
ČEŠI Y AMERICEBr E HOLOf TCHINER Jičínský tajemníkem organisace
která tu utvořena byla Pan Jí

který v řeči té nalezl neméně než
17 přečinů a zločinů P Hrnčíř

Z ČESKÝCH VLASTÍ

Dynamitový atientát Děsný zlo
ČESKÝ LÉKAŘ čínský byl svolavatelem sch&ze

čin spáchán byl ve Zběšově V0FFI0K na rohu 15 a Uoward ul Hueely's
této která byla odbývána v pisár
ně časopisu X Ray Journalu v St

podněcoval prý proti úřadům
školním slovy: "Podnes nemáme
úřadně schváleného ani jediného
dějepisu českého" Že řekl aby

noci asi ke 2 hodině probudil se

Aamisilsilpptke mezioarod-- uí

výstavo v Umaže obdržel
r odboru pivním

ZCmpilv l)-_t-
Uc

Cabinot Beer
ZLALOU MKDALIt

ti V ladě Jebo čistoty a jeno osvft
Icicb a posilňujících vlastnosti

'Objednejte bedničku od

Fred Krou' Brewtog Co

ÍOOT Jaokcon Ht

uuius cis uven nu laioion
V plsárni k nalesent od 10 do 12 hodin ráuo

1 Pii poslední volbě obecní v

Chicagu nebyl pan J A Smejkal
zvolen za radního 9 wardy jak
každý Čech téměř s jistotou oče-

kával Mčl proti sobč jeStě tři

kandidáty a za demokratickým

Louisů Jiný Slovan a sice Chorou i au oapoieons a od 7 do 8 veíer
Telefon residence 1(74 vat Nicola Tesla byl jmenován

čestným členem této společnosti
která se má seiíti ODět v Drosinci

H Mord ID Geo Bickneli MD
který byl zvolen zůstalo více než

učitelé poučili žáky srozumitel-
ným způsobem o státním právu
českém chtěl "aby do školy vý-

lučně národní agitátorská činnost
byla zavlečena" Slovy aby uči

500 hlasů pozadu V-- 8 wardě tyl
I v New Yorku

ZRAKU SLUCHUTklivou 420

krajan Ed J Novák zvolen bez
Karbaoh Hlock roh 18 a Doufflas ul

Omaha Nebraska oposice a v západním townu V

ze spánku dělník Josef Smrž vy-

rušen byv třeskotem Pozvedl z
lože hlavu a k svému zděšení

spatřil na okně světnice v které

spal se svou manželkou dvěma

syny a služkou hořící šňůru na
níž připevněn byl malý kulatý
předmět Jsa horníkem ceznal
že někdo hodit oknem dynamito-
vou patronu která v okamžiku
musí vybuchnouti Rychle pro-
budil svou manželku syny a služ-

ku a chtěl s nimi uprebnouti do

dtS3m6 m číslo telefonu 738
tele přičinili se o to by dětem
byla dávána vlastenecká jména

E Červený byl zvolen za výběrčí- -

AbttESÁŘ
0

O D KIPLINGER
ho daní

% V Chicagu zemřel náhle Mat
křestní aby na vojně nemohla
býti překrucována "činil si po-

směch ze zřízení vojenského'' atd
V zemské školní radě pět odstav

xola X3 sv FatzziaznČESKÝCH SPOLKU tvaiai Kano se nalézal živ a

1 Hudební časopis Gleaning
vycházející y Clevelandu vypsal
dvě ceny na nejlepší skladby hu-

dební a první ceny se dostalo kra-

janu Marešovi z Clevelandu
1 Do bytu manželů Jcchových

v Clevelandu vnikl v noci zloděj a
odcizil tu peněz a jiného majetku
v obnosu f 100 Paní Jechová se

probudila šramotem a zahlédla

ještě prchajícího lupiče nežli však
mohl býti stíhán uprchnul beze

DoQtnláfsr a taHáCnickf oUctiod_____

OMAHA
Rád Palacký i 1 ZCDJ

ců bylo uznáno závadnými a uči-

tel Frant Hrnčíř potrestán odně
Bosesfláme Amerlcas Favorite TOM MOOUB

vedlejší oddělené části bytu Útěka HkfcHlf OKoKtlKdobréBcdoutníkv
odbývá avé pravidelné sch&zekatdou čtvrtou

i _ - _ i l _ _ jr i i
z nebezpečného místa zdařil se
však pouze Smržovi jeho synůmChas Kaufinan

tím prvního zvýšení služného na
dobu jednoho roku v částce roč-

ních 50 zl — Tím trestem mělo

na 13 Wlillam ul Předa Jan RoslckT tsj
J V MnSck 1U5T So 1S 8t QiU V A guulir- --

zdráv v obchodu svém k deváté
hodině se odebral do bytu v hor-

ním patře kdež byl brzy na to
nalezen ve stavu umírajícím Než
se dostavil lékař byl Kálal již
mrtev a dle vyjádření lékaře ze-

mřel prý na srdeční vadu Byl
53 roky stár před 29 lety se při-

stěhoval do Chicaga ze Slapčic v

Písecku náležel k řádu Praha Č

služce Právě v okamžikuaa ibi7 wiiuams uipo_i vr Macn

Těl Jed Sokol t Omaha když manželka Smržová ubíhalapojišťující jednatel --
w a veřejný notář °odbývá avé pravidelné schůze ksždf drubf ke dveřím zarachotil výbuch

O Sř t vČtvrt v metrici večer ve avi místnosti X£S
omrzova Kiesia v Dezveaonu naHo I3th Bt Předa Václav liiirei tajemník

pnHlává a kupuje majeifk nemovitý vydúváJan Janák BOK— Ml so Vlth Bt očctnik Karel
Stěnlčka 41 Ho Iith St Pokladník Ant zem zraněna jsouc těžce Výbu

chem zničena byla okna bytu i

p cpiuvui iis-a- y z tvropy a uo bvrupy atd

nřu'e rwnizo na nemovitý majetek
Kment 1247 Ho 15th Btr

Podp Sokol Tyrš l 1

stopy

1 V Cedar Rapids se chytil
mladík Fr Kouba na žebřík ná-

kladního vozu železničního aby
se rychleji domů dostal Byl však

zachycen jiným vozem těsně po-

dle tratě stojícím a mezi vozy při-

máčknut tak že mu bylo zlomeno
několik žeber a levá ruka na dvou
místech Stav jeho jest povážlivý

téměř veškeren nábytek v pokoji

S P S a Český Lev Česko-ame-rickýc-

Lesníků Při vyšetřování
koronerovu vyšlo však na jevo že

se otrávil požitím karbolky

Plsam Stržin ril 13 a Duníte ulodbývá své schfize dvakrát měsíčně kaldou se nalézajícílneaeli as ponduli v nit-sic-i v smi Metzove
Cekirucui odbývs se i neděli v říjnu
Dftlletnf mjHiAkm 1 tíMtlAII v dubnu a čtvrtletn Nalezený poklad V cihelně

Kukuřice na semeno Karla Schablina v Košířích dělníV lednu a srpnu Předseda Kr Svojtek mí-

stopředseda JosNejepInský taj John ťblebo- - I Václav Šilhánek v Chicagu
ci zaměstnaní kopáním hlínv 6pracoval v dřevárně Spryově při

rad isnu jizni íftts ul ncetni joser nnpar
1430 Jií 13 ul Pokladník V V Kunci 131B Ho

března ve hloubce 1— 3 metrů naJež se vyplutí za obyčejnou ceno
farmářské 1100 buši stroji odkud se kol 9 hodiny ale jest prý naděje na jeho

10 Dtr vyoor roajoiKU jos piemec jos vo

pálka a Ant Vaiák praporečnlk J fterhakl lezli značné množství starých stří-

brných mincí o něž se rozdělili a
Neopomeňte zaslat 6c v kolkách na 8

vzdálil Když se dlouho nevracel

bylo po něm pátráno a nalezena
aoiorce rr vojtecn naceinm a viui

Jan Hus Loío ě 5 Ryt Pjthla vzorky kukuřice která obdržela zlatou

býti celé jednání ukončeno tak
bylo by u každého jiného stavu
Jinak však jest u učitele Ten za

jeden a týž přestupek trestán jest
několikráte Tak i pan Hrnčíř
Náleželo mu druhé zvýšení služ
ného (o které již před tím dvakrát
marně žádal v částce ročních
200 K od 1 září 1898 Zemská
školní rada vynesením ze dne 10
února t r však zamítla žádost
za toto druhé zvýšení poněvadž
nepůsobil dle povinnosti t j že
promluvil řeč v Brně Druhý ten-

to trest znamená pro jmenované-
ho učitele ztrátu 200 K ročně za
tři léta 600 K nepočítaje léta

následující
Nedostatek učitelů počíná jeviti

se také už českém Pošumaví v

okresu domažlickém a klatovském
V okresích těch neměli nikdy
štěstí na přízeň školských úřadů
co se týká povolování nových
škol a rozšiřování škol o třídy
nové a tato lhostejnost ku Škol

1 V Chicagu se oběsil 52letý
Václav Říha Poněvadž byl oddánodbývá srh6ze ksXdnu první a třetí středu v již jen mrtvola jeho v zátoce jeze

medaili v Omažké výstavě a 80 strán-

kovou knížku ' Ilinta on Crrn Grovine"měsíci v Národní stni na is a wiillam ul Ve
ra ku dřevárně přilehající Jakýmlicí kancléř Louis Herka vH N Y Life Bldir nestřídmému pití opustila jej roIowskií hospodiUská kolej vypěstovala

po akru 95 liuftlfi a z každých 70 lb klabBtráiue archivu a pečeti F Jelen 15 a Center
dina a nyní učinil svému bídnémuzpůsobem se Šilhánek ve vodě

octnul nebylo možno vypátrati
vydrolila 63 bušIK zrna Mnozí farmáři

rJtrtžce nuanci v&u Přibyl ww ho 12 Sl Po
kladnik Jao Svačina 12&8JIZ 13 ul

Bohemia Lože ě 814 AOUW
JeStí předstihli tuto obdivuhodnou skli- - životu konec oběšením Před 13

lety se přistěhoval do Chicaga zByl 56 roků stár v Americe 27 letzeB Adresujte: dth4m
odbfvá sve pravidelné sch&ze v Národní iln

Čáslavi v Čecháchpocházel z Vlachovic u Nového

nález zatajili Teprve později
byla zpráva o nálezu prozrazena
načež majitel cihelny po nemalém
úsilí sehnal 23 mince pocházející
z roku 1618 - České groše byly
odevzdány smíchovskému policej-
nímu komisařství

Vražda Dne 15 března byl
nalezen 75letý Vincenc Mrázek v

koutě na dvoře svého domku ve
Lhotě u Brna úkladně zavražděn
Vraždu spáchal neznámý zloděj

kaídou2 a 4 středu večer K W Handhauer
M P Vác J Puku Káp 1518 Wlillam Htr„
3 V Vacek ncetn 2210 to 14 Bti„ Bose- - Města Náležel k řádu Rovnost

J B Armstrong:
Pleasant Valley Seeí Coro Farm

Shenandoah lowa
í V Kewaunee byl již po třetí

water spol lékař 222 riee Bulldlng

Tábor Columbns ě 69 WOW
dodán do blázince krajan Fr Otra- -

Č S P S a k unii dřevodělnické

Vyšetřování koronera skončilo ná-

lezem poroty že Šilhánek přišel o
dovec Vždv iei proDustěií v doodbývá scb&ze kaídé I a 3 úterý v měsíci v

aini p Jos Klepetky na 18 a Wlillam ulici Frank Doležal
íeský pr&vnilc

Vel konsul Jan NaměRtek: l Vác
mněnce že nabyl normálního roz-

umu avšak po krátkém pobytu
život nešťastnou náhodoulllaíek pokladn k Chas Kunci klerk F J

Fltle 211 N22 st So Omaha provodil Jo H Y Clevelandu o posledníFREMONT - NEBRASKA doma musel býti již po třetí do-

praven do ústavu choromyslných
jenž vloupal se do jeho bytuměstské volbě byl zvolen krajan

J ijoicjš vnitrní atrakce josepu Krejčí ven
kovnt strslee Josef Vaněk

Tábor Sebranka ě 4771 MWA
Vyřizuje veškeré soudní a právní zále

ství českému je tu jako dědičnážitosti při vrchním aneb krajském soud
v kterémkoliv okresu Maje důkladnéodbývá své pravidelná ach6ze ksidoo prvou a

třetí středu v měsíci v osm hodin veCer Proto také v úřadních výkazechznalosti práv nabízí služeb svých ct
krajanům ve všech čátích státu 44tf

T ainl pana Jana Hrochu Konsul K Hmrkov
ský 1113 Dominion Bt návodíi Josef Klála
bankéř Joa Vouálka 8 a Wllham ulice klerk

Vražda tt sebevražda Dne 17
března nalezl rolník Kotulán v

Bukovinkách svou 24letou man-

želku Annu s níž byl teprv tři
neděle ženat v obecní studni
mrtvou Po vytažení zjištěno že
na hlavě měla ránu

NejstarH veltr ánský spolek se ro

J F Přibyl 810 Hlukory prftvoilíi Kr Vele
chovskr: vnitřní atrií Joaef Hrubf: ven DrL H SIXTAkovnl atráá John Ktrnad: výbor majetku

Školských je školství zvláště okre-

su klatovského takřka na posled-
ním místě ve všem i má nejhorši
docházku nejpřecpanější třídy a

nejvíce výpomocných sil Pěknou
charakteristikou školství toho jest

Kua ueran Jan unieooraa joser riaiu

Tábor Nebissská Lípa i 188 WOW

óeský-
- lékařodbývá achbze kaidý druhý aítvrtý Čtvrtek v

lni Hrochoví Josef Sip předseda 1012 Hotuer SCHUYLER NEBR

'Písárna t Hollmanevě bločku
V druhém poschodí

že už učitelé utíkají z úřadu svého

jinam spokojujíce se se zaopatře-
ním sebe skrovnějším jen když
trochu volnějším Tak v prosin

zešel Následkem politováni hod-

ných událostí jež se sběhly při
hlášení se vojenských záložníků o

posledním kontrolním shromáždě
ci aomoni se jeden taktka násilné
pouze asi 400 zl a přijal k tomu
místo hospodářského úřadníka zaDr ČEPELKA

Bt Václav DolejS oiUlopředseda John Safar
pokladník 824 Douglas Ht A F Novák taj
1310 Wlillam St Fr Soukup pr6vodci

Sbor TlastlKlava i 29 JČO

odbývá schůze Uaídou 1 neděli v rafsicl v Ná-

rodní atnl o i% hod odp Předsrdkyní Marie
Michal 18U8 Masno ul vysloužilá předsedka
K Bartol náměstka Marie Rosický tajemni-
ce M Suchánek 1124 So 13tb St áfettiice
Josefa Monika 1S a Williams ul„ pokladnice
Karolina Beránek 16 a Williams ul do~
sorkyně Mare Kunci

Sbor Boleslava ř 60 JČD

odbývá acb07e každou 2 nedřll v níslel v Ni
rodní siní o 2 b odp Předsedka Ant Mach
1221 Jit 15 ulice tajemnice Vinci Čermák
1247 již 14 ul ocetnlce Marie Příborská 1211

již 12 ul pokladnice Karolina Flbluar líUS

)lt 13 ul

Sbor Hvězda Nové Dob l 86 JČD

v Cechách promovaný
i zkufený

ní usnesl se výbor sboru vojen-

ských vysloužilců v Ústí n Orl
ku přání veškerého členstva změ-nit- i

sbor ten na spolek čistě ob-

čanský který by ničím nepřipo-
mínal svého někdejšího vojenské-
ho rázu Občanstvo ústecké
uvítalo toto rozhodnutí se zadost-učinění- m

a bude spolek tento

hojným přistupováním podporo- -

deputát V Domažlicích vzdal
se jeden učitel místa které pro
nedostatek odborných sil obsaze-
no industriální učitelkou V Ko-lóv- či

(okres domažlická") vvučuie
íká absolventka měšťanské

školy Podobá se že vracejí se

rAjHohy leřvati Zaiimavom it J J ~— — — —j j '
usnesením padá nejstarší sbor

OBDIMOJE

V ČESKÉ LÉKÁRNĚ

F NEDĚLY & SYNA

V CRETE NEBRASKA

Veíkeré předpisy lékařské vyho-
tovuji se v této lekární s Drávní a

vysloužilců vojenských v Rakou

odbývá své schbie kaidoa 8 nedíll v mřsicl ve
' S iiuú uúu v siui metsově ťředseaKyná M

FnKelthaler tat Vllbelmina Rartnáová 1234

Po ]3tb St díet nice Em Chleborád 1418

Poppleton ave

Sbor Martha Grote i 10
sku neboť byl již v rbce 1825

i založen

kaprálové a podobní lidé tento-

krát ale nedostanou ani kaprály
protože ti najdou lepší trvalejší
vděčnější i pohodlnější zaměstná-
ní u pošt "berních úřadů soudů

hejtmanství stanou se úřadníky
kdežto ve škole byli by jen —
učiteli

odbývá tvá pravidelná schíie vidy 4 nedíll POHYBLIVÝ CIIODNfK NA PAŘÍŽSKÉ VÝSTAVĚ
%_ I _ 1 1 t t w ___ Dary sokoi slávský v Chica▼ mesicl v Národní smi Předsedkyni Mnry

Anna- - EreJCÍ
1258 8o 18 Su poklad- -

V fich léčebních prostředkl gr-t- f
Boukal mlatnpřed-- wl

talemnlce Rosle David
inc_i nuvinaami na panzsse výstave jest pohyblivý chodník pozoruhodným Jest gu zaslal administraci "N L'

prostřednictvím p Aug Geringe
uy ubyc uoeuBUBivn z jeunono místa na druhé a sestává ze dvou částí
Jedna část se pohybuje rychlostí něco menší než 2 míle za hodinu druhá pak

z !a2C l$0T° 5 m1-_-
? řevJé íani2e 8e# 'stoupl nejprvé na volnější ě„stzase opáčně při sestupování

{ vV 'Yf-- ra pro stávkující Sokoly-uhlokop- y

nice Josie Janeček pro vodky no raonie Pešek
Fannie Opočenský lákat Dr L Svoboda

Sbor Čechle D of H Í 161 AOUW

odbývá pravidelná sohnze kaidý 1 a 4 Čtvrtek
v mésicl ve dví hod odpoledne v místnosti
pana J naviika v Národní atnl Předsedka
Anna Sluníčko tajem Josle Vacek 2212
lUni 14 ul očetnice A Svojtek So St
Pokladnice Anna Havlíček 1231 jl 14 uL

ipotk lékař C Uoaowaler 822 Bee Bldg

Osobně řízené výlety cestujících do

KALIFORNIE po velké

Rock Island Roňte

v Lechách 61 zl

Hrozící stávka zednických tovary
iů a ostatních stavebních dílnlků
Sotva že stávka horníků se zakoň
čila obdrželo společenstvo praž

Jste li stížen revmatismetn zkuste
Chamberlain'8 Pain Balm Nebude
vás to státi ani cent nepomůže li vám
Jedním použitím zbaven budete bole
stí Hojí též pohmožděniny a vy
mknutiny o třetinu rychleji než jiné
léky ítíznutí spálení oznobení bole-

ní na prsou a v boku otok mandlí a
jiné otoky vyléčí se rychle použitím
jeho Každá lábev zaručena Cena
23 a 50 ctů

Sbor Lilie í 9 Kruha Dřerařek
Scénická dráha vyjftdl i Omahy každý pá-

tek přes Colorado Sprlugs a Salt ilake do Ka-
lifornie a na Pacifické nohřesi
Jlínl dráha vyjifcii s Omany kaídou středu

přes Kort Wortb a El Paso do Los A ngeles

ských stavitelů mistrů zednických
a kamenických připiš podepsaný

F C MaBák za odhadčího daní
ve 24 wardě a p Krejsa byl zvo-

len do školní rady

1 Pro výstrahu přistěhovalcům
uveřejnily "New Yorské Listy"
dlouhou zprávu od 5 českých děl-

níků kteří se nechali oznámkou v

německém baltimorském časopisu
vylákati na stavbu dráhy do Záp

odbývá své pravidelná --oh&se vid v čtvrtn
neriSIi v mínící v místnosti n J Hrocha Před

sedkyní Marie Jirák lV4silJnl 18 ul místo- -

H Na pobřeží státu Louisiany
jak se z dopisu p J Dvořáka ve
Svobodě dočítáme nalézá se malé
městečko pojmenované Bohemia
Nějací Češi prý městečko to zalo-

žili o nichž se nyní nic neví ale
bydlí tam mnoho Dalmatinců za-

bývajících se lovem ústřic

" V Chicagu se chytil loletý
Karel Hájek na káru v zadu jak
to chlapci všude dělají když pak

zástupci zedníků v němž činěnyean r rancisco

jsou následující požadavky: —Trto turlsteké vozy jsou nejnovíjiibo vioru
a připojeny jsou k rychlým osobním viskám a
oblíbenost jejich Jest dakazem ie nabízí Jet

rannle Krajíček tajemnice M
Sredsedkyne ]12ni 13 ul pokladnice Julie
Soukup 22IH jlul 12 ul pr 6 vodky ně Antonie
Tříska V K Marie Marik vnitřní stráž Anna
Dvořák venkovní stráž Katle Sluníčko výbor

1 Pracovní doba na všech stavto notlcnUí

bách budiž ustanovena na q homajetku Marie uoleja Marie ťecbáčova b
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Lístky nejlevníjii Jsou pou2telny v těchto
oblíbených Pulimanovych turlst voxecb
O dalii zprávy o tíchto vlacích a vybodách
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Virginie Jos Mylovi bylo slíbeno

I3 denní mzdy poněvaČ byl v Če-

chách po delší dobu zaměstnán!
po vyučení má býti průměrná denníodbfvá svá scfaóze jednou míslčni a aloe

každou druhou nedřll r siní Metroví Ceío: mzda na čtyři koruny určena
roční sch&ze odbývá se v Hjnu pAlletní v du

při stavbách železnic co dílove-- Práce akordní má bvti vůbec sPředplácejte na Knihovnu Ame-

rickou pouze ři 00 ročně ďoucí Ad Mylovi a Vác Čurkovi
bnu a čtvrtletní v lednu srpnu Předsedky-
ní Frantllka Kouteký mlsumředsedkyní Ma-

rie BeCán tajeiunice Stasin Henák lúě lath A
N SU So Omaha očetnice Marie Bílek 38

odstraněna 4 Prvního května

se káry pustil aby od ní odeběhl
byl přejet vozem opáčným smě-

rem jedoucím Kolo vozu nále-

žejícího Standard Oil Co rozdrtilo
chlapci nohu nad kotníkem takže
mu bude muset býti nejspíše od

co zedníkům a kamenníkům byla všickni dělníci mají míti prázdno
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Eliška PřemTHlovna l 77 ZČBJ 5 Každému zedníku musí býtii myS X
dána idenní výpověď z práce aBcbtie třetí nedíll v mísloi v síni Jos Kle-

petky Antonie Kment předsedkyní Josefa těchto 14 dní jest povinen zaměstTEXASD0

ij

SteiKer ta] 109 So 4th St Hanna bebek'
íSctclco ia So lUi Su

Tábor Myrta ti 922 R ' A

odbývá acboxl první nedíll v mísící v sokol-

ské slul- - řřednedka Marie Boukal tajemnice
Marie Urbánek 3024 S 18 St pokladnice
Josefa Valenta výbor majetku Kateřina

FranU Peíek Anna Semlk spol
lékař Dr L Svobodá

nebo iplnavá pleť vrásky červeny nos neb
líce osmablosť vvrážkv a skvrny a vadv1

jbkehokoli druhu Dodávají ženám sprostého
vzezření a starého vzhledu Všecky tyto
vady léCí rychle a snadno naSe QUEEN COM- -rvn y? st PLEXION SALVĚ (Královnina mnť na nleťU

ňata — Téhož dne byl taktéž v

Chicagu zasažen pouliční károu
81etý Jiří Koptík když ulici pře-
cházel Kára chlapce odrazila

spůsobíc mu těžké poranění na
hlavě a jak se lékař obávái uvnitř
utrpěl poranění které mu může
býti osudným

' Přede dvěma měsíci se ztratil
českému israelitovi Loewenroseno-v- i

v Chicagu i4letý chlapec Šimon
a těchto dnů byla mrtvola jeho
vytažena z jezera Kterak chla-

pec do jezera padl nebylo možno
vypátrat

Jest to nejjistěji! a nejdokonaleji! masť na
pleť v dneinitn trbu Uríltě neškodná na od-

por tak mnohým jiným prodávaným příprav-
kům které obsahuj! olovo vismut nebo arse-
nik Zjemňuje k&ií a dodává tváři dokonalé
a zdravé pletl a odstraňuje trvale jakékoli
vyráíkvnhry skvrny nebo vadv Plhvtrndv

navatel zaplatit i kdyby dělník
žádnou práci v době té nevykonal
6 Na každé stavbě bude dělni-ctve- m

zvolený důvěrník (dozorčí
orgán) kterému náležeti bude

právo bdíti nad stavitelem zdali
uvedené podmínky dodržuje To-

hoto důvěrníka musí stavitel pla-ti- ti

Zástupci dělnictva ponechá-

vají společenstvu lhůtu k odpově-
di na tyto jejich požadavky do 19
dubna Nevyhoví-l- i společenstvo
podmínkám bude zahájena stáv-

ka %V tomtéž smyslu obdrželi od
zástupců dělnictva přípisy i jiná

slíbena mzda I275 denně Václ

Mylovi a Fr Řehákovi pak co

bylo slíbeno $125 den-

ně- Byli pak doveženi po dráze

ještě s jinými 10 dělníky do pusté
pohorské krajiny v Záp Virginii
kdež ubytováni v bídné chatrči a
všichni měli pracovati co náden-níc- i

za Ji 25 denně Nečistý čer-

noch pro ně vařil bídnou stravu

již pojídati museli bez náčiní stol-

ního v chatrči pak všech patnáct
líhalo na troše slámy na zemi ro-

zesílané a bez přikrývek' V práci
té vydrželi jen 4 dni načež chtěli

odejiti museli však dříve zaplatiti
J2950 za cestu tam než jim byly
věci jejich vydány Na štěstí měl
jeden z nich peníze ještě z Čech

ten zaplatil Žádanou částku načež

po celý den putovali pěšky k nej-bližší-

nádraží Zde ještě mu-

seli zaplatiti I44 aby se dostali

SOUTH OA-g-t- -

Tři Jed Sokol t So Omaha

noývá své pravidelné acbse jednou mřsiční
alce každé lni pondéli v mWcl v místnosti

Jana Koutskýho na rohu 20 a Q Starosta
Bedř Dlenstbfer tajemník Fr Benák 108 IHth

a N Bt očetnik Vác Vrabec ltb a 8 St
pokladník Oantliek Hájek 80 nesl N a O uL

Praha Loie í 828 A0CW

odbývá tvé pravidelná --chase Lil středu

a osmahlost mizl po ni snadno a rychle Matky
kterým jde o blaho dcer měly by sl Ihned ob:
jednatl Královnina masf na pleť pro ně Ba-d-

překvapeny snadným a rvchlfm isDe- -
—Nťi:

chem Krása je kliiem Aspěcbu a kdo sl ne

přeje býti sličným? Žádná dáma neměla by
býti bez maxtl této Cena nouze 60 cent v7_£neroTjB-íTetoT-

fi spad tozj a raise
pófttovnich známkách nebo penězích Při ob-
jednávce plité česky neb Anglicky AdresujoTiore tozj n im Tiaiicii
te: dthtř

mtsici v síni p Kouurno ntiusu ulici
Fr Wellcb Mistr Práce F J Fltle taj! 811 N
88 Jos Váchal aCetnlk 80 a P ulice Poklad
Bedř Dienstbler 80 a O uU

946 So- - Hosiaa ave
CHICACO 1LL

DEPT Pfti4 Palmové Dřevo 11
Kruh Dřevařek v Ho Omase odbfvá srhiie
avé každé poslední poodéli v mislct v místno-
sti Br Koutskyra Marto Vomicka Dtstojná
porafok--

e Katle Votnšfka nístopředsedka

Dosvědčení x Anglie
"Považuji Chamber]ain'a Cough Re

medy ta nejlepší na světě proti zápalu
průdušek" pfše p Wm Savory s
Warringtoo Anglie "Zachránil Život
mé manželky kteráž trpěla zápalem
průdušek po iest roků při Černi větši-
nu ěasa k lOžka poutána byla Nvnf

Katle vocasek w r šo B Btr
do Baltimore zpět ' Do těchto_iniinrrantUka PlvoBka backérka PraatUka 8vo-bo- d

sonkromnlce Barbara Racek pravodM
JosephiD Btrakai altřai atrai Asna Křeček
venkovní atrál

pustin vylákal je nesvědomitý

Nejlepší dráha do všech míst

Kaasas tadlÍBké-- i ázaií Teimaa
Mexika a aa Paciflckén pareti

Jde přímo do

~jnLoh Chšma tmseň!

Mlu ll¥orth'Sillsbanb '
Wanhfcchyaoo Toj!
3alton Tiylor (hsbútrlQa

_x)cijurt __4oriftta --Ua2_arcot

UOttast Sestcs AltmAo

mm EátrESTcn on

společenstva stavebních řemesel

700 korun pokuty učiteli Učitel

pan Frant Hrnčíř k vyzvání
Ústředního spolku jednot učitel-

ských na Moravě promluvil dne
10 srpna 1896 na s jezdě učitel-

stva českoslovanského v Brně na
théma: "Které úlohy připadají
učitelstvu v kulturním rozvoji ná-

roda českého" Pro řeí tuto byl
vzat jmenovaný učitel k rozkazu
zemské Školní rady v disciplinární
vyšetřování které provedeno bylo
31 října 1896 okresním Ikólním

inspektorem Josefem Chmelařem

agent který dostával plat x kaž-

dého takto dodaného dělníka

Z Afriky zpět
Každý kterýmné prá-

ci Jako malování barrení
papírování atd ztdi ob-

drží fotografii bt€__o doan
zdarma S úctoa

tfíarel fžlsefan
OS--

O TTOsl Lili OTU
OlIAHA NEBR

OzÉStiTiliipFtrb
isai mu—1 ___

Kdyby byli krajané ti neměli pe-

něz byli by se museli dlouho dři--

Jest téměř drává" Jest to velkým
pobílením pro vyrabltele Chamber
lain's Coogh fiemedy když mohou
podobné dosvědčení averejnlti Uka
tuJeC jak mnoho dobrého vykonáno
bolestí a utíraní uleveno a život t__

ti ne by dluh byli oddělali
1 Na sjezdu vědátorů zabývají

mají na aklad viechny drahý
správek ku kamnům valícím i to-

pícím necbť jsou jakéhokoliv

jcoéaa aab výroby ť
chráněn --draví a itěatí lékem tímto

cích se Roeatgenovými $ Ray pa-

prsky byl svolen doktor Radii Na prodej a viech lékárníků


