
Forcnorc ZApadu
čtrnáctileté hochy bujné a skotaboval na něj mrknout už byl ze ZAJÍMAVOSTI"No no to je taky Báká divoká

husa!" žehnal ji Štětina zatím co
Zčeskýchmlýnů

Adresář spolků
Česko-Slo- v Dělnické Podpor Jednoty

pro severozápadní ttítjrj

Minnesota Iowa Wiconaln Nebra-sk- a

a obé Dakoty

i

čivé dostatečně přitažlivou S

psychologií patnáctileté mládeže

při novém pokusu bude se však

počítat zcela vážně Bude pod
nikáno vše čímž mládež možno

upoutati a návštěvu čítárny zpří
jemnili Zejména zábavné poku
sy fysické budou tu dobře působí
ti Inviduelní výchova plný zře
tel na osobní zvláštní vlastnosti
budou tu respektovány zcela prak-

ticky a svědomitě Jakmile mlá

dež zvykne si na Čítárnu (bude
dvakrát týdně otevřena) bude zá

bava dopisována přednáškami

výchovou rozumovou

Kardinál Schoenborn důvirntkem

pruské vlády Vládní kruhy ně

mecké zabývají se nyní vážně pří-

padnou volbou nového papeže
Kláli pruskému nenáleží sice jako
katolickým panovníkům Rakou-

ska Španělska a Portugalska a

vládě katolické Francie tak zvané

právo exklusivní (vylučující) přes
to prý však vláda pruská sdělí

příštímu konklave určitá přání svá

prostřednictvím důvěrníka svého
kardinála Koppa Po boku Koppa
kromě kardinála Krementze arci

biskupa kolínského působti bude
—jako důvěrník vlády pruské i

kardinál Schoenborn arcibiskup
pražský v jehož právomoc spadá
t hrabství kladské Tento bude

pověřen i vykonáváním exklusiv-

ního práva Rakousku náležející-
ho ku kterémuž účelu bude mu

přidělen nepochybně i některý
uherský kardinál Při volbě pa
peže v r 1878 pověřeni byli vlá-

dou rakouskou tímto úkolem arci

biskup vídeňský dr Kutschker

jemuž jako adlatus a substitut

(pro případ nemoci atd) přidělen

byl primas Jan Simor ač při
tehdejší volbě k použití práva ex-

klusivního nedošlo Není pochyby
však že v příštím konklave bude

použito ho se strany Rakouska na

inspirace berlínské proti volbě
kardinála Rampolly ač-- li tento
sám od kandidatury předem ne-

odstoupí a ačkoli kardinál Ram- -

polla nijak není odpůrcem Rakou

ska sama ovšem ale Pruska a

Itálie zvláště ale "trojspolku vů
bec Rozhodně zajímavo je však
že oficiální kruhy pruské mohou

přistupovati na rakouského kardi-

nála s přáním aby konal úkol dů
věrníka jejich— i po jejich brutál-

ním vypovídání rakouských pří-

slušníků ze země Jsme zvědavi

jen zdali kardinál senoenborn
jejž váží známé pásky i s histori-

ckou šlechtou českou tento úkol

od vlády pruské přijme čili nic
Co se práva exklusivního týče byl
tomuto v různých novinářských
rozpravách poslední doby mylně
přičítán dosah veta Proti doko-

nané volbě papeže nemají ani Ra-

kousko ani Francie ani Španěl-
sko ani Portugolsko žádné již
mocí tedy ani práva veta Zá-

stupce každého státu toho má ale

právo před volbou nového papeže
vyloučiti čili exkludovati z kandi

datury a volení jednoho kardinála

Někdy nevyslovuje se exkluse ta
ani oficiálně nýbrž dá se šetrně

před tím na jevo sboru kardinál-ském- u

který z Členů jeho jest
persona minus grata — a vyhoví-l- i

sbor kardinálský nedochází na
exklusi oficiální Této bylo na

posled skutečně použito při volbě

papeže v r 1846 z níž vyšel ví

tězně Mastai-Feret- ti (Pius IX) a

před níž z volení vyloučeni byli
kardinálové Luigi Micara tehdejší
generál kapucínů a kardinál Gizzi
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šalandy "Už krmí?"— "Krmí
Ale hlavní věc: šikovně sfouknout
svíčku!" poučuju ho Hanzi letěl

mlejnicí v které bylo při jednom
lojovém kahánku hezky šero pak
po schůdkách do holandru roz
hlíď se a když zmerčil že ho nikdo

nepozoruje kop' do svíčky i hle
dal svě štěstí potmě dál Poně
vadž šla všecka složení nebylo
slyšet ani slova jak se tam s po
božnou pannou Kordulou modlili

"Zatím starý Syrůček bajdy do
čeledníku k Andule myslila prý

nejdřív že jsem to já i zůstala se

dět u peří dál Ale jak Syrůček ne

vyznalý v místnosti začal drcat do
lavice a do stolu lekla se a zvolala:

Kdo to? a když místo odpovědi u- -

cítila to jeho strnisko na své tváři

vlepila mu jednu od ruky skočila

ke kamnům rozŠkrtla sirku a vy
smála se starému zamilovanému

bláznu na vrch hlavy — Vyšel
jsem právě na zápraží když vylít'
Ančou vyhozený Syrůček z čeled

niku Lidé zlatí ten vypadal!

Nejpernatější žid by se mu byl vy-
hnul Vlasy vousy kazajka
všecko plno peří "Zatrolená hol-

ka!'' klel "ta je od ruky" a otře- -

pával se jako vyplavený Ořech V

tom když se tak nejpěkněji cídil

vyjde ze mlejnice naše milá Kor-

dula se shaslou svíčkou: "Mládku
buďte tak dobrý ostuda vítr mi

shasil svíčku' — "I to je nez

beda" povídám "ale tuhle náš

starý Syrůček bude snad míti sir-

ku!"
"Eh sirek houf Třeba dvě

ozval se Syrůček strčil jí škatulku
a honem se šrouboval odtud pryč

abychom si na tu jeho zapálenou
tvář a zapeřenou hlavu nemohli

posvítit
"Tohle že byl Syrůček? Starý

Syrůček?" divUa se zaražená Kor

dula a Bak jí tak bylo jako nebož

tiku slepému Isákovi když nama-káv- al

sice ruce Esauovy ale slyšel
hlas Jakubův Viděl jsem ji to na

očích jak rozžala že neví čí je
anebo vlastně čí před chvilkou

byla Vrátila se husu dokrmit

Jen zašla přileze starý Syrůček
"Pětku bych za to nevzal!" mrzí

se — "ta holka nezbedná to teď

bude všude vyprávět naposled to
i Honzíkovi na mne poví " a

drbal se v rozpacích za uchem

"Hm to ji musíme Sák honem

splést abyste jí to moh' na čisto

upřít" přemítám "Počkejte!
Naše Kordula co jste jí půjčil ty

sirky je do vás celá pryč Krmí

právě v holendru husu Jděte si

s ní trochu zažertovat ale hodně

fešácky jak vy to umíte ona bude
v sedmém nebi a hned máte svěd-

ka a důkaz na to že jste to ne-

mohl být vy u Anči v čeledníku

když jste byl tím časem u husy v

holendru!" "To máte pravdu"
přisvědčil vesele Syrůček a běžel

za Kordulou No teď byla teprve
šmodrchanice jak patří hotova K

popukání poslouchat potom Kor

dulu jak se přela s Andulou na

krev když se jí tato se svou pří-

hodou pochlubila Kdo ví komu

prý to vsolila pohlavek ale staré-

mu Syrůčkovi jistě ne ten prý
není takový!'
"Hahaha! — no a co mladý

Syrůček?"
"Ach což ten Hanzi! Ten se

fiák oblizoval po těch Korduliných
hubičkách Učiněný prý med!'

"Tak vida" chechtal se Štětina:
"A potom že prý svůj k svému a

vždy dle pravdyl A ona zatím

na tom světě samá lest a po tmě

každá — husa bílá!"

Pozoruhodné vyléčení rerma
tlama

Kenns Jackson Co W Va
Asi před třemi let manželka má ští-

těna byla revmatismem v té míře ie
m ošila přes měsíc tůitati na lůiku
Nemohla bet pomoci očiniti ani krok
a 6dy Její otekly Uk ie měřily dvoj
násobných rorméru co do tle nitky Pan
S lfaddox na mne naléhal abych sku-

lil Chamberlains Pala Bal to Koupil
jsem tedy 60c liber s upotřebila Ji dle
národa a ejhle drahého rána mohla

jii samostatně nes pomoci dojit ke
stolu posnidatL Od doby té neměla

iádnýsb rermaUckýcb záchvatů více
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broiůrcc předniika pod víe nvedenyni
názvem kteron připravil p L i Pal-d- a

pro literární klab Aatorovr knihov-
ny v New Yorka a spravil pak pro
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se šalanda roztřásala smíchy
"To má všechno tuhle ta

nezbedná mládkova duše na svě

domí!" vysvětloval tumpachové
mu dohazovači pan otec: "Ať

poví svou špatnosť na sebe sám"
Mládek patrně ze studu skryl

tvář do korbílku a pslykal — sť

ien mu čípek vrzal Na to

se začal zpovídat: "Ale to vám

říkám Štětino ať to dáte při ve

selce starého Syrůčka v hospodě
k lepšímn Před rokem zde ještě
tedy sloužila Naninka z Tuklek

Když ji sám znáte nepotřebuju
povídat co to bylo za pašačku
jak jsme všickni mentinou na ni

brali

"Oho! oho!" pýřil se pan otec

"tak mentinou mi to mládku ne

berte!"

"No nevídáno!" dobíral si ho

Štětina "vždyť mi to pa5ma-minc-

nepovíme! — Tedy ta hol
čina vám jako všem popletla hla

vy!"
"Ale nikomu na světě tak jako

oběma Syrůčkům Přijel sem

starý se synem zrovna když bylo

neobyčejně mnoho selského mletí
Z dlouhé chvíle lelkujou tak oko-

lo mlýna a po stavení když tu

zahlídnou Anču Hned chytili
oba jako došky a starý parola
ještě víc než mladý Oči moh'
na ní nechat Safrahelte povídá
mi už za chvilku to tady máte
něco pro radosť To jsem už

dlouho takovou mladici neviděl

jako jiskra! "Jako jiskra!" Jen
odešel přijde mladý: "Prach čty-

ři neděle co je to za holku? Tu
si musím nahnat!' Rozumí se to
mne dohřálo Takový ťuvík jen
se tu ohřeje a už nám chce do ze-

lí "Holečku povídám mu to

nepůjde tak zlehka Ta je po
čertech vybíravá!" — - Hm on a

pohrával si furiantsky se stříbrným
řetízkem — Nechal jsem ho stát

trumpetu a víc se o něho nesta-

ral Ale k večeru přijde milý
Hanzi už celý jiný už si nepo-hráv-

al

se řetízkem a nevypínal
"bruclek" — nýbrž — jako máslo

a šeptá mi: "co prý by za to dal

kdyby si tak moh' dnes večer s

Ančou jen tak čtvrt hodinky mezi

čtyřma očima pohovořit! Zda-l-i

prý bych mu v tom nechtěl být
kamarádsky na ruku?" — "Nu
dáte-l- i na pivo Sák se o to poku-

síme ale ručit nemohu za nic"
slibuju mu a sběhnu od koše k

truhle kde mne chytí starý Syrů
ček Usmívá se jak šibal a že

prý na mně vidí že umím ferbla

hrát — i vstiskne mi' zlatník do

dlaně Já: s čím mu mohu po-

sloužit? "Nu prý ta naše Anča

že ho šlakovitě hindruje Kdybych

prý mu tak chtěl být nápomocen

jen co by s ní moh' o samotě slo

víčko promluvit" I ty staré pa-

raple musil jsem se v duchu za-

smát a vtom mi prohvízdne čepicí
čertovský nápad "Počkejte" po-

vídám "ona vždycky večer dere s

naši starou Kordulou v čeledníku

peří K desáté odejde Kordula
krmit husy a to si brává světlo s

sebou Anče tedy na tu chvilku
bude sama v čeledníku "Po tmě!"
zaradoval se plesnivý parkos a

hned mi sliboval druhý zlatník

jestli se mu mou pomocí špás vy
daří Tenkrát naší pafimámě

po sobě tři krmené busy
Proto už se bála krmit čtvrtou v

chlívku ale dala si ji do holandru

který byl právě tenkrát polámaný
Tam tedy chodila večer co večer

stará Kordula busy krmit Ze

strachu pak aby se jí nestalo Žád-

né neštěstí se světlem poněvadž

bylo v holandru boblovaček slámy
a hadrů habaděj nechávala si dveře

otevřené a svíčku vždy na prahu
Tuhle tohle jsem teď zase všechno

pověděl mladému Syrůčkovi jen
že jsem ze staré Korduly udělal
mladou Anču ta že tam bude dnes
husu krmit Hanzi jen doutnal a

platil pivo o sto lest Starý po-

píjel sebou taky ale přes tu chvíli

vycházel z obou bláznů jeden za

druhým ke mně do mlejnice

abych tedy jen v čas jun dal zna-

mení aby to nepropásly Ji ale
mezitím nabankal staré Kordule

kam dala oči ie nevidí jak na ni

starý Syrůček bere? Nejdřív ne-

chtěla ani svému štěstí věřit Ale

jak jsem jí pošeptal ie se dnes
večer přijde starý Syrůček do ho-

landru na husu podívat zapýřila
se jako šestnáctileté house a celá

klihu! Proč prt mu flkitn:

starý? ie prý je jeltě v nejleplích
letech!''
"Hahaha! Chodák! No a jakse

zdařila Itrachanda?"'
"Ale znamenitě! Nebylo jeltě

dlouho deset Kordula ni s oiat-ko- o

a LIkami tady Jenom po-ttz- r2

nZŽ9 na ftáh ji pro

Kewaunský dopisovatel Dennice
Novověku sděluje svému časopisu

zajímavou zprávu o "chřipce"
kterou dostala farářova mladá ku

chařka v Slovan Kewaunee Co

Wis o velikonočních svátcích

Píše následovně: V osadě Slovan

jest kostel a při něm fara Vždy

cky tam mívali kněze českého až

před pěti měsíci se tamní Ajryši
usnesli že musí dostat Amerika

na Biskup jim tam poslal tedy
ne Čecha ale nějakého Litvína

jehož jméno snad nikdo zde ne

zná Ten se tedy před měsíci

na faře usadil Je to ještě mla

dík asi 28 roků starý a kuchařka

je prý asi 1 7letá tu si přivezl s

sebou Právě o zeleném čtvrtku
oznamovala stará posluhovačka z

fary že je s kuchařkou zle dvě

sousedky se tedy odebraly na
faru Kněz seděl u postele a po
dával kuchařce silnou kořalku ta
že prý z ní chřipku vyžene Sou-

sedky prohlédly nemocnou a brzo

poznaly že je to chřipka jiného
druhu ale kněz se nechtěl od

postele hnout nabízeje jenom ko

řalku Sousedky kněze vyhodily
z bed-room- u a on jachal pěšky —

aby to nebylo nápadné — pro do-

ktora Ten nebyl doma a než se

mladý flanďák vrátil byla chřipka
z kuchařky venku ve zpucobu
dcerušky Zpráva ta se bleskem
roznesla a co kněz doma choval a

koupal doma malou "chřipku"
sešel se výbor kostelní a zavřel

kostel na klíč poněvadž prý si

kněz pomazal svoje svěcené prsty
při koupání chřipky Hned na
to když bylo vše vyšetřeno a

shledáno že chřipka malá se má
k světu odebral se výbor kostelní
k biskupu do Green Bay se Štafe-

tou co se na faře sběhlo Nevím

jestli výbor žádal biskupa o kmo-trovst- ví

pro kněze ale jisto je že

biskup výboru nařídil aby z pe
něz které má kněz od obce k do

stání zaplatili ženské za posluhu
a dva dollary tomu kdo doveze
kněze kuchařku a "chřipku" na
nádraží Tak se stalo ale kam
se to odebralo neví nikdo a teď

jsou ve Slovan bez kněze

První skelná huť zařízena byla v

Anglii roku 1557 Až do iy
14 století byly i na hradech malé

otvory ve zdi zvané oknybuďdře
věnými okenicemi nebo průsvit
nou nataženou měchuřinou chrá

něny

Svatopetrský chrám v RlmZ zalo
žen byl r 1444 a stavba dokon
čena r 1626 Stavitelem byl
malíř Bramante

Brambory přivezeny byly do

Evropy roku 1550 V Cechách

zavedeny byly r 1790 kdy nouze
z válek napoleonských povstavší
přiměla českého rolníka k všeobec-

nému jich pěstování

Jednota českých bratři založena

byla r 1457 a prvním její bisku-

pem byl Jan Augusta posledním

pak Jan Amos Komenský

První knihtiskárna v Čechách ba
v celém Rakousku vznikla v Plzni
roku 1468 Zde vytištěna byla

první Česká kniha tak zvaná

"Trojánská kronika" Roku 1495
učiněn nález na sněmu českém že

všechny vklady v desky zemské

království českého veskrze česky
psány býti mají Roku 1 500 vy
dán byl poprvé tiskem v řeči če-

ské zákonník král českého o 554
článcích

Rok narozeni neb smrti některých

svltových skladatelů a myslitelů —

Beethoven narozen byl roku 1770
a zemřel roku 1827 — Paganini

nejznamenitější houslista narodil

ser 1784 a zemřel r 1840 —

Schiller nejoblíbenější básník ně-

mecký narozen v roku 1759 a ze-

mřel 1805 — Voltaire francouz-

ský básník a svobodomyslný spi-

sovatel narodil se r 1694 a

zemřel r 1778 —Bohuslav Balbín

vlastenecký dějepisec nar roku
1688 —Racioe slavný francouz

ský dramatický básník nar roku

1639 zemřel r 1699 —Giordano

Bruao dominikán filosof a mysli-

tel upálen jakožto kacíř v Římě r
1600 —Keppler slavný astronom

objevitel zákonů o pohybu planet
nar r 1571 zemřel r 1630 —

Tycho de Brahe slavný matema-

tik a zakladatel praktické astro-

nomie nar téhož roku jako arci-typogr- af

Český Daniel Adam z

Veleslavína r 1 546

Zajímavý pokut výchovy mláde-

že po 14 roku učiněn bude ve

Vršovicích Obec specielně pro
mládež po čtrnáctém roce zřídí

veřejnou čítárna jel umístěna bu-

de ve Ikole a otevřena ve večer-
ních hodinách kdy arcif vidy pří-

tomen bode nlkterý z učitelův
OvIc3 VLxrx tzstt nebyla ty pro

Napsal Kirel Tftna

Svoji k svému — nékdy ale

také ne!

"Pánbůh dobrou žízefl vespo--

leVt"

"I nazdar Štětino! Odkud pak
Vás vítr přivál?"
"Ale až z Tuklek: jdu z námluv

toť víte člověk to musí pořád

shánět dohromady aby řemeslo

nestálo" — odpovídal vesele Cíly

drobnoučký padesátník kterému

z každého toho šibalského oka

koukal dohazovač a už byla bře

zová tabatěrka z vesty venku a

už nabízel celé šalandě od pana
otce až do krajánka po šňupečku
"A co pak to zas páříte smí

me-- li vědět?"

Notný šnupec šelmouský

úsměv a: "hádejte to byste svatě

neuhodli!"
"V Tuklekách? v Tuklekách?"

přemítal pan otec Nehasil

"I ne tam je jenom nevěsta" —

poučoval Štětina roztahuje a pro-

hlížeje si pohodlně svůj strakatý

šHupácký šátek jako jenerál mapu

bojiště "ženich je tuhle z nedale-

ká — z Nebovid!"

"Snad ne mladý Syrůček?'
skočil do toho mládek jakoby
chtěl dokázat že se nejmenuje
nadarmo Vojta Skočdopole

Dohazovač naS pohlédl těma

svýma liščíma očkama strčil nos

do své jenerální mapy a vrtě plný
smíchu hlavou zatroubil jako

postilión Trvalo hezkou chvilku

než dotroubil šátek zas do klubka

sbalil a naposledy tu svou pivofi- -

ku přežehlil — : "Kdež pak mla-

dý ten má se ještě rok co tahat s

břízou a teletem ale — starý se

žení!"

"Starý Syrůček?" trhli sebou

všichni jak je ta veselá novina

překvapila "A koho si bere ten

parkos?!'' žasl pan otec
"To je právě ta nejlepší švanda

tu hezkou černookou Naninku z

Tuklek co zde u vás loni slouži-

la!"
Elektriku kdyby byl v tu chví-

li do všech pustil nebyli by mohli

mrStnřii wsWočit "Tu?! Ale idě--

te k šípku Štětino to je lak to

není možné! Vždyť jí snad

není ještě ani dvacet a on bude

mít už pomalu šedesátku na zá-

dech! Taková holka jako kytka a

takového vypelíchaného kohou-

ta!""
Ale Štětina seděl u prostřed ce-

lé té mely jako jeden paša a jen si

vítězoslavně nabíjel svou pivoňku
Nic naplat počal potom vesele

rozjímat na to že už dnes sle-

pičky nekoukají jak je kohout

starý jen když je hodně zazoba-

ný Kde pak se takové holčici

najde tak hned dobrý blázen kte-

rý by jí upsal "polovici takového

statku čistého jako sklo!"
"Poloviei statku jí upsal? sprás-

kl mládek ruce No tohle mu-

sím jít rovnou cvrnknout naší

Kordule!"
"Mládku!" zakřiknul ho pan

otec ale Skočdopole už byl za

dveřmi
"To ji trefí chudáka šlak!' pro-

hodil pan otec za všeobecného

chechtotu šalandy
"Co je to za Kordulu?" vyzví-

dal Štětina
"Ale naše stará kuchařka

hodná osoba ale jako všecky sta-

ré panny"
"Myslila si na starého Syrůčka

ne?"
"To si vám z ní udělal ten ne-zbe- da

mládek jednou takový po-

řádný dobrý den — darmo po —"

Však už nemohl pan otec ani

darmo povídat neboť v tom se

rozlítly dyéře a jimi vlítl sem kuc-

kající se mládek v patách za ním

pak rozjitřená stará panna Kordu-

la učerněná s peroutkou v ruce

jak právě Čistila kamna

Šlak jí tedy netrefil ale

čerchmant ji zato moh' vzít Mno-ho-- U

že té žábě upsal? bylo první

její slovo a jakmile jí Štětina po-

tvrdil Ie celou polovici statku

pustila a celé stavidlo: "Pánbůh

mě netrestej je to teď Sodoma na

tom světě! Takové nezralé pa-dan-
če

a ono se nestydí brát si ta-

kového starého kozla "

"A což pak teprv on starý blá-

zen r strefoval jí do noty čtverák

pan otec: Col pak si s takovým

nerozumným íantidlem počne! Ne-m- oh

si vybrat ni Slkoo usedlou

zkalenou sobě ve víku rovnou?

Rovný k rovnéalu a svůj k svému!

viTle Kordalio — no nic se
— ale to prý se nej-L~- a

tcry krcívajír
V
j C "J trrcily dvčn a
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Hlavní Jednota v Monta-smer- y liaa
odbf vá tré tchftxe kaldon 4 aobotn matici v
ainl F V Btaaka o H b vefer Volkoptadteda
J NeaUrnl Velkou) K V Htanélc Vel
koacetnlk Joa E Sokol Velkopokladnfk Joa
Marnika

í I r Montgomery Mina

oábfri tri tchfiie kaMou Čtvrtou neděli v
ročnici ťředaeda Fr K Stanek Tajemník
Fr Mixa Úcetnik Joa E Bokol Pokladník
Tomát Havel

t II Mladoceeh r Ie Sueur Center

Minnesota
odbf ri iv ach&ie kaldou S nedíll v mísící
alni IOOF Předseda Jakub Kronik tajemník
V Stopin Lexinaton Mlnn ocetnik Jan W-c- ek

pokladník Vio Kráva

L III t St raní Mino

odbfvá tri achAze každou 3 středu v měsíci

Předseda Th Clncera tajemník F J PavleC-k- a

l7 Oanton Si úí etnik Kr Uělka UM Col-bor- n

it St Paul Mlnn

Karel Havlíček Borovský ř IT t
KlnoeapoHs Mlnn

odbývá tri achftze kaWou 4 neděli v mésfcl v
ainl i 281 corner of WaehlnKton & Ccdar ave
Ho PfedHeda Jan Svlták taj August Mendl
1411 8 St So pokl Josef PospUll ácetnik Fr
Sviták 2111- -8 St S

Č T T Nové Praze Mlnn

odhfvi své sch&ze kaftdou 4 nedf-1- v mcsfcl
PFedHeda Vojta Chalupský taj V 3 Novot-

ný úíetnlk Václav Posel pokladník Jakub
Svobodo New Prague Mlnn

Komenský c TI T liayward
Minnesota

ndhŤVánré anhAze I neděli V mesicl Pteds
Joa Pell dozorce Joa Funfár taj K Funfár
Ulenvllle Mlnn účetoile J Kučera poaiaa
MatéJ Benei Oakland Mlnn

Karel Tellký c Tli t Nové Třeboni

Minnesota
odbývá tré sch&ze kaidou 4 nedSII v mesicl
Předseda Jan Klein pokladník Josef Nový
Qcetník Jan Flllpok tajemník Jan Jindra
Kllkeney i sueur u Minn

Č VIII Rovnost Owatonna Minn

odbývá avé schůze každou 1 nedéll v mesicl v

síni Č 8 P 8 Předseda V Martinek tajem
nik Anton J Vaňous níetník Karel Kliiř-hof-

pokladník JoMef A Stránský Uwatonna
Mlnn

Č IX Česká Koruna zlatých dolfi

r Plne City Minnesota

Předseda Anton Pivek místopředseda Jan
W Loríik taiemnlk Jos HarU)S b 32 Beroun
Mlnn oťetnik Leopold Haberman pokladník
t rant l'ávek

t X Čecheslovan v Ollvia Minn

Předseda Josef LepeSka místopředseda Mat
Petříčka tajemník Frant W Kvécb box 87

Olivla Mlnn ačetník Bedřich Kotek poklad-
ník Václav O Plovhart

Čechle i XI v So Omaha 'eb

Odbfvi "chůze kaidf druhf čtvrtek v mřsi- -
cl o osm hodin večer v ainl J Koutskýbo Před
sedaVác Šnajdr tajemník Jan KouUkýnaSO
a y ul acetník Jan Hajný pokl j Kotrc

TxiiH n Žižku
Krásné dva litografované oťazj

Představující České velikány Husa a
Žižku hodíc! ae pro apokové a veřejné
místnosti jakož i pro rodiny máme
nyní na akladě Prodáváme je oba po
f100 aneb co prémii k Pok Západu 2a
aopiateic íak rourou tůpaau

Omaha Pfeb

Frank Doležal
£es!cý prAvnlIc

FREMONT - NEBRA3KA

Vyřizuje veSkeré soudní a právní zále
žitosti při vrchním aneb krajském soud'
v kterémkoliv okresu Maje důkladné
znalosti práv nabízí služeb svých ct
krajanům ve víech íátfch státu 44tř

DrLH SIXTA

SCHUYLER NEBR
Píítirna v Hollauaavl bloeka

V d rubám poschodí

FRCUBA
Český právník

VE SCHUYLER - - NEBR

Vede právni pře při všech sou
dech v kterékoliv části státu a po
slouží právní radou ve všech pří-

padech Pečuje bedlivě a osobně
o všechny záležitosti mu svěřené
Reference: Bankovní dům F

Foldy Adresujte: Fr Cuba

Shuyler Neb

HOLD TÍIE

RaCOkaSGa

mriut

íi ii A2íaLI— I ákTHTO OktfíTUWM

to al othm niumctlu nf
Vra far CililofS

nat a--l Bkna nna

Ma-"Hr- Ti fMC 4


