žampionky
Nicollet jest hluboká jeskyně ve

skále asi 40 stop pod povrchem
zemským která jest asi sto stop
dlouhá a má několik vedlejších
menších výstupků 50 až 70 stop
dlouhých a 12 širokých Stropy
stěny a podlaha vše jest holý
pískovec Někdy sloužily jeskyně
ty za sklep pivovaru a od 3 roků

p Pracná najal je na pěstování
hub které se mu výborně daří V

jeskyních panuje arci stálá tma a

teplo tak že i když venku jest 30

stupňů pod nulou uvnitř rostou

pěkně vyvinuté houby Málokdy
za prudkého mrazu venku třeba v

kamnech uprostřed jeskyně zato

piti aby se vzduch trochu vyhřál
P Pracná požívá u spoluobčanů
velké vážnosti a jest činným čle-

nem státní zemědělské jednoty
Je v Americe od r 1866 a v Min- -

neapohs bydlí už 20 let

H Při práci v clevelandských
továrnách usmrcen byl 3 1 letý kra-

jan Vác Doubrava

1 V 7 aldermanském distriktu
v Clevelandu obdržel nominaci za
radního od strany sociálně demo-

kratické p Tomáš Woelfel chval-n- ě

známý rodák

Ikslsaoet wim oasiaskéhe rolníka
Pan W J Hurst vynikající rolník
v okolí Wild R se Wis ebee proapěti
trpícímu člověčenstvu Pan Hurst
píse: "Rid bych vám povídél o mojí
vděčnosti Dra Petru Fshrney_i 1

Chicaga III Jíž to jsem se úplně pot
dravil 1 těžké nemoci kterou jsem byl
v listopadu r 1896 postižen Měl

jsem íl návštěv od místních lékařů
ale bet úspěchu Dr z Wild
Rom přtiel ke mně třikrát a Ur

t Wautomu osmnáctkrát Souhlasili
iě trpím katarem a zánětem měcbýře
Trpěl jsem hrozné bolesti Na dobro

tmálotnyslněo vzdal jsem se lékařů
a počal uiívatl Dra Petra Hoboko
Netrvalo to dlouho ie začalo ml býtl
lépe a leptaní pokračovalo IIíl Jsem
téi bolesti v Adeeb a noboo oe--
otekli ale velmi bolely Tento lék Je

toamtnitý Cbci prosplti lidstvu a

proto veskeren můj Vliv vynaložen
bode ve prospěch Iloboka Bydlím
pět vil od poštovního A řada na své
farmě"
Kdti tle snloulo se Bělákem slí

vejte Drs Psin Hoboko ale aaě
ěskaU aj rotoea? Ca tUfc Itáf

rs— 1 r ' -"- -" t---i 11

Stará Boleslav v Čechách pový-

šeno bylo právě na město

Úmrtí V Jevíčku zemřel dne

23 ledna ve věku 55 let p MUDr

Jan Klimeš lékař a měšťanosta v

Jevíčku předseda místní školní

rady předseda hasičské župy a

člen jiných vlasteneckých spolků a

korporací Pohřeb konán ve stře-

du dne 25 ledna o 9 hod dopol
na hřbitově v Jevíčku V zemře-

lém ztracen zasloužilý dlouholetý
bojovník v tomto dvojjazyčném
městě pro věc českou

Statistika lékáren V Čechách je
365 lékáren jedna filiálka a jedna
nemocniční Na Moravě je 120

lékáren a jedna nemocniční Ve

Slezku je 39 lékáren a jedna filiál-

ka Dle přesného zákonného znění

jež řídí se počtem obyvatelstva
má býti v Cechách 501 na Moravě

147 a ve Slezku 45 lékáren teiy
169 víc neč nyní jest
Poíár Dne 20 ledna v noci

vypukl v kolně rolníka Frant Pro
senského v Rudici u Blanska na
Moravě oheň který se s úžasnou

rychlosti rozšířil a za krátkou dobu
zničil celé hospodářské stavení i

se stáji Škoda páčí se na 6000 zl

Oheň zavinila prý služka Anežka

Pospíšilová která neopatrně za-

cházela s otevřeným světlem

K smrti provazem odsouzen byl
dne 23 ledna porotou znojemskou
Ant Scheiber z Šatová u Znojma
na Moravě který loni na podzim
zavraždil svou ženu a mrtvolu její

po tři neděle v posteli přechovával
a vedle ní spal

Vrchol "nímecké kultury" Bur-šáko- vi

Karlu Bieberlemu který jak
známo zastřelil českého studující-Linhart- a

dostalo se projevu sou-

hlasu a díků za jeho vražedný čin

se strany německých surovců 1
By-la- ť

zaslána z Brc dopisniee s q- -
1 i 1 Jíl Ulokal lx

orazkem archách1 aii

ČÍ
t

byla adresována na technika K

Bieberle v Praze a zněla: "Fuer
Ihre mannhaft deutsche That un- -

sere vollste Anerkennung und ein

kraeftges Heil! Nur nicht Wanken
vor diesen Minderwertigení Heil
Dir!" (Za váš mužně německý
čin naše plné uznání a mocné
"heil"! Jen neustupovat před t$- -

mi méně cennými! Tobě "heil!")
Podpisy znějí na jména: Volkelt
R Hauweg Karel Brauer Anna
Volkeltová E Klappenbach Fut- -

ter J Lauschek Fred Lentzel
Tři jiné podpisy jsou nečitelný —
Tento korespondenční lístek jehož
obsah je netoliko drzou provokací
ale i schvalováním činů nezákon

ných byl v Brně na poště přijat a
rekomendovaně do Prahy zaslán
Na pražské poště byla dopisniee
zadržena a odevzdána policejnímu
řiditelství Nemohlo se hned zji-

stit) kdo jsou ti brněnští "nadšen-
ci" pro čin krvavý nej přísnějšího
odsouzení hodný avšak lístek sám
mluví srozumitelně o "kulturní

povýšenosti" Němců brněnských
Pumaři štvanice a provokace při
slavnosti Paláckého a toto uznání
a díky za čin krvavý jsou nej pád
nějšími doklady pro "mravní a o- -

světové" působení německých škol
v Brně

Sebevralda Ve dvoře chodov-ské- m

(okres vinohradský) oběsil
se dne 23 ledna Frant Svoboda

3oletý Ženatý kočí jejž dohnaly k

činu tomuto domácí nešváry

Pokus vraidy a stbeyraldj V

Horních Krůtace u Kouřimi udr-

žoval syn domkáře Jos Hušek
známost s i81etou Karlou Petráč-kovo- u

o jejíž přízeň ucházel ae

však též jiný mladík Hušek byl
následkem toho na milenku svou
tak Žárliv že se dne 19 ledna a

ní pohádal a střelil ji při tom dva-

kráte z revolveru načež dvěma
ranami zranil sebe Petráčknvá

utrpěla těžké zranění

IXitH n Žižku
Krásné dva litorrafované obraty

představujíc! české velikány Hama %

Ziiko hodící aepro spolkové a veřejné
míatnoati jako! i pro rodiny máme
ny ni na sklade Prodáváme Je oba po
í1 00 aneb co prémii k Pok Západ aa
doplatek 50c Pokrok "JpadM

OukiNk
Cecfcové a jsjích tís

Nákladem Pok Záp rydiaa byla v
broiůrce prednáika podvie Bvedeaýsa
názve kterou připravil p JU J Pal
da pro literární klub Aatořovy kaibov-s-y

v New Torka a vpravil pak pro Btť
aíčník KUad Uoataly TeatoCeskf
překlad pfedniiky tvoít brollrkn 4J
striaek beejííí ywUr~sÍ J—a
i:ss-- s í

vyrábí vyhláSeny a po celém MAf7Av íaiAh Objednávkám
západč za nejlepif uznaný JTaV IXU

Omaha Brewing

Vám prostředků byste se mohli

sem za moře vystěhovati a nový
domov sobě i svým dítkám zbudo-va- ti

Jest Vás více kterým ště-

stěna přála neb dnes oplýváte
bohatstvím blahem a štěstím

Národ český zbudoval si velkými

oběťmi ústavy národní divadlo a

musea Každý Čech žádný stav

nevyjímaje plispěl na ústavy ty a

dnes chloubou nám všem v po-

předí stojí a jiným národům hlá-

sají že to co Cech — to věrný

matky syn A protož tak jako
naši zámořští krajané tak i my

zde v této svobodné republice usa-

zení Čechové přiložme jeden lí

stek ku věnci slávy kterým naše

slavná Čechie zdobená jest neb

tím dokážemeže hodni jsme vlasti

která již tolik pro dobro národa

českého podstoupila by existenci

svou uhájila a v popředí národů

jiných na stupeň nejvyšší vzděla-

nosti se vyšinula Žádám Vás

byste jeden každý na účel národní

něco ořisDěl a za každý sete
a -

menší dárek jménem sboru Soko- -

lek provolávám třikrát "Na zdar"
Po ukončeném proslovu zahájili

tyto dvě žačky sbírku a vybrali

š#r i

SBS3"

částku $535 kterou zde přiklá-
dám S přáním mnoha zdaru

Váš A V Kouba

ČEŠI V AMERICE

li V Chicagu zabita byla při
sbírání uhlí na železničních kole-

jích 5gletá vdova Anna Materno-v- á

Stařena nebyla právě chudou
ale ve snaze zanechati co nejvíce
svému zmrzačenému chlapci še-

třila kde mohla

V Chicagu navštivili lupiči za

nepřítomnosti manželů Velano-výc- h

obydlí jejich ve středu odpo-

ledne a ukradli dva zlaté prsteny
jeden dětský vlasy zesnulé matky
pí Velanové drahá to památka a

zlatý řetízek na krk Ze šatníku

jenž se vedle nalézá odneseny
byly úplně nové černé šaty Velana
v ceně $1800

1 Ke hroznému poranění přišel
v Chicagu I5letý hoch Jos Hojda
v továrně na tyče pro záclony
kde byl zaměstnán S hromady
dříví sedm stop vysoké spadl na

nějaký předmět tak nešťastně ie
si rozťal celé podbřiší Přivolaný
lékař ránu tg stehy sešila vyjádřil
nadějí že Hojda můŽe na Živu
zachován býtí

1 Zdá se že i psi mají jakousi
antipatii proti chicagskému Čmu-chálko- vi

a jeho kolporterům
Snad že to jméno zasabá jaksi do
říše psí Kdyl jednatel nevyro- -

vnatelného Žurnálu toho 361etý
Jan Kalous tel kolektovat ke kra-

janu Bechrovi skočil na něho
chodbě pes a zranil mu levé oko
tak nebezpečně le snad o ně

přijde
1 Ve K -- -

vyrábí celém západu rozesýlá výtečný ležák

Předplácejte na dvojtýdník
Americkou

PIIILADELPHIA A ADMIRÁL KAUTZ

Křižák Philadelphii vydaný k ostrovfim Samoansk vm z ohledu na rozruScné po-

měry tamní je vyzbrojen dvanácti 6paloovťmi dřív a sedmnácti dfily menSího

kalibru Rycblon Jeho Jept 19 užili Mužstvo pozůstává ze 828 námořníků
a důstojníků Admirál Kautz velitel ticbomofidcé stanice nalézá se na křižáku
tom

na skladě Prolárá u Je na quarty I gallony

drůbež zvěřinu telecí maso atd

Brewing Co

zvláštní druh "Pale Export"

PIVOVAR
věnuje se

f lW&illezvláStni pozornost

Ass'n Pivovar

Pok Ztipadu s Knihovnou

pouze $320

tSSlt

rtu ji

I New Yorku Z Hambnrka
do Haaiburkn do New Yorku

35(K 8400

rjíou wiou
128 00 13180

Úmore 12800

W r Baaeslpa LaSalle Street
Chicaga Illlaela

nOmGcKório Lloydu

nejrychlejší jízda přes
hod a 10 minut

zti on]rZ B Tnrka ZBr
éo Brcsaea oMev York a

50 38JO

tSíM tMIO

S&-- ZASTAVITI KRUTY KAŠEL?

Každý se zkušenosti dohře ví ie suché stálé pokašlávání je
velmi vysilujícím a ie často j předchůdcem nebezpeřnéno

xinétM plienilxo aneb suMc3aotin
Prot míli byste pHiqtltl ahy vale ilrani aneb dokonce vil Hrot

bly obroloráay kdy o kolik Jea dávek

Sýkorového Plícního Balsámu
smírní zánřt uvolní dopomůže vám ku pokojnému osvěžujícímu

spánku Zaručujeme každou lábev léku tohoto že poskytne vám

uspokojeM a úlevy aneb vám peníze vráíme

Nalnnete null irskou lékárna na severo-lápa- i raka 24 S N si So OsuhS Ntb
a lome vidr pHprarenl ínruřenl naáemii OvUtl oKYKOK VH lLTNU BiUtAK

k dostáni v kaldé lékárně aneb u oi v ůo Omaha ta £5o m EOs léH--

PUlambursko-Amc- r akciová paropl spol

Přeplavní

p- -j parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za j dní ai o

sám Zatím však je povinností
naší nezapomínali na kolébku nás

všech "vlasť českou"— Při sokol-

ském plesu v Milligan zahájena
sbírka ve prospěch museí českých
a zřízení zoologické zahrady v

Praze která však jest skrovnou

jelikož účastenství pro přílišnou
zimu bylo malé Žačky Sokola

a sice Mařka Hrdých oslovila

obecenstvo následovně: Ctění

krajané Čisté hluboké láskyplné
a překypující srdce každého věr-

ného Čecha společně působí k

tomu by nedalo mu zapomenouti
na drahou otčinu v níž byl zro-

zen — My dítky bydlíme a jsem

vychovány v této Unii ale slyšíme
často od naších milých rodičů vy-

pravovat o té krásné České vlasti:

Jsme žákyněmi sboru sokolského
— zovou nás "sokolkami" a tu
nám přichází na paměť proč sbor

_ _lif ( I ti ! #_ !

len —
pojmenován jesi j

Onen veliký pták jejž příroda
nejirětší silou a hbitostí mezi ope- - i

řenci obdařila jmenuje se "Sokol" i

Krásně to jméno české zní a tím j

spolek náš pojmenován jest Po-- j

hlednete-l- i na kterýkoliv obraz
našich předních mužův a zaklada-

telů sokolství naleznete tam vždy

"péro sokolí" jež zdobí podobu
jeho A odkud vyšli a kde zrodili
se oni velikáni a zakladatelově
sokolstva? Tam daleko za mořem
v té české vlasti kterou nám
dítkám nebylo popřáno doposud

patřitt Vzdor tomu ale hlásíme
se k tomu velkému českému a sta-

tečnému národu k té rodné české
zemí kde kolébka našich rodičův

stála My všicboi malí i velet
hlásíme se k onomu národu Husitů
a Táboritů a kdykoliv nutnost a

potřeba vyiadovati bude přispě-í- ~

a priccvrti tr — t j~r tit--

Po parolodích expreasnícb
pravidelných

'
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Ohledně přeplavu hlaste se

LHAMBURG AMERICAN LINE
17 Breadway tóli 9tm Trk S

V

Paroplav Spcl Sov -

Po parolodích expresních
moře za 5 dní 15
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