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ČESKÝ LÉKAŘ '

Prozatímním předsedou jeho zvo-

len Frank Ring tsjemníke n Vojt
Čada Mimo chicagské spolky
svobodomyslné budou vyzvány k

součinnosti i výbory které zvole-

ny při indigačních schůzích v Mil-wauk-

Wis Cedar Rapids la
a St Louis Mo odbývaných TéŽ

bude hleděno vejiti ve spojení s

americkými německými svobodo-

myslnými obrannými spolky —

Hlavní Činnost však jeviti se bude
v pořádání poučných přednášek
rozšiřováním svobodomyslné čet-

by" zlepšením svobodomyslného
školství aby tak napomáháno
bylo ku šíření svobodomyslnosti
do nejširŠích kruhů Bude napo
máháno při emancipaci žen které

vychovávají náš dorost

Živlň — a to je na pováženou
Vymstilo by se na všech na poli
osobní náboženské a společenské
svobody již uhájíme proti

pohlcovacím a unifor-movací- m

choutkám Amerikánů

jen ve spojení všech evropských
Živlů stejných snah na této půdě
— Češtinu do škol našich nedo-

staneme — takovou bláhovoj
iilusi může míti jen člověk Ameri-

ky naprosto neznalý Nechtě jí-l- i

tam němčinu která jest jazykem
70 milionového národa jenž v

Americe Čítá asi 5 ne-l- i 7 milionů
uvědomělého lidu nepustí tam

jazyk národa tak malého a v této
zemi celkem nepočetného a při
tom rozptýleného až běda

1 Marie Šimerová která se pro-

vdala za Bartoloměje Koště v

Chicagu následkem velkých útrap
onemocněla a musela býti opero-
vána Jan známo byl Kosť vy-

dán německým úřadům na pode
zření že zavraždil bývalou svoji
milenku Marii Vodičkovou v

Německu Jeho manželka v Chi-

cagu nevěřila ve vinu jeho vyna-

ložila veškerý svůj majetek na to

ČEŠI V AMERICE

1 Snrnvým otcem jest bez oď
porn chicagský Čech Ant liuSc--

bydlící v Čísle 12 Spring ulice

Jedno z dčtí Duškových lakté
svčdčilo totiž že když otec před
nedávnem odcházel poručil mu

aby zapálilo kolébku nemluvní te
a spálilo ho dříve než se vrátí

Když hoch vypravoval toto o otci

před soudcem stál tento ani se

nehýbaje a ani nepohlédl na malé
děcko které pokojně dřímalo v

náručí matky pouze několik yardů
od otce nelidy Za příčinu že

otec chtěl se zbaviti svého potom-
ka se udává že prý nemohl iižt vi-

tí četnou svou rodinu Toto ale

jest lží neboť Bušek před nedáv-

nem snažil se dostati rozvod od

ženy a sliboval jí peníze když k

tomu přivolí Nešťastná žena svo-

lila a rozvod byl povolen ale uká
zalo se že nestalo se to poctivým

způsobem a rozvod bude vyhlášen
zo neplatný Dvě z dítek Duško-

vých poslal soudce Tuthill do

Feehaoville a dvě nechal y opa-

trování matky
1 V New Yorku sešlo se v So

kolovně několik krajanů a založili

spolek starých českých osadníků

Účelpm tohoto spolku bude sbírá-

ní dát ohledně české emigrace a

zachování upomínek a zkušeností

jednotlivců věci to pro nynější a

budoucí pokolení naše zajisté
velmi zajímavé a cenné Poněvač
k dosažení tohoto účelu je přede-
vším zapotřebí dobré vůle jednot-
livců a teprv v druhé řadě peněz
a pak aby i tomu nejchudšímu
krajanu umožněno bylo ku spolku
se přidati bylo usnešeno pro
první tři schůze přijímali členy
bezplatně a příspěvky byly usta-

noveny na 10 centů měsíčně Za

členy se přihlásili následující pá- -

První schůze výkonného výboru
spolku "Komenský"

odbývána byla v neděli odpoledne
4 února v hotelu "Praha"
Organisace výborová provedena

jak následuje: za předsedu zvolen
5 L Kostoryz za pokladoíka
Jan Rosický a za tajemníka V L
Vodička- - Výbor tento jak usne-

seno v první schůzi Komenského

jest řídícím tělesem celého spolku
až do příštího sjezdu kdy úplni
organisace spolková bude prove-
dena

Ve schůzi výkonného výboru
bylo usneseno

1 Vydali tiskem provolání se-

stavené resolučním výborem a
rozeslati je na všechny česko ame-

rické listy se Žádostí aby je
otiskly

2 V Čase co nejkratšfm sesta-
vili prozatímní stanovy dle nichž

spolek byl by řízen až do příštího
sjezdu

3 Každých 14 dnů veřejnosti
oznamovali porady a usneŠení výk
výboru

4 Vydati úpisní listiny a ty
rozeslati po českých osadách s

prosbou o dary jak v penězích
tak i knihách pro účele Komen-

ského

5 Veřejně kvitovati všechny
dárce přispěvší k účeli Komen-

ského —Zde dlužno podotknouti
íe bylo též usntšeno aby větší

peněžité dary byly postupně splat-
ný během dvou roků

6 Odbývati příští schůze výk
výboru každou první a třetí neděli
v měsíci Na to schůze byla ukon-

čena a svolána na třetí neděli y
měsíci

Vše nasvědčuje tomu ze úspěš-náexisten- ce

"Vzdělávacího Spolku
Komenský'' jest pojištěni neboť

zájem o věc jeví se na četných mí-

stech Předpovídáme že v krát-

kosti nebude jediné České osady
kde by místní číslo Komenského

nebylo zřízeno aneb kde by sé

nepracovalo ku uskutečnění vzne-

šených účelů spolkem tímto před-

sevzatých Chováme velké naděje
ve spolek tento a doufáme že se
nezklameme

Katarrh nemůže býti vyléčen
místními aplikacemi poněvadž tyto nemohou
dosáhnout! s'dlanedubu Katxrrhjet krevní
neb soustavni neduh a k vyléčeni Jeho a po-
třebí Jest léku vnitřních Hull's Kaliím Oure
užíván vnitřně p&sobl přímo na krev a -- lizna-té

blány HnU's Katarrh Oure není lékem
mMSilíkáfským Byl předepsán jedním z

lékařů v léto zemi po mnoho let a Jest
dosud pravidelní předpisován Skládá se
znejlepiich oillvek Je Jiu známy soola s
iifj i pSinil prostředky krevčl ticiml ličliku-J- e
přímo na sliznaté b anv Dokonalá kombi-

nace iivfu uVbto přisiid nř Cl nou tak
Mtzracnýuh vysledkll v léčeni katarrbu Zatle-
te bI o dosv£dcení

FI CHKNEV&OO majitel T lLEDO O
Na prodej u lékárníka za 75u

Hall'8 Family pilulky Jsou neJlepSí

o pojišťující jednatel rt

7ilti"ujv tJIbpM poHř"j!d ppolffnoll
(r hImvjí h k"pii' mul rk ihmii vulávé
k'vUvui lulky 1 tvrupy a lo tvrupy aMi

fnwnHfitananrmovlty mnjotek

Piana Muů 13 a Dooglas ni

Na ramlsslulppíké mezinfírnd-n- (
vatavé v ()mHe obdržel

v odboru pivním
JCrMg-ú- v XexeUs

Cabinet Bcer
ZLALOU MEDALII

ri) lnilě Jeho a Jeho oavt
leiťh a pimllflujlolcti vldtnotl
Objediicjta bednlCkuod

Fred Krs? Brewlng Co

1007 iJuokaon t
TmiroK 420
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ČESKÝCH SPOLKU

OMAHA
Rád Palacký Í 1 ZCBJ

xihýTáíTÍ irTl'lclné H'hti'1 kHMuu ftvrtou
nmlill mfi-ď- i n 2 h oiln vadil p Kli-pik-y

ua la a wiuiani ui iti-u- u a

ihj vto
MiríH 4th 8t dfetník V A Bou hru-

du 1317 WllliHma ulpokl ťr Mach

TM Jod Sokol v Omaha
ídhfri sví iruvIJnlií húa UxiiH druhý
'tvrtok v niřsíi l r ve uri mítiio"tl iíífll

Uih St l'feia Kud Havi-lk- 17 Ho Hth
it tajHimiik II W Kartu H1H rear 1'nppleloa
ive úC tnÍK I r J Hnin I1IH Hiippluun ave
Pokladník Ant Kment mi So lolli Htr

Podp Sokol TyrS i 1

idbýrá nri dvakrát mMCne knídou
lntidi1!! a i bond li v uil-í- i v Bitu Mfizove

- t Afií itHUVKinit111 WTIIUAI' OUUJ BO Mt UUII MJIIUi
udílet ní ti6ti I neiéll v ilnhnn a ítvrtltuil
r leilnu a Brunu Přfdi-d- Fr Svoju-- k ml'
4toDre lafda t r Hvoboda taj John ťtilelMirád
M 112 15tá ul íCioník loaof KHÍpar Uai Jli
W ul PoKlHdnfK V F Kuacl UM no 13 Htr
rfbor majetku Jn ncmec prapurecnik JO
ieri aojrce rr vojtecn

Jan Hun Lože 6 5 Ryt Pytkla
Klhfvá ai h6ie kni'lou pivní a iNI středu v
mMci r NAr dni aiul na 11 a Wllilaw 01 Ve
nci kancléř KreU H ánia trafce archivu a

F Jelen lli a (Voter itráica tlnanot
á- - Fdhyl MN So S 8u Pokladník Joa No

vák 131 v JU 13 al

Bohemia Lože 1 S14 AOUW

dhfvá ava Bravldelaá acháte v Národní lla
katdnut a4 aireou veři-- r K W MHndhaiier

P Vác J Pakvá Záp 1518 rililara Sir
1 V Vacek aíeia k 1D o 14 8t U Roaa- -
wator apol lekat IMi bee Bulldlna

Tábor Colambus I S9 WOff

odbývá gchíte kaide la3 terv v méalcl v
lni d Joa Kleuctkv na :S a Willlam uilol
Vel Vonnul Jan Náméatak míatokonml Vác
Hlaiek-pokla- dn k Ch a Kunci Kleric F J
Fltle Zlí nw ai no uniana prnvooci joa
J Uolpji: vnitrní atraw loaepu urejcii ven
korní ulráíce Joaef Vaněk

- Tábor Nebraska i 4771 MWA

jdbvá avá pravidelní acti&ze kaidou prvou a
třetí attedu v maicl r (Mm bodla večer
VRlol pan Jana Hrocha Konaul K ťmrkov
akř I'M Oxuilnlon Ht! aávodM Joaef Fiala:
tanker Joa V' pálka 8 a Wllham ulice klerk
f V PHbyiBIO Hli kory : přivodil Fr Vele-chova-

vnitřní atrái Joaef Hrubf: ven-

kovní atráH John Strnad: výbor majetku
Kud Beran Jan unieDoraa joaer uma

Tábor Kebianská Lípa i 183 WOW

odbývá BChle kaftdý druhý a ítvrtý itvrtek v

lni Hrochové JoHef Šip predaeda 1012 Homer
St Václav IVileJI minopředaeda John Sar
pokladník Wu II1Ikmih a F Novák taj
í(fl Pacltlc St: Fr 8 mkup prftvodfii

Sbor VíaKtislava í 29 1ČD

odbývá schftíe kaídnu 1 nodell v méaicl v Ná- -
r nliil aínl o l'i lii "iii 'rMi donr Mu re
Michal IH08 Mhmii ul vvlouíllá nrrrtsedka
K HirtoA iikmMlil Marie Kslcký tajininl- -
c M pncl nfk Mi lun Bl Oíetnii--
Joacfa Monf- - a I!i a Wllhama "I pokladnice
Karolina Beránek ID a Wllliama ul do--
aorkyne Mr e Kunci

Sbor Boleslava c 60 JČI)
ndhývá kaidou 2 nedMI v ief v N

rndnl aml o3 hdp Prednedka Ani Mach
1231 11 lft nllce tajemnice Vlncl Čermák
l£i7lltM ul ócVtnliK Marie Příborská 1311

JI U ul ookladnica Karolina FlbUur la)
jii m ui

Sbor Hrozila Nore Dobr c 86 JČI)
Mihf vá aví ach (i ze každou 3 neděli v mfwel ve
i hod odp v aini Měnové Přeilsedkyoi M

Knifelttinfi-- r tal Vllhelm na Kartolová 12H4

o Mih Ht áíetníce Em Cbleborád 1418

Poppleioo ave

' Sbor Martha (Jroro é 10
odbývá vé pravidelní noh&ze vilv 4 nedíll
v irHcl v Národní aitil ťředaeilkyne Mary
Boukal mlatopřednedkyne Anna Kreln
tiwinric0 Kole l'avl'l ISA) llSt poklad-
nice Joule Janefek prnvodkyně Fa inle Pcáek
a Fannie OpoíciiBký lékař Dr L Hvoboda

Sbor Čechle 1) oř U 5 161 AOUW

odbývá pravidalná ach&xn kaidý i a 4 čtvrtek
v niěaUl ve dvě hod iKlpcilenlne v mixtniMtl
pana J Ilavďka v Národní aítil
Anna Bunirko tajem Joule Vacek Sttlii

lllnl 14 ul tcetnlce A Hvojtek 80 A Ht

Pokladnice Anna Havlíček 1 81 JI 14 uL
apolk Ikař C Uoaewater Xti Bee UMk

Slror Lilie l 0 Krnhn Dřevařek

odbývá avá pravidelní achaia vidy v čtvrtou
owiMl v niWcl v niiamoalí p J Hioeha Před

iedkyui Marie Jirák U4nji'a!io uiniiaio-předaedkyn- e

Fannie Krnji£ek tajemnice M

amec I&V Jlřnl 13 ul pokladnice Julie
Po ikup 28lllnl I? ni pr&vodkyn Antonie
TK- -- V K !- - Mafii vniířní rái Anna
Dvofák venkovní UTáí Kalte řliililík" výbor
majetku Maria DoleJI Maria 1'echáíová B
Htover

Podp sbor Sokolck TjrS 1 1

nďřýá 9"é schre Jnou rfWfn a alce
kaádou druhou neddl v fini Metrová Ceio:
MCni odMvá ae v řijnu pbllem! v du-

bnu aiivrtleinl v lednu a rpnu PNdaedky-- n

FrantKka Koutaký nilatopřnlaedkt n Ma-

rie Herán tajemnice Htaale ll nák IUH IHth A

N SU Ho Omaha á VttiK-- Mana Bílek M a
UUarlea Wt Umaliv pokladnice ti Bukifek

EHSka PřfmTloTna i 77 ZČBJ
Pcliftte třetí uedřll v mřolcl v lnl Joa

Antonie Knunt předMdkyni Josefa
HtPtKer tal- Klh 4tb St lianna Řebek'
ícetnlce 1407 Ho 410 St

Tel Jed Sokol So Omaba

toýváavá pravldrlná achřlte Jednou mhlřnl
a alce iald lni oondéll v mfnicl v nilainoatl
Jana Koutkýtio na i)0 Btarnta
Ui1ř llira-ibl- er ta enmlk Fr enák 111 IKIb

a N Ht áfrlnik Vác Vrabec luh a 8 Ht

pokladník Frantláek Hájek neal N a O uL

Praha Lože { 128 AOrVT

odbývá aví pravidelná achl Lil atfedn
v nraci v aini o noautavno ninli oori
Fr Wellch Mllr Prá--e V 1 r ItK tal VII N

Joa V áchal tcetnlk SO a P ulice Poklad
BedF Dlenatbler KiUiL

Tábor ílikar Dnb 1 1U WOW

odbývá aví cknia kaidoo první neděli v aeat-e- l
velni p rrslkaSíi a nitra Pťdaeda Fr

Kavan miťpředrda Frank Hrahík tajem
Jamea Formáork SV nK BMtsl N a M poklad
Aatoa Pl voSka tL a Q ul

Rid ralamé Dřeva i 7

Srab nřv-vaře- v Ho Omaae odhfvá ach ita
aví kaldí pnaledai aondfli v Bfici v aniatno
tl Br Koutakýeb Marta VaaaMka Daatojeí
anraCatr Hatla vovaéfka aalatopreOacalKa
Kataa Voeamk BW So SS Str (ajeaial- -
FraaMika Plveálka aaakírka Fraalllka Bvn
ate amkroaaalia Baitaia taaak prSvotel
Siai iBia BaaaB altfat atrat Aaaa KHaaaÉ

OFFICK na rohu i llowunl ul Hheely'1

llk dvutiaiO Telefon-H-

V plaírní k nalexuil od 10 lu ' hodin ráno
Od tilu i odpol iliia a ixl T doH veror

ieiefun reaiiUince IU74

fl Giflord MD 6co Bictneli HD
SBlCVLieSll 16iESLti

ZRAKU SLUCHU
I4O4 PARNAM UL OMAHA Nil)

dtXIni m ČUlo telefonu 78

Onka Ston flsjair Mi
1207 DomtlM ullee

majf na skladě 'všechny druhy

správek ku kamnům vařícím i to- -

pícím nechť jsou jakéhokoliv

jména neb výroby

O D KIPLING-E-

DontiiíkuMf a taMnictr olcM

'

Boxesýláme Amerlcn Favorita TOM MOORB

a HENKY OBOUOBdobríftcdoulnlkv

á b Afr M AV w 1tí

i Dr ÓEPELKA

v Ctchich promovaný

i stulený
r v r

ORDINUJK

V ČESKB LÉKARNB

F NEDĚLY & SYNA i?
Y CRETE NEB RAŠKA

Veíkerí předpisy lékařská vyho-
tovuji v táto lekárnAa právní a
avMotnlti i neJ6gtich a UI''P
licta léčebních provlředko gr-t- l

FRCUBA
ČESKÝ PRÁVNÍK

VE SCHUYLER - - NEBR

Vede právní 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

Referenci: Bankovní dum F

Foldy Adresujte: Fr Cuba

Schuylerj Neb

Frank Doležal
ttm-- ý provvnllc

FREMONT - NEBRAoKA

Vyřizuje veškeré soudní a právní žíle
liloetl pfi vrcbnfmaneb krajském soud
v kterémkoliv okresu Maje tlAkladnt
tnslotti práv nabízí služeb ivvVh cl
kralannm ve víech řátfrh arafn 44if

BrLH S1XTA

SCHUYLER NEBR

Písárna v HolImanoTě blockn
V druhem pnsuhodl

Osobné řízené výlety cestujících do

KALIFORME po velké

Rock Island Roňte
fleíntcká dráha vyjítdl a Omany každý pá-

tek pře Colorado Rprinva a Hnit Lakauo Ka
llforiita a na Paclflckí pnbMf
Jilni dnna vyj zdi 1 Omuhy kaidou středu

S'e ťrnrleo
Kort Wortn a tl 1'wto do Los ř ngele a

Tto iiireikí roty lanu nejnovíjílho vzoru
S připojeny Jm k rychlým vl k6n
bibemM Jejich Jeat úftkazem íe nai lil Jet
to nalit pil
LUikv nrlIevníjK ]ou poulttelnv v tícbto

oblíbených Pullmannvých inrlat rowh
Odslti aprávy o těchto vlacích a výnodicb

Jelceatulfci pozfvajf plila na--~

JOHN KEBA8TIÁ3 UPA ChlragoIU

Výlety po:
Wabash dráze

OSU t A SU ÚNiUA
DNS S A S3 CuhZrtA
UNES A 17 DCBNA

taPceríoRico pfes HtwTerl:
ONB 15 ÚNORA A S BREZfA

Tftet it StartMí

DNE 13 ÚNORA

Ohledni cen a datMcn iprí o Ochtovýla
twh anebrety do h ikollr nft Hp
SUtrch Dub do Krrupy hlat aeneb piita na

G K CLAYTON I f P

Agtnt Wabatk Rond

Room: ftO KARBACH RLOCKySmaha

PcreMalt

Oliiíst)
DISTiLLEO ANO

DOHLED AT THE

ViucrvSpRiřGS

DlSTILLERi7

6UARANTCIO ——
— PURITY —
3TREHCTH ANP

FLAVOR"

K dosUal v Wkáraáck hoUlíek a vo

viack aaáBck obekodock

Cechům americkým!

Krajané!
Víme že náš společenský život

jest dnes již přetížen spolky roz-

manitého rázu které stávají sc

nám již spíše břemenem nežli pod-

porou Než doposud př vší té
bohatosti spolkové jeden obor na-

šeho Života zůstal téměř nepo-

všimnut a ten jest obor vychova-telsk- ý

a vzdělávací Aby tato
mezera v našem národním životě

aspoň poněkud byla zacelena
usneseno bylo několika přátely
této myšlenky založiti spolek vzdě-

lávací
Věc předsevzata v činnost byla

uvedena dne 31 prosince r 1899

kdy základy byly položeny české-

mu vzdělávacímu spolku "Komen-

ský" Účel spolku tohoto krátce

shrnut bude jak následuje:
4

I) Spojití inteligentní a pokro-
ku milovné Čechy amerciké v jed
no národní těleso

2) Dbáti povznesení jména če-

ského mezi našimi cizonárodními

sousedy a toho před nespravedli
vými útoky hájiti

3) Napomáhati k pravému po
kroku a dokonalejšímu vývinu naší
české společnosti

4) Povzbuzovati lásku a ná
klonnost naší mladší generace ku

vyššímu školnímu vzdělání a lep
šímu morálnímu vývinu

5) Vydávati roční studentské
nadace a ty jako půjčku u 'ělovati

nadaným dítkám chudých českých
rodičů

6) Pomáhati radou i skutkem
všem těm kdož po vvšším vzdělá
ní touží a nad žáky spolku svěře

nými bedlivý dozor vésti a o vý-

sledku jejich práce rodiče zpravo-vat- i

7) Založiti studijní odbor spol-
ku tak zvanou "Domácí Školu"
jíž mohli by použiti všichni ti
kdož školy navštěvovali nemohou

8) Pořádati zimní večerní ško

ly a besedy pod dozorem členů
Komenského

9) Zakládati přenosné knihov

ny a veřejné čítárny po osadách

českých

10) Vysílati občasně do osad
kde odbory byly by založeny řeč

níky a učence ku veřejným před-
náškám

11) Otevřití českou poptávár- -

nu pomocí jejíž místa by hledána
a obsazována byla

12) Pořádati výroční a obdob
né sjezdy členstva Komenského po
osadách českých při nichž dávány
by byly poučné a zábavné progra
my zaspoluúčinkování našich nej-lepší-

uměleckých sil v Americe

Ku provedení svrchu vytknuté-
ho díla zapotřeby bude společné
práce a podpory Širší veřejnosti
české Z toho důvodu obracíme
se k Vám ctění krajané žádajíce
Vás abyste spojili pomocné ruky
své s námi a pomohli nám zbudo-va- ti

dílo dobré a užitečné jehož
doposud jsme postrádali

Ku snažšímu dosažení cíle ono-

ho žádáme rodáky naše aby ve
větších osadách českých se spojo-
vali v kluby a sbory tvoříce tak
odvětve jednoty Komenský jejichž
ustavení se konečně provede na

příštím sjezdu na němž se během
času usneseme

Každá sebemenší morální neb

peněžitá pomoc bude s díky při-

jata a účel i svému věnována

Veškeré peněžité dary buď ho-

tové aneb slíbené jakož i přihláš-

ky o členství do svazku Komen-

ského buďtež adresovány na pana
V L Vodičku 1408 William ul
Omaha Neb prozatímního ta-

jemníka Výkonného Výboru

A V Kouba
F B Matlach
JOS BuflATA reaolninl

výbor
Jam RosickY

S L Kostorvz

MALÁ DĚLA

Rychlopalných rlřl se uJlvá ve válce Jihonfrické velmi hojno při vSech snížkách
Jeli lakové dílo v dobrém postavení mftío naiv' sbor vojenský zadrželi jím na
rowupu značnou mnu vnjeiiř-Ko- jus onrnzt-- k UKazule takové rychlopalné
dělo nmlébo kalibru obrubované miiHtvem kapská kolonie

aby jej nechala ohhajovati když
ale vše bylo marné podryl zármu-

tek zdraví její a ona se uchýlila
pod cizím jménem do nemocnice
kdež musela býti operována '

1 V La Grange Tex zažalo-

val J S Kubala svého souseda J
Kařu za to že mu odvezl s jeho
pozemku hlínu bez dovolení maji-

tele Každá ze sporných stran si

najala právní zástupce jimž asi

zaplatili daleko více než co ta
hlína ceny měla a výsledek byl
že obžalovaný byl propuštěn Jak
tamní Svoboda praví byl to jen
předběžný soud a tedy další soud
ní tahaČky budou ještě následova
ti Tak se na mnoha místech po

TďcHP

RYCíILOťALNl: '

venkově šetří té zásady: "svoji k

svému"

1 V texasské Svobodě píše je-

den dopisovatel z McLennan
okresu: V místnosti p M & Š

pořádal spolek mládenců zábavu
a jak to již bývá mladá krev Be

zbouřila a miií hoši si vjeli do
vlasů Pamětihodno při tom ce-

lém maléru jest že libozvučnému

verglu (flašinetu) vytloukli oko

Také prý i milostenky použily
svých jemných

' ruček a vesele

hladily tváře člověčí až prý se

jiskřilo Dohra toho všeho vyří
dila se u smírčího soudce Jeden
hoch platil prý {1250 a druhý

{4000
1 Neurvalé a neoprávněné úto-

ky zpátečnických sektářů kteří se

spikli aby národ náš i před cizi-

nou neoprávněně špinili a ostou-

zeli přiměly veškeré svobodomysl-
né spolky chicagské ku ráznému

vystoupení jehož odezva zajisté
způsobí stonásobnou ozvěnu po
všech Českoamerických osadách

Byl založen svobodomyslný sbor
"StráŽ Osvojených" který bude

spolky tyto proti utrhačným lžím

chrániti Zastoupeny jsou v něm

již téměř všechny chicagské svo-

bodomyslné spolky lože a fády
U všech těchto těles pochopila se

cítěná potřeba takového sboru

který by stál stále k boji připra-
ven s podlými škůdci vlastního
národa za jehož příslušníky prý
se také hlásí V krátké době jed-

noho měsíce po prvých krocích

učiněných loží Žižkův Palcát Čís

17 J T přihlásilo se 46 svobo-

domyslných spolků vyslavších
uvědomělé pravé svobodomyslno-
sti rozumějící zástupce kteří 7
ledna L r dali základ ku sboru

jenž nazván "Stráž Osvojených"

iiui 03 semeno
jež se vyplatí za obyčejnou cenu

farmářské $100 buši

Npopomeíile zaslat oc v kolkách na 8

vzorky kukuřice která obdržela zlatou
medaili v Oiiiiižíkjž výstavě a 30 stráň-kovo- u

kníku ' Hints on Ccrn Qroving"
Iowská hospodářská kolei vypěstovala
po auru 95 huslfi a z kaži!ch ÍO Ih klasů
vytlrolila 62 btislů zrna Mnozí frmáfi
ještě předstihli tuto obdivuhodnou skil-ze- fi

Adresujte: dth4m

J B Armstrong
Pleasant Valley Seed Corti Farm

Shenandoah lowa

Or Karel H Breuer

ČESKÝ LÉKAŘ

Má zvláštní zkušenost v léčení ne
moci ženských očních osních a

krčních a ranhojičství
ÚŘADOVNA NA SEVER STPJINĚ NÁMfiSTÍ

DAVID CITY NEBR

Jede na zavoláni do vSech okolních městctcV
cavotejM) jbj v panu potřeny teieioDicky neb

V tiřnltt a e ea7í odpol ordinuje Brni

lotivre j to se
o budoucnost t
svýcli rodin

přlstoapeniai
k rosvétvenémn

1AN £ WELD

jen! vyplácl pojistní

právní a rychle
JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ

ledají ae jedaatc lé
k aalofeoi aovýca UNrl Výhod aí pod-

miň ky
DoplHc a aodrobaontl taeky aate aafMotty
aa vraaaíaa velitale

í C ROOT
til Sbeely Ékwk OMAHA KBR

Knihkupectví Pokroku Upadá
Mime na 8148 velké mnolatví api-a- d

tibavnýct-
- a poučných ae vtéct)

Klidech oborů Divadelní apisr av

jel jarní k dosti uí ▼ rfia
Njrck abfrkich Piíta ti o aegaaoi
odiíu j zdarma Adresa jtc jaOa

t-- k Záaakdau

nové: Alois Bárta (přijal v roku

i8ío) lan Červený Íi86í) Václav

Raboch (roku 1863) Petr Šťastný
(1866) Fr Daneš(i866) Václav
Moravec (1866) JanSajdl (1867)
Fr Bartošek (18701 bratří Em a

F Miškovský (1873) J Červený
(1875) Tom- - Čapek (1880) Za

členy se přijímají pánové i dámy
již bydlí v této zemi po 20 let

1 V Clevelandu katolická obec
svatého Václava vydala roční se

znam přispívatelů svých zněhož

vysvítá Že obec čítá 525 rodin Z
nich za minulý rk přispělo Část-

kou od £100 do {4400 497 ro
din 28 rodin za minulý rok ne

přispělo Spoiků přispělo % 15 od

$25 do Í195 Výtěžek z bazáru
činí {242105

V Clevelandu se jedná opět o
odstranění němčiny z obecných
škol k čerruž mají i naši krajané
tam usazení napomahati Dennice
Novověku varuje však před tím z'
následujících důvodů: "Němci'
rozhořčili by se především na Če-

chy po nich v Clevelandě jší

a následek byly by
česko německé třenice i na této
neutrální půdě jež by Čechům

jako slabším byly ku škodě Když

by pak někdy od města nebo
okresu chtěli něco češi postavili
by se proti tomu Němci jen aby se

nim odemstili a my bychom oplá-

celi jiin stejnou měrou ovšem že

podle 'svých sil Jenže oni by
nám mohli škodit více protože
jsou neporovnatelně mocnějšími
Tím by také vzala za své solidari-

ta sjednocení aárodnostf přistě-

hovalých proti pokusům ameri-káoský- m

utlačili přistěhovalce v

jtjicb národních zvycích a sna-

hách Znamenalo by to tedy
neblahé oslabení přistěhovalých


