
Pokrok Západu
T ten však se raději zastřelil než byOř fi HQLQ7TGHINER

Dyi anasel hanbu již paděláním
dluhopisu na sebe uvalil Zane

za dob apoštolských jen že ten
cedar-rapidsk- ý duch svatý jest jen
malým tajtrlíčkem

1 V Chicagu vyhořel v noci
na 30 dubna pivovar zvaný Atlas

ČESKÝ LÉKAŘ

OFFICIÍ na rohu 15 a Howard ul Hueely
lilock íls dveři Jll) Telefon im

ČEŠI V AMERICE

H V Clevelandu ae rozloučila se
svétem přes 80 roků stará oabička

Joseia Jankovi Před 36 roky se

přistěhovala do Clevelandii z Be-

rouna a po celý ten čas bydlela v

tomtéž obydlí Až do posledního

chal manželku s 5 dítkami aniž
by náležel k nějakému podpůrné

mislstpptké nieří nit rod-
ili výstavé v Umaže obdržol

t odboru pivním

Cabinot Beer
ZLALOU MEDALII

táklsné Jobo (InUity Jho Od ví
tclch a posilnujlclub vlastnosti

Objednejte bedničku od

Fred Kru? Brewlng Co

ÍOOÍ JiiDkuon Mt

V plsárn k nalesenf nd 0 do 12 hodin ránu mu spolku'ju 1 uo onpiiirdns a od 7 do H verer
Telefon residence 1074

náležející českým majitelům OheB

vypuknul v kotelně v prvém patře

pečí upozorněny NejvětŠích škod

způsobila náhlá povodeň" v kovář-
ském mlýně který byl z větší částí

zaplaven a zničena velká zásoba

mouky a žita

Petrohradský řeský výpomoc ný spo-

lek obmyslil Náprstkovo české prů-

myslové museum bohatým darem

výborně volených předmětů domá
čího a umělého průmyslu ruského
Dar sestává z dřevěných výrobků
kustárného průmyslu mezi nimiž

H Gifljrd Ml Gco Bíctneii MD
a rozšířil se tak rychle že za ho

dinu se nalézala celá budovaokamžiku před smrtí mela úplné
sebevědomí ssutinách Jen sladovna zvláštěTklí ros UO ZRAKU SLUCHU 11 V Clevelandu byl odbývánKarbacb Ulock roh 15 a Douiilaasl- -

to 6tojící nízká budova byla za
chráněna Škoda spůsobená obOmuha Nebraaka pohřeb jedné údkyně sboru Eliška

It3m "Číslo telefonu 73 náší dle chicagských Časopisů vícePešková JCD j po odbytých řečfch
ADHESÁR

tm m i

než 1500000 peníze to českýchspolkových nad hrobem pak vy

obzvláště tři řezané a malované

skřínky vynikají z drobnějších
předmětů z kamene a jiného ma

O D KIPLINGER
podílníků V pivovaře tom bylozval pohrobník účastnice aby se

ČESKÝCH SPOLKU

OD NAŠfCH DOPISOVATELŮ

V SAVANAH Ga 25 dubna
Ct Red Pok Záp! Měli jsme
zde mírnou zimu a žádný pozdní
mrazík se nedostavil tak že jsme
ani žádné jaro neměli Hned
jsme měli 80—86 stupňů tepla
ale neni tak zle poněvadž máme
led laciný Zdejší páni ledaři si

vjeli do vlasů a snižovali cenu
ledu až nyní prodávají ioo liber
za 10 centů Můžeme se tedy v

tom teple dobře ochladili a laci-

no Veškeré zeleniny je zde také

hojnost — Na den sv Patricka

pomodlily za zemřelou Vyzvání zaměstnáno asi 50 dělníků skoro

samých to Čechů Pivo ve skleDODtQiufaf a tabáCniclít olicboi tomu vyhovělyjak Pochodeří píše
všecky sestry spolku jediná před-

-OMAHA

teriálu zhotovených z textilních
výrobků a několika výborných
plastických prací z litiny dohro-

mady přes 40 kusů vyznačujících

pích prý však zůstalo nepoškoze'
Botesláme Amnrlcas Favorite TOM MOOKRRád Palacký i 1 ZCIU a HKNIK UKUIIUH dobré acdoutníkv sedka nikoliv Vším právem o

tom dí PochodeB: "Či máme

no a buce se dále rozvážeti k

nové stavbě pivovaru pak se ihnedodbývá své pravidelné schfttn katdou řtvrtou
oedí v měsíci o 2 b odp v slnl p Klenetkv se vesměs charakteristickým rázem

neb zvláštností materiálu a jeho
na 13 a Wllllam ul Před Jan Roslckf laj mlče ti k chybč která uvádí v po přikročí

V n í a a
J V Mk 157 Ho lSHt ífet V A Houh ra

směch vštchny svobodomyslné zpracovánírevecKe jeanoty ceske seda 1317 Williams ulpokl Kr Mach

TM Jed Sokol t Omaha spolky?— Clilí-l- i se katolíci modliti svolávají na den 26 května kur ItoMnsonovft lékárně
na 13 a Pacific ulici VBrn! 17 dubna táhlo asi tisícodbývá are nravide né sobazp kaádv í a 4 budiž— vždyť je to jich přesvědCtvrtnk r mesiul veffr ve své místnosti KBS jsme zde hostili admirála Deweye dělníků z předměstí k městu aby' BO I3th St Přel Václsv IlurfJ tajemník

Jan Janák 6W-- M1 so lutta Bt nfetník Karel Telefon 1T a na památku jsme mu dali stři
čení e by ale měly svobodo-

myslné spolky nějaké modlitební
demonstrovali pro všeobecné prá

Úřadnl hodiny:
Od II do Uď-po- l a od
4 do 6 a od 7 do i veíiT

flténlčka AVi Ho lam 8t Pokladník Ant
brný pohár který stál asi $roooMluví se čtskyKment 1247 bo íiiri tr
Když sem přijel tedy notně pršePodp Sokol TjrS l 1

hokus pokusy prováděli — to my-

slíme že neodpovídá ani jich
snaze tím méně přesvědčení"

Dr C Rosowaterodbývá ave acli&ze dvakrát měsiěné kaldou lo tak že nemohl býti slavně př1 naděli ad Dondull v měsíci v alnl Metrové

sjezdu při čemž má býti uspořá-
dán společný koncert Pět chi-

cagských jednot pěveckých vydalo
k tomuto sjezdu velice pěkný pro-

gram ozdobený vkusnými ilustra-

cemi Na programu tom se nalé-

zají podobizny Ant Dvořáka B

Smetany a Kar Bendla s jinými
ilustracemř alegorickými V pro
volání ku sjezdu praví Výkonný
výbor: Zveme bez rozdílu všecky

vítán a po příjezdu musel ještěOeloroínl scbbze odbfvá ae I neděli v říjnu
Dňlletnl scháza 1 neděli v dubnu a čtvrtletní ČESKÝ LÉKAŘ celé půldne seděti v hotelu Poli V St Louisů rozhodnut bylv lednu a srpnu Předseda Kr Bvojtek mí

stopředseda Josaejnplnky taj John Dhlebo tom s ním vyjeli na ústřice tu alran jimi íftia ul oftemm jonei naspar
H430 JIŽ 13 ui Pokladník V K Kunci 131fr4o Úřadovna: 222 "Bee Buflding" při silném odlivu loď po níž

soud řádu Slovan i I CSPS s

bývalou vdovou po zemřelém Čle-

nu V Hájkovi Je to již po třetí
'13 Btr výbor majetku Jo Němec Joa Vo

ploul se posadila na mělčinupálka a Ant Vák praporeěnlk J fterbakl

nemohla se dále hnouti tak žeco soud ten před soudními tribu
Od II do 12 dopol

třadni hodiny: ()l2ď5 l

Od5:3ldof odi
V nedúll od 10 do 12 dopol

dosorce ťr vojtecn oscelnlk A vataic

Jan Hus Lože ř h Kyt Pythla admirál musel býti v člunu s iínály projednávánodhf vá ectiDtn kaidou pivní a třetí středu v
Ve- -měalci T Národní alnl na 13 a "illlarr ul se

sbory pěvecké jež uvítáme bratr-

sky s otevřenou náručí Kdo myslí
že jinak Česká Jednota Pěvecká
vedena býti musí nechť súčastní

vo U divadla městského byl zá-

stup policií zatlačen zpět přičemž
tři osoby prý pro odpor proti strá-
ži byly zatčeny Dvě z nich byly
ponechány ve vazbě

Po rozpuitíné schůzi V Národ-
ním domě na Král Vinohradech
konala se schůze mladé generace
strany národně-sociální- - Při řeči
br Šťáhlavského z Pardubic pro
výrok o vojsku vládní komisař
schůzi rozpustil Zástup as 600
hlav čítající ubíral se pak k uspo-
řádání "tiché procházky" na Vá-

clavské náměstí a odtud na Velké
náměstí staroměstské Tam bylo
všeobecnému hlasovacímu právu
provoláno Sláva načež se zástup
rozešel Policie vykonala kromo-byčejn- á

opatření klid nebyl však

porušen

sta toho odvežen a při tom

nějak roznemohl — Tesaři
líci kancléř Louis Herka

byl a skončil opět vítězstvím vdo-

vy Již asi před rokem bylo o
934 N Y Life BllK Tel r úřadovně Ó07-- Tel v bytu 1217Btráioe archivu a nečetl P Jelen 15 a Onter n

Strátee financí Váb Přibyl MM So 12 St Po

Bydlí—Číslo 2417 Jones ulice
stavbách se zde zorganisovali
unii a od 1 května požádali

kiadník Jao Bvařtna vm Jlí 13 ui

Bohemia Lože l 3U AOCW
se jednání 3 sjezdu a tam upřínv

soudu tom ve všech česko-amer- i

ckých časopisech psáno a na

sjezdu řádu ČSPS bylo
o něm též rokováno Řád Slovao

ně bez vášně projeví své smýšleodbf vá ave oravtdolné arh&ie v Národní itn Chas Kaufman zvýšení mzdy a zkrácení dobykatdou í a 4 atředu veCer V W Kandbauer
pracovně Jsem však žádostM P Vád J ťake Zin 1618 Wllllam Btr

ní aby konečně bylo jasno mezi

námi' J V Vacek nfetn k 2210 So 14 Hu O Uoae-- dal členu V Hájkovi průvodní na výsledek neb většina jest čerwater spoL lékař SfcíS lw BulldlnR

Tábor Columbus i 69 WOW
ft pojišťující jednatel

a veřejný notář °
Znstu-uj- v TjlopJ! poJISfnJíel siKileřnootl

oochů a ti se spokojí s každolistinu na dluh když pak člen ten II V Town of Lake a Chicagu
mzdou Při tom jsou ještě hrdibyl odhalen žhářský podnik pro-

vozovaný na výdělek Několik
irHlavá n kupuje tnRlmck neiu-vil- vydává

odbvá acbftze kaidé laS úterf v měsíci v
alnl p Joa Klepntky na 13 a Wllllam ulici
Vel koušu I Jan Náměstek míatokonsul Vic
lilaiek pokladn k Cbas Kunci klerk F J

že pracuií kdežto běloch stěží
vjčas nezaplatil vyloučil jej Než
ale v průvodní listině naznačená
lhůta členská dopadla zemřel Há

v eidvm urny 1 tvropy a do atd

r?mo tfize na nemovitý majetek
práci nalezne Po celou zimu tudomů bylo vypáleno za tím účelem

jek Vdova dle všeho na radu řádily neštovice a dosud nepřeaby dosaženo bylo pojistné a do
Fitle 311 NSN st Ho Umaba provodei Ju
3 T)oleJI vnitřní stráíc Josepb Krejti ven
koval striíce Josef Vaněk

Tábor Xebrak l 4771 MWA

OFFICE: mm 6 K TllíiBiiUiiii
staly Veškeré obyvatelstvo bylo
očkováno a já i s mojí rodinouodbf vá své pravidelné sebnze každou prvou a

třetí středu v měsíci v osm bndln veier C H KUBÁT musel operaci tu podstoupiti takér síni pana Jana Hrocha Konsul K Hmrkov
S pozdravem Ant Tiranski im Dominion 8t návodě Mlke Votava

bankéř Jos Vopálka 3 a Wllliam ulice klerk
ztnScpt lúnllJ r ťrlbyi biu iilukory provodci Kr Vele

4hov8kf: vnitřní stráž Karel Šsrdlant: ven

Chraňte se kašle
Kašel není nemocí Dýb i pouhým

jen příznakem souchotě i zánět prů-
dušek j6z jsou nejnebezpečnějšími a

nejosudaějáími nemocemi mají za
prvý příznak silný kašel a léčíli se

jakmile tento se ukáže snadno se vy-

léčí Chamberlititťs Cough Eemedy
ukázal se býti úspěšným a získal si
široké pověsti a velkého rozprodeje
úspěchem v léčení nemocí jež kašel

kovní atrii John Strnad: výbor majetku
Plsirna: Barker Block roh if

Z ČESKÝCH VLASTÍ

Z Klubu 'Čechie na Krá

Kud iferaa Jan umeoorau Josef Hala

Tábor SebiaHHká Lipa i 183 WOW Farnam Číslo pokoje 28

odbývá sehiie kalůf árukf a čtvrt ítvrtek T

tni Hrochovi Josef Šíp předseda 1012 Honier TM li' Vinohradech sděluje se že jako
každoročně bude o sv?todušaích

IJiSiBll!!! ) mBt Václav Dole Ji místopředseda John Safar
pokladník B24 JJougla 8t A V Novák taj působí Neprospěje li vám nestojí vássvátcích dne 3 a 4 Června' poAeaký právník to ani cent Na prodej u všech lékár

řádán velký dvoudenní výlet níků
'ístai t ííí Si 1 7 Lifs Bli?„ M sice tentokráte do Kutné Hory

výlet bude spojen s prohlídkouKdokoliv notřehnle nrávnlnlri

pamětihodností kutnohorrkých adávpann Berkovi právníka zkuieného kterjdlouholetou zkušenosti svoji uibfe kruJasSm
nslim kdykoliv správné poslnužilí aa-- tř i

I"""' IT™':ii"---- - :r"VSTasi" ti tiMtarMHi —

sedleckých jakož 1 se i 00 km zá
vodem klubovým1 na Diano citera kytaro

íjiu nuuam Bt rr nou Kup prnvoaci

Sbor YlastlMlafa £ 29 JČD
I odbývá schozo kaXdou 1 ned5ll v roescl v Ná-

rodní sin! o 94 bud idp Předsedkyni Mařte
Michal 180B Maann ul vyalouíllá předxedka
K Bartol nám£ttka Marie Koslcký tajemni
C M Suchánek 1124 80 latu Bt acetnlce
Josefa Monika 15 a Williams ul pokladulce
Karolina Beránek 10 a Williams ul do~
sorkyne Mare Kunci

Sbor Iloleslara i 60 JÓD

odbývá scbbze každou t neděli v aieglol v Ná-
rodní síni o u odp Předaedka Ant Mach
1Z3I ilft 15 ulice tajetnnloe Vinci Čermák
1347 Jlí 14 ul nínf nlce Marie Priboraká 1211

Jli 12 ul pokladnice Karolina Flblar 12U)

jll 13 ui

Sbor HrSzda Moré Dobr í 86 JÍD
odbývá své achftse kaidou 3 nedill r mCsiol ve
i bod odp v síni MeUovi Předsedkyň M

Pelka pokladní Marie Zikmund lh20Mol2Ui
St čretnL Marie Krfál 11 Bo 13tb St tujem- -

Sesouváni pudy V obci Tmo

Dr ÓEPELKA

v Čechách promovaný
i zkuíený

"LÉKAŘ
branech na úpatí Kleče počala sezpivu sborovímu jako! i řeíi

francouzské a německé

rit

A

l
1LT

iLf
V?
'íí

21

I w

sesouvati stráň v rozsahu 15 j me
trů délky a 500 metrů šířky SeVVDČfJJE: 01 m vi t 1 aTvNi— 01 1 jriiasHiJrj

1520 Wllllam St Omaha Neb
souvání nabylo velikých rozměrů
a obrátilo v pravém slova smyslu
vše na ruby Dvacet pět strychůFRANZ LANQ-PATT- L

lim jjúji Kiera nalézala se dřívePMMM urt Ov tnu OU

na rovině byla tak zborcená žeSbor Martha Urove i 1%
MANILA I KVĚTNA 1898

0RD1NOR

V ČESKÉ LÉKÁRNĚ

F NEDĚLY & SYNA
V CRETE NEBBASKA

Velkeré předpisy lékařské vyho-
tovuji se v této lékirněs právně a
svědomité z nejělstíích a ntjlep-říc-

léčebních prostředku gr-t- ř

není možno ani pěšky po nich

spolehlivý a dovedný

barvíř sklcnář0
a papíroTač pokojů

odbývá tvé pravidelné schfize vidy 4 nedSII
v měsíci v Národní síni Předsedkyni Mary
Boukal miato!řd"ll£T!5Í Anna Krejčí přejiti Cesty jsou úplně nesjízd

1 řede dvčma roky 1 máje se v dalekem á!!vu manilskérn sbřhla historická událost
která mela veliký význam prj dvě země Událost ta je dostatečně známa již i
každému americkému Školáku Nafie vyobrazení ukazuje záliv a přístav v d bě
míru před započetím války pak admirála Monteja potopenou vlajkovou loď

tajemnice itosie navio 120a bo ib bl poklad-
nice Joale Janeček průvodkyň Fannie l'eíek né — Také z četných jiných míst

upozorňuje své příznivce a znitmé že

přijímá zakázky na práci jakoukoliv svá
a rannle opočenský lékař Dr L svoboda

Sbor 6chle D ot II l 161 A0UW t „Tl ' r"u 1 pouuoiíuu vemeie americké noty Jiřino Uevreve
vedle klem- -no oboru ve evoui obchodě

v Kudohoří docházejí zprávy c

sesouvání půdy — Na velký pá
tek bylo as k 10 hodině dopo

Peíanta Má hojný výb6r papíruplře 1

□a 8ti
odbývá pravidelné sch&sa kaidý i a 4 ítvrtok
v tntsiel ve dvé bod odpoledne v mistnrsti
pana i Haviflta v Národní síni Předaedka

ny Ceny co nejmírnejší a práce
62ml lední vzrušeno obyvatelstvo v Litnitéto zločinné Spekulace zapletenincjiep!Anna Blunieko tajem Josle Vacek 2212

přízcS krajaarj se poroučí
~

llřnl 14 ul Očet nice A Bvojtek Bo 46 Bt zprávou že půda nad Litní smějsou také někteří z našich krajanů

"také bratra" žádala za vyplacení
úmrtné částky a konečně žalovala

Nyní byl řád odsouzen k zaplace-
ní a nezbývá již jiné pomoci než

Pokladnice Anna liavlííek m Jlí té ul Z Afriky zpětrem jižním na tak zv: "Hlinkách"'FRANK LANGPAUL
13 ulice blííe Wllllam

Aspoň prý hlavní podnikatel to-

hoto zločinného obchodu jakýsi

spolk lékař C Kuacwater 222 Bee Bldg

Sbor Lilia l 9 Krohn Dřerařek se sesouvá Zpráva potvrzena
ftdbývá tvé pravidelné sob&se vidy v čtvrtou fr Mayerudal jií některé Cechyedéii t mesicl v místnosti p J Hrorba Přd Každý který mné DráHerman Sommer záhy četnými osobami které na

místo to pospíšily Dosti srázné

zaplatili nejen pojistné jit 000 ale
i úroky za 6 let a veškeré soudní

výlohy
tenayne Marie Pecna $1 a Uass ul mlíto že si u něj objednali vyhořenípředsedkyní Fannie Krajíček tajemnic M

návrší jest jako odkrojeno řezemdomků a mezi nimi se nalézá také
či jako malování barvení
papírování atd zadá ob

Samec 12V Jlíni 13 ul pokladnice Marie
Marei 5 a Wllllam ul nrSvodkvné Antonie P0ZBHE07Y Aitons Hájek íomovník tamní přes 200 metrů dlouhým v ŠířceTHaka V K Anna Sova vnitřní stráiAnna ilil
Dvořák venkovní siráí Katle Clunlíko výbor

Podvodníci ze Španělska sna-

ží se ve všech zemích vylákati
peníze pod chytře vymýšlenými

místem až na 5 metrů v hloubce drží fotografii svého domu
zdarma S úctoumajetku KrawaMaJairlck Emma Mrkvička a

české svobodomyslné Školy která
24 března vyhořela Soudním

vyšetřováním se ovšem musí teprv

pak i přes 4 metry Země posou-
vá se směrem k Litni V cestě

Mane Mana

Pedp sbor Šckclek Ty rí i 1

féarel StefanpreusurKami z nai ne aosti opatr
ných Podobnou pasť také nalíodbývá své sebáze Jednou rnIcné a tiee

Úřadovna: s°AlA již 10 ul

Mám na prodej laciné pozemky v Sarny
Co ft akr& za tlluúu 10 akrft za VJ lífiakri
zalta ao akrů za S4W 40 akrft in fuň- -
Majetnlcké právo oplné Pozemky tytole-i- i
při řekách Míssourl a Platu a hod se

pohybujících se hmot jest rybní- -

kaádou druhou neděli v slnl Melznvi Ceio:
eSO HOMER STEroční sebaze odbývá se v říjnu pĎlletnl v du čili na krajana Alberta Churaně v čok který asi bude zničen

OMAHA NEBRChicagu Jakýsi prv příbuzný
bnu a čtvrtletní v lednu a srpnu Předsedky-- o

Frantláka Koutský místopředsedkyné Ma-

rie iwčán tajemnice stasie Hensr lun isth st

zjistiti jak dalece udání Mayerovo
na pravdě se zakládá
1 Chicagský "Denní Hlasatel"

nastoupil dnem 1 května desátý
ročník svho vydávání Během

Zima v Krkonolich Die poštovcntěl z p Churaně vymámiti pe

m

jrinoT5s TJVSKITI t22a -
Laciné pozemky mám po celé Nebrasce

tyLoty vymeBuJI za loty
- rtímate

ních zpráv v polovici měsíce dub
n nu bo umaba aeetnice Marie linek as s
UfaarlesBt Omaha pokladnice Hoi Bukáček

EUáks a č 77 ZČBJ
níze Čině mu při tom 6kvělé vy-- na v Krkonoších dosud tání sněhu

nenastalo naopak i v posledníchUch 6ze třetí nedill v mMel v slnl Jos Kle-pctk-jr

Aswnla Ki&ect píédedkya Juatf SEVERUVdnech ještě sněhu Dřibvlo lakJediný českýTD šv — J 1 - —

pomezní pásmo Krkonoš tak

devíti let svého vycházení dopo-
mohl si časopis ten již k vlastní
tiskárně což zajisté svědci že byl
od čtenářů a českého obecenstva

chicagského vůbec dostatečně pod-

porován Podobným úspěchsm v

řtoiuer taj ]40Bo 4th 8L Ilanna Šebek
áíetnice UUI Bo 4tu Su

Tábor MjrU Éía 822 R H A

odbývá acbftsi prvni nediti r mfeScl v sokol

3Crve Čistitelft závoď Glovnícký strojnicky souběžný hřbet vnitřní 9 Lysou

niídky na dosažení velkého jmění
Paa ChuraS se na lep nechytil
nýbrž dopsal vyslanci Spoj Států
do Madridu a od toho se brzy do-

věděl že se měl státi jednou z
těch mnohých obětí švindlu velmi
rafinovaného
1 O koncertu spojených pěve

zámečnický v Omaze
ské slnl ředsedka Marie Boukal tajemnic

Horou Kotlem a Krakonošem
stále jsou ještě úplně zasněženyvlastniMarie urotnea zusé B is Bt poksdnlce

Josefa Valenta výbor majetku Kateřina Ve-- tak krátké době se nemůže vykáLeo Barooh
podněcuje užívací Či-
nnost' krve k pravidelné
práci opravuje zažívání
čistí krev a sílí nervy

Cena $100

zatí žádný jiný časopis český v

Americe a snad nent v Cechách503 8o 13 tli Street
Telcloa 1M7

lecbovský řrant Pelek Anna Bemlk tpol
lékaf Ur L Svoboda

soirrK oxLávxz
Těl Jfd Sokol t So Omaha

aoývásvé pravidelné schos Jednou mísiřné

ckých spolků new-yorský- píše
dopisovatel do chicagské Svorno-
sti že při jednom sboru zpívalo

II Krajan Ondřej Jánský zaměZaváděni vody plynu a kaoalisace pro- -

Ležíť v celém prostranství Krko-
noš navzdor pokročilé době jarní
sněhu tolik že nejen rozlehlé pla-

niny a svahy všech horských hřbe-
tů ale i všecky keře kosodřeviny i

veškera skaliska doposud ve sněhu
zcela jsou ukryty — Za příjemné-
ho slunečná jímž mile probouze

vádí le levně a do Všechny zkoušky"bfe 43tf stnaný v Pullman dojel si minulé
130 pánů a 123 dám NávštěvaStátní JednateltftTÍ oř lediit osvedrVa sice kaidé lni pondéll v měsíci v místnosti neděle na návštěvu přátel doChi dok&caly e

SEVERŮV
té ťlevelandxkě pivní pompy koncertu toho byla prý velice sla-

bá a při něm účinkovala též angli
caga Zde se cvičil ve střelbě
větrovkou avšak kulka jedna pro

Jana Koutakýno na mhu au aQ Starosta
Bedř Dlenstbler Ulemnik Fr Benák 103 IHth

N St Bčetaík Vic Vrabec imb a8 8t
pokladník František Hájek 20 metl N a O ul

Praha Loie í S28 AOCW
NAVŠTÍVÍTE ojiaiiuí Balsam pro Plícerazila plot a zasáhla jakousi ko jící se jaro v pohoří chvílemi je

cká operní zpěvačka Onen zpra-
vodaj Svornosti píše že než tako-

vý koncert pořádatije lépe docela
odbývá tvé pravidelné achts L a 1 středu
v mesfei v síni o- - KouUtkf bo na 20 a Q ulici
Vt Wellch Mistr Práce F J Fltle Ul 211 N

provázeno hory krkonošské čistě
zimním svým vzhledem mocně k

lemjdoucí ženu do nosu spůsobíc
jí bolestné poranění Za to se
dostal do vězení a zábava střílení(2 Joa V áchal fetnik 20 a P ulic Poklad sobě poutají pozornost

Zaplaveni idolt Rybník nale

Žádný Vypadá to nějak smutně
s tou hudb- y- a zpčvumilovností
našeho lidu zdá se Že jsme jen

Bedř Dlenstbler 20 a O UL

Řád raimové Dřevo i 7

tím že zahéttf bolesti
▼ prsou a podporuje
prfidniky I tkanívo
plicaf jest nejlepil
lk proti kašli

28 60 ct
W F SEVERA
ČESKÝ LÉKAENÍK

Cedar Raplds lowa

zajíci se blíže Velkých Čičovic v
Kruh IWevarek v Bo Omaze odbývá scbtse
tvé kaidé poslední pondf lí v meicl v mitno-t-U

Br Koutskýcb Marie Vomáčka D6atnjná
tance a pitímilovnvm národem

Jest-- ano nezspomeBta se ssstavltl v Skvos
at zařízeném hostinci a bHo

víísle 1232 JIŽní 18 nllce

Mino vytané lihoviny a dontnlky obdrlita
velkeré pohodit Jako v kaidém hotsla prvé tř
dy JiJls připravována Jsoa 1" zplsuoa brkélw
I SBMiickébo Hnrtáni a vcnknvs věosle sv
svlUtnt pozornost a podobného pohodli Jsk
"a Johns" nvasjdoa a!kde

okresu smíchovském kterého po1 Cedar-rapids- ký dopisovatel několik roků již není používáno
poručnice Katle v omáčka miatnpřednedka
Katle Vocások SrTT 80 2S Btr tajemni
FrantMka Pivoňka hankérka Anna Vlach
vMikyné Barbora Kaček orávodči Klen
Kbel vnltřai ttrál Teresle V ocásek venko-
vní etrái

Svornosti p A M Záhořík píše způsobil v minulých dnech značné
v posledním dopisu svém že to neštěstí osadám podél zákolaa- -
Bratrstvo" letákové sestává jen

v městě mu přijde asi draho
1 V Chicagu se zastřelil Frank

Kapsa 39 roků starý krajan který
se před 18 lety do Ameriky při-

stěhoval Zaměstnával se dříve
notářstvím a tu na jakýsi majetek
dal dva úplně stejné mortgage z

nichž ovšem jeden byl padělaný
Nyní se to teprve prozradilo a

Kapsa měl býti zatčen čemuž se

vyhnul střelnou ranou do' pnou
Má v Chicagu několik bratří v

dobrých poměrech a ti byli volni

nesprávnost Františka vyrovnali

ského potoka ležícím Následkem
táaf a deště zvýšila se hladina
vody rybníku tak že protrhla Šest
metrů vysokou hráz a velké množ

TUPÍTE HLUCHOTOU?
aJktys1ruh Ipatnébo tlachu lze nynf
pouz hluchonřml nejsou k vyléeoiNové a lednodurbá metlMMiA l(inAnt ndn

z íarmáře Chadimy a dra Vojti-shek- a

A což Vokoun již 2 něj
zmizel! Z těchto známých Členů
toho Bratrstva žádný prý dosti

OD SI3Í6 RSPfMS
1207 Uaarlas allrc

mají na skladě všechny druby
privek ku kamnům valícím i to-

pícím nechť jsou jakéhokoliv

jména neb výroby

kaailté Hdélta váé stav my vyástříms a po

Knihkupectví Pokroku Západe
Máme na skladě" velké množství tpi

mi jiábavnýcl a poučných se vSecli
ložných oboru Divadelní aptsy tná-n- e

všechny jcí jsou k dostání r rfia
ných abfrkách Pi5t ai o sernam a
onďííte jejtdarina Adresujte jeJnc-Wro- k

ZtfpadN

QJaa tteb

ství vody valilo se potokem za-

plavujíc nížiny a strhujíc vše co sečesky neumí aby p Záhoříkovi
rozuměli Patrně te talv nfi tich

řadími zdarma tbkti

DIB DALT0N'S AURAL CLINIC

9Í LaStU At Cfíůtfo JU
jí do cesty dostalo Neprodleníletákách duch Svatí osvěcuie iakr byly další obce na hrozící nebez' I - i


