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ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ

Portugaly a anglická politika
ČESKY LÉKAŘ THB WESTERN TRAIL

a jiné méně interessované evrop-
ské mocnosti byly totiž o siam-skýc- h

událostech dlouho po Anglii
a po ukončení britských přípra-
vách válečných zpraveny Siam-sk- á

otázka nenadělala ač byla

rolník H na zajíce a jak se mu

zdálo záhy jej přistihl Zahlédl

šedý předmět schoulený na zemi
o němž nepochyboval že by to

nebyl zajíc Střelil po nim
avšak místo zajíce válel se do

OFFICK na rohu 16 a Howard ul Bboelyf Žádná evropská země nebyla tak
Jeslokríllen pčknýml pohledy na nové kra dlouho ve vleku britské politiky a

nesloužila ji tak věrné jako Portu
jiný aterez as nyní osazuji pouei

Rock Island dráhy

riuvMiviHTD(iiiu leieiou IWB
V plsirni k nalezeni od 10 do 12 hodin ráno

od 3 do 4 odpoledne a od 7 do 8 večer
Telefon residence 1Í74

JOSEF TUČEK
veledůležitou tolik hluku ve světěgaly takže malé lusitanské krá-

lovství od předešlého věku skoro jako nynější jihoafrický sporV 0KLAH0MA A KANSAS jakoi I

za britskou kolonii považováno sice jedině protože o ní evropskáY INDIÁNSKÉ TERRITORII
nejstarSí Seslf lékárník t Omaze Nbbr

bytí může Dlužno ovšem dodati veřejnost málo věděla AngloPollote al proK Obdržíte Jej zdarma vypláče- -

elektrickou károu výše jmenované
společnosti Pí Brožková již
tehdy zažalovala společnost po-

uliční dráhy avšak byla dvakráte

poražena až konečně nyní ape-
lačnf soud rozhodl v její prospěch
Žalující pí Brožkovou zastupoval
právník F J Nekarda kdežto
Žalovaná společnost hájena byla
bývalým guvernérem newyorským
Davidem Hillem
1 Pěvecká ústřední jednota če-

ská se sídlem v Chicagu pořádati
bude příští jaro svůj třetí sjezd s
nímž spojen bude velkolepý kon-

cert v jedné z nejvítších koncert
nich síní chicagských Ku kon-

certu tomu konány jsou již nyní
pilné přípravy a'tajemík dotyčné
pěvecké jednoty zasýlá již pozvá

t Čísle 2013 So 13thSt aj pustou au rasujte že přes to vše Portugalcům z této boerská válka vyvolává všude
P A mocný ohlas a každý je snad oalliance nevzešly než rozpakyMKjr Darvy oleje štětce skla kyt kartáčevšeho druhu vína a l'hovlny pro lékařská po

JOHN SEBASTIAN O

Cblcajro III
troby l Iteceptfiin věnuje seívláitnl pozor oné ohromné moci přesvědčenmrzutosti že se ohnali

'

když je

zemi v krvi a bolestech žebrák

jejž nešťastný lovec považoval za

zajíce Zraněný žebrák odvezen
do nemocnice

-

Významné divadelní jubileum V

nejbližších dnech uplyne 50 let od
té doby kdy zahájila činnost svou

první česká divadelní společnost
presidiálním dekretem povolená
za vedení podnikatele J A Pro-

kopa Společnost tato zahájila
řadu představení v Chrudimi
Při slavnostním představení zaha

noat uiioir
kterou monopol káblů na úkorhrabivý Albion oloupil o polovici

državy africké která dnes z dobré celého světa Angličanům do rukyH Giflord ND Gco BiclMjl MD

vtisklcasu panství itnoaesovo tvoři 2e
ale hned na to páteř opět nastavili
a jařmo spojence na novo přijali

ZRAKU -- SLUCHU Turecké loďstvo Jak známo
snažilo se Německo by veškeréI4O4 FARNAM UL OMAHA NIB

dUBmf) "W""Čl8lo telefonu 739

Na zsmlsslsstppské mezlnárod-d- (
výstavě v Omaze obdržel

t odboru pivním

Cabinet Beer
ZLALOU MEDALII

ták ladí jebo čistoty a Jeho osvi
leieb a posilňujících vlastnosti

Objednejte bed nitku od

Fred Kroe Brewln? Co

1007 Jaokaon St

c počátku měla tato upoutanost zákazky nového tureckého loďstva
pouze ekonomické pozadí: Anglii zajistilo Zdá se že Němcům jovacím dávána byla J K Tylova

tentokrát selhalo ana Porta ise zvláště k tomu sepsána předehra
zachutnalo portské víno jehož
značná produkce nejhlavnější

Ort Sííf e flprMs
1207 Donirlas nllce

Soustátím Ameriky ve věci dodá "Umělcové na pouti' na to se
zdroj příjmů země tvoří Později vek vyjednávání zahájila Nelze hrána divadelní hra "Krištof
se přidal k ekonomickému motivu ovšem nepodotknouti že byť by Renata" a k závěrku dávána FreTklkfon 420

1 politický Nynější portugalská
maji na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím i to-

pícím nechť jsou jakéhokoliv
drova veselohra "Pan Čapek'Turecko za známých podmínek

dynastie je jak známo spřízněna své potřeby 1 v Americe která na aneD:
-
i_oz paK mne nikdo ne

zná?" Z členů divadelní společjména neb výroby onou po celé skoro Evropě mnoze znamenitý lodní materiál
dodává krylo objednané lodě nosti této do dneška živi jsou dva

a sice p Hynek Viceaa kmetVyléčím koktání
rozvětvenou rodinou sasko-ko-burgsk-

jejíž členem byl
princ Albert manžel královny

zvláštním tureckým hospodář
stvím tak na hodnotě ztratí že se_ RiratEifCc: Nejpředněji! lékaři v Omaze

ADRESÁŘ

CESKÝCH_SPOLKŮ

OMAHA '

Rád Palacký ě 1 ZCBJ

více než osmdesátiletý žijící již
po léta v ústraní tichého života

Vauskaaroarotrnout 1 taarma jmu E anglické Dynastie tato není udtMrl 480 Ramffe Bída Omaba Neb ve válce nikterak osvědčiti nemo
houPortugalců oblíbena a je vysazena ve Velvarech a Josef Václav Jeli

nek jenž žije již od let v Libnistálým nájezdům republikánů a

přívrženců bývalého panovnického

O D KIPLLNG-E- R

zoJa 13 a Famam
a taliáíniCaí obcM

Významné pro české divadlo zaodbývi své pravidelné schfize kaldou Čtvrtou Z ČESKÝCH VLASTÍ

ní na jednotlivé pěvecké sbory
české v této "zemi aby sjezdu
tohoto se účastnily aspoň svými
zástupci když ne celkově Hlav-

ními čísly koncertního programu
bude "Švanda dudák' a velký vý-

jev "Křižáci na moři" kterýžto
chorál zpíván byl již při druhém

sjezdu jednoty pěvecké kdy do-

dělal se netušeného úspěchu
Domníváme se že české pěvecké
sbory po Spojených Státech roz-

troušené měly by se snažiti aby
vyslaly své delegáty do jmenova-
ného sjezdu tak aby konečně

český zpěv v této zemi měl jakési
těleso na něž bychom se mohli v

potřebný čas obrátiti Jsou s tím
arciť spojeny značné výlohy
avšak předpokládáme že jeden
neb dva koncerty v osadách kde

pěvecké sbory existují ve pro-

spěch této myšlénky pořádané
výlohy s tím spojené úplně by

II Česká škola zahájena byla
minulou sobotu v Kewaunee Wis
První den školu navštívilo 20 dí-

tek a druhého dne 32 Učitelem

neaeu v městci o n oao v smi p Klepet ky
na 13 a Wllllam nl Předa L Berla taj Vac hájení divadelních her českýc

A potom Se se na vojsku nešetřit společností Prokopovou před 5Šebek 1407 S 4th St ňčetník V A Souhra
da 1317 Wlllíama ulpokl Fr Mach

domu Braganzského Hlavní její
záštitou je anglická námořní síla
loďstvo které na první znamení
vzpoury připluje a nespokojence
zkrotí

Pro vojíny 3 baterie dělostřeletne America Favorita TOM MOORK
íety osiavii p j v jenneK v ne

ENKY GKOKGK dobrá 5c doutnikv TM Jed Sokol r Omaha děli dne 10 t m divadelnímckého pluku na Šibeníku v Olo
mouci zakoupen byl prací strojodbývá své pravidelní scb&ze každý drahý

Čtvrtek v metrici večer ve avé místnosti 2223 představením v Libni které byl
80 13tb St Předs Kud Have ka 1457 So 14tb Na uhražení kupní ceny musí teďBulharská armáda Ruský plu uspořádáno členy jeho rodiny veSt tajemník II W Bárto! 1418 rear Poppleton
ave účetnik Fr J Fiala 1418 Poppleton ave přispívati — vojáci Béřou za

pět dní 30 kr z nichž si musí
Pokladník Ant Kment 1247 So 15tb str prospěch chduých K představě

ní tomu napsal proslov člen Nár
Fodp Sokol Tyrš ě 1

knpovati leštidlo kartáče nitě

kovník Jepančinkterý jak známo
bulharskou armádu důkladné pro-
hlídce podrobil připravil o jejím
stavu rapport který bude caru a
knížeti Ferdinandovi předložen

Chas Kaufmaii
n pojišťující jednatel

a veřejný notář °
Zailiiaj 'PJlepJt poJISfnJtcI společnosti

prodává h kupuje majt-ie- numnvltv vydáví
VVpUvui lístky z Evropy a do hvropy utd

tiifnvi remizo na nemovitý majetek

fíS6nuproli 13 a Dooglas ni

divadla p K Zelen ský
piatno a všemožné potřeby a z Smrt v plamenech Vzdor ne
těch 30 kr se jim nyní strhuje

odbývá své sch&ze dvakrát mfsíínS kaJdou
1 neděli a 3 pondělí v mísící v aini Metzovi
Celorořni acbdze odbývá se 1 neduli v říjnu
pdl letni ach&ze 1 neděli v dubnu a čtvrtletní
v lednu a srpnu Předseda Kr Svojtek

t r Svoboda taj John Cbleborád

sčetným výstrahám a napomínákr na zaplacení pracího příOsvědčený hodnostář ruský se zdá ním aby se před malými dětmi
strojel'J4 již I6ta ul acetnik joaei Kasnar itai liz býtí s bulharským dělostřelectvem

zápalky ukrývaly událo se opět18 ul Pokladník V F Kunci 1316 So 13 Str
výbor majetku Jon Němec praporeinlk Joa "Dies irae'' oratorium pro sola neštěstí kterému v oběť padl žinerz oozorce r r vojusen

spokojen a uznává též dobrý vý-

cvik pěchoty dle rapportu by
měla býti pouze jistá část dělo- -

vot 45? roku starého synáčkasmíšený sbor a velký orkestr od

J Č Drahlovského Velečinný
Jan Hu Lože ř 5 Byt Pytbla továrního dozorce Veverky v Bob jest red Kewaunských Listů p

J V LuSákodbývá acb&ze kaldou první a tfeti stfedu v
ničích u Karlina Hošík vlez!měsíci v namam siní na u a niniam ui ve-

licí kancléř Fred Sláma Strážce archivu a
pečeti F Jelen 15 a Center Strážce financi
Váo PHbvl W 60 12 St Pokladník Joa No

centre Piece

Northwestern dráha

pět vlaků denně do Chicaga

640 ráno
'

1055 ráno

415 odpoledne

455 odpoledne
730 večer

Zvláštní rychlovlaky

ještě se dvěma chlapci stejného
I Krajan Fr J Polanský byl

ustanoven veřejným vážičem nastáří na půdu továrního oddělenívák 13IBJ1Í 13 ul

Fayetteville Tex'W - i BX l r iA při dynamitce v Zámkách u RozBohemia Lože ž 814 A0TJW
1 Schůze učitelské oddývanéodbývá své pravldeloé acbbze v Národní afnl tok a naleznuv tam slámu udělá

si ohníček Jak z nejasné výpo
každou 3 a 4 sireou večer rram uvojtek
M P V W Bandhauer Zán 1MH So 19 Str
J V Vacek áčetnik 2210 So 14 Str O Bose- -S čítárnami buffettovými jídel- - veai odou cniapcu vychází na

předešlý týden v La Grange Tex
súčastnili se také krajané pp

Še-bes-
ta

z Ellinger Šťastný z Rož-

nova Hercík z Eagle a Habernal

water spol lékař m bee BullUJng

jevo chytu na malém VeverkoviTábor Colombns i 69 W0W
šat čehož se chlapci ulekliodbývá acbAze katdé % áterf v městci v Ná- -

z Dubinyroani siní v n večer freaaeaa rr svooooa
1334 11 13 ut Mlstouredseda Fr Semin Taj uprchnuvše zamlčeli v dětském

nerozumu neštěstí tak že ubožák Devatenáctiletý Jan Smrčina

nimi vozy
Poznámka The Northwestern
musí vysýlati více vlaků než
která jiná dráha mezi Omahou
a Chicagem

Nová městská úřadovna 1 401 —

1403 Farnam St

F J Fltle 211 N 22 at 80 Omaha Nebr
Pokladník V J Nepodal 1224 Jli 14 ul Prft-vod- íí

Josef Novotný syn obchodníka SmrČiny v Prairie
zahynul aniž by o tom kdo měl
vědomí Opálená mrtvola hošíka

du Chien Wis byl při zasedání
okrskového soudu uznán porotou

Tábor Nebraska 4771 MWA

nalezena byla- - teprv po delší chvíodbývá své oravldelná schfize kaidon prvou a
třetí středu v měsíci v osm hodin večer nevinným z obvinění vraždy Dneli když totiž místo neštěstí byloKonsul K Smrkov- -v slnl pana Jana Hrocha

29 července t r mladý Smrčinaský 1113 Dominion 8ti návodčí Jan Brázda: vyzrazeno dýmemL ThENTUCKV ANOfOURi
Danker jos vopsixa s a muiatn unce: Kiera
J V PHbyi BlOHIckoryi prftvodči V Dolejí:
vnitřní atrii Josef Hrubý: venkovní strái
Bart Matbauser výbor majetku Jan Chlobo-rá- d

Mika Votava Karel Soirkovský a F J ČEŠI V AMERICE

se hádal s jistým Janem Bitter-le- m

V té době vystoupil mezi

mladíky starý Bitterle otec Ja--nů-

by hádku zastavil Mladý
Bitterle běžel za Smrčinou týž

Dr ČEPELKA

v Čechách promovaný

Hanze llni Tábor KebiaHská Lípa h 183 W0W 1 'Památka kletého úmrtí za
1 tnuseny kladatele Sokolstva českého draodbývá acb&ze kaidý druhý a čtvrtý čtvrtek v

lni Hrochovi Josef Sin Dfedseda 1012 Homer
hodil po něm kamenem a místo
něho udeřil starého Bitterle a

Miroslava Tyrše oslavena byla v
St : Václav Dolell mlstonfedseda John Safar

Chicagu Slávským Sokolem minpokladník mi Williams A V Novák taj zabil jej Státní návladní vznesl
streau důstojné in a programu

203 ťaciac st l r soukup pravoaci

Sbor VlantlHlaya 89 JČD
žalobu z vraždy prvního stuoně

byly zpěvy a orchestrální skladby
" A

na Smrčinu z níž byl právě spro- -
akož 1 řeči jež přednesli pp štěn rozsudkem poroty

odbývi scbftze každou 1 neděli v měsíci v Ná-

rodní aini o 2(4 hod odp Předsedkyni Kat
Bartoš tajemnice M 8uchánek 1124 80 llth
St pokladnice Ksrollna Beránek ičetnlce

I

Bartoš Bittner a dr Karel Štulík

ORDINUJE

V ČESKÉ LÉKABNB

F NEDĚLY' & SYNA

V CRETE KEBRASKA

li V Chicagu vydávaný "KřeNávštěva obecenstva byla hojná
Marie Michal 18UH Maason St

Sběr Boleslava ě 60 JČD sťanský Posel" zaznamenává že
avšak lze litovati že pozůstávala

STftÍBBNÝ ÚBOR PRO BITEVNÍ LOĎ KENTUCKY

Bitevní loď Kentucky bude míti nejnádherneJSl stolní úbor ze víech našich váieč
lodí Úor tento darován jest státem stejnojmenným a pozůstává ze 70 kusu
Obrázek nái znázorňuje střední část úboru a nádobu na vodu Punčový pohár

byla tam založena nepochybněz většího dílu z ženského pohlavíodbývá acb&ze kaídou t neděli v nešici v Na-

padni aini o 2 h odp Predaedka Ant Kment
Ua? jit U ulice tajemnice Frantlika Čapek

Veikere předpisy lékařské vyho-
tovuji aer této lékírnie právní a Sokolové zůstali doma což zajistélest velkého rozměru asi takového Jakého maze bytí pohár kentucky JakIsveaomiw a nejcisisicn a ne lep

první česká nemocnice nejen v

Chicagu ale snad v Americe
vůbec Soudíme-l- i však dle cle- -

1314 Maitha St Ačetnloe Marie Příborská roh známo vyznamenává se Kentucky výbornou kořalkou100 leceonicn prostreauo jest neodpustitelnéMM

p 14 a Oostellaa St pokladnice Karolina Fll

(ar UK jli 13 ul

Sbor HfJzda Ková Doby i 86 JČD

V Chicagu skonala všeobecně
vážená stařenka pí Kateřina Zahudební skladatel moravský p J

Č Drahlovský jehož různé sborysdbývi lvi acb&ze kaldou 8 nedili v měsíci ve vadilová ve stáří 81 let Zemřeláz aon oao v smi neizove rreaseoKyne m

Encetthaler Ul Vllbelmloa Bartošová 1234NAVŠffMTEOMHU? byla matkou před sedmi lety zetěší se veliké oblibě a značnému
rozšíření ve všech pěveckých spol

80 I3th 8U oíetnlce Em Chleborád 1418

Poppleton ave

střeleckého materiálu nahražena
Co do jízdy navrženy jisté důleži-

té modifikace a organisace a reor-ganisa-

dle osvědčeného způsobu
kozáků Ruský vojenský inspe-

ktor vzdává mezi jiným i úctu dy-

nastickému citu bulharského voj-

ska jehož dle jeho úsudku ne

velandské "Volnosti" není tomu
tak poněvadž v Clevelandu jsou
již dvě české nemocnice Jednu
zařídil dr A F Spurný druhou
dr J F KofroH Ač obě ne-

mocnice jsou soukromé jsou v
nich ošetřováni i ti co nemají
prostředků by zaplatili za léčení
neb aspoB za léky

1 et-l-l ano BezapomBt e isatavlU ve skvost

mřelého vlastence a nadšeného

podporovatele Ústř Matice škol-

ské v Čechách pana Ludvíka
Sbor Martha tjrtre { 10

nt zaHtoném hostinci a holota '
cích českých vstoupil svým 156
dílem v přední řadu našich mistrů

českomoravských Vzácné dílo
nedíllodbývi svi pravidelná schfize vidy 4

NelUelesicL v Nároani siní rreaseovrni
ZavadilaSvoboda mlstoDřřdíedkvné Án Brodil ta- -

Jemnice Koala David 12&3 8a 16 St pokladní' své které připomíná nám slavné
1 Při vytahování pušky z vozu1301- -14 ul privodkynice za nouKatova

Fannie Pešekv íIe 1232 Jižní 18 ulice Dvořákovo "Stabat mater' rozprávem dbáno nebylo Je pravda v němž nalézala se naloupaná 1 Svého času přinesli jsmevrhaje skladatel na to částíSbor Čechle D oř H ě 161 AOUffMimo výtečné lihoviny a dootniky obdrilte ta koma zastřelil se náhodou igletý zprávu v těchto sloupcích že vodbývi pravidelná schfize kaldý t a 4 čtvrtekveikirá pohodli jako v ksldém bolela pní tfl nichž velice účinné střídají se
syn známého krajana Jos Sekav Kutné Hoře zatčen byl na návštědy Jídls připravována Ja dl ip6oba Ctakábo v měsíci ve ave noa oapoieane v místnosti

pana J Havlíka v Narodni síni Předšed k a

že v důstojnickém sboru bulhar-

ském jistá politování hodá riva-

lita a animosita zavládla a že jsou
zvlášť bývalí propuštění ale opět
přijatí důstojníci jimž dřívější

sbory s čísly sólovýmiI smsrlckého Hortftm a vtnkova vino] M Antonie Hoffman tajem Josie Vacek ce v Kansasu Jaroslav Zemřelý
pohřben byl na český hřbitov vtvlaitai poioroost a podobného pohodli jako Nlmecké četnictvo do íeských méstHol 14 ul Oíetnlce A Svojtek 1537 80 St

vu do Cech zavítavší americký
občan Šmíd na udání že jest
anarchistou Záležitosti této uial

'oaiaanice Anna munieKo ano a isaar ua Johna" nínJdon nikde
jest neustále komandováno TakBosewator 222 Bee Uuildlnf Palacký

hodnost ponechána ostatním na příklad do Poděbrad přišlo 15Sbor Lilie i 9 Kruhu Dřevarek
dbýváavápra dělná acb&ze vid v v čtvrtou

náš konsul v Praze a zkonco- -
1 Ve Winoně Wis zemřela

minulé úterý všeobecně váženáCHCETE mladším důstojníkům trnem v četnfků do Kutné Hory devět
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