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ČESKÝ LÉKAŘ

scházím: schůzi páně Švestkově i

páně Peckově a který byl uveden
do strašných rozpaků sdělením
že obě schůze ve městech od sebe
tři míle vzdálených ve stejnou

konají se dobu
Co činit a jak to zařídit?

"Se mnou musíte jeti'' dokazo-

val Švestka

"Nikoli" má schůze je důleži-

tější zase Pecka

"Dostanete ode mne bedničku

nejjemnějších trabuk" — sliboval
Švestka

"Ode mne koš šampaňského" —

zase pan Pecka

Pan Sejček se zamyslil
"Mám skvostnou myšlenku" —

zvolal pojedoou

"Jakou jakou? Sem s níf' —
znělo to unisono

"Nepojedu nikam — Ani do
Troufalovic ani do Syrovátky a

sice proto abych zůstal nestran-

ným Vy mi své řeči jež jste
právě studovali půjčíte já nyní
mezi jízdou udělám si z nich rychle
stenografický výtah a co dále se

stane mi laskavě dotelegrafujete
oení-li- ž pravda?'
"Srozuměni Zde koncept ale

popilte si Byl bych bez něho

ztracen"— na to rozradostněn pan
Švestka

"A zde můj" dodal pan Pecka

"Najdete-l- i v něm nějaký nesmysl
škrtněte ho''
Za chvilenku chrápali oba mezi

tím co tužka Sejčkova lítala sem

tam po papíře
Vlak stanul právě na stanici

kde dráha do Troufalovic odboči-

la když Sejček se svým úkolem

byl hotov Složil rychle koncepty
vložil je do obálky a vrátil s po
děkováním representantům náro-

da Rozloučiv se s nimi prohlá-
-

LITERATURA

Vydavatelstvo Slavie dojista za-

vděčilo se milovníkům a pořada-
telům besed vydáním velkého a
důkladného česko-americkéh- o

sbírky to proslovů příle-

žitostních i ku slavnostem národ-

ním dcklamací vážných i humori-

stických sólových výstupů bla-

hopřání ku různým příležitostem a

deklamací pro útlou a dospělejší
mládež Besedník tvořf knihu 472

velkých stran v kteréž čítači lát-

ka deklamace i jiné tištěna jest
ve dvou sloupcích Jak hojný a

rozmanitý jest obsah Beseďníku

lze seznati z toho že nalézá se v

něm 46 různých proslovů ku slav-

nostem národním besedám atd
156 deklamacf vážných 45 větších

Žertovných deklamací pro dámy
76 delších žertovných deklamací

pro pány 82 deklamací žertov-

ných 28 dramatických výstupů
109 deklamací pro útlou mládež

40 různých blahopřání a různé

přípitky Obsahuje tedy mimo

přípitkú Besedník skoro 600 růz-

ných deklamací výstupů proslo-
vů atd dojista výběr dosti hojný
ku jakékoliv příležitosti Besedník

jest tištěn na dobrém trvanlivém

papíru a v plátěné vazbě tak že

cena jest vzhledem k tomu sku-

tečně velmi nízká pouze $175 Z

obsahu Besedníku daly by se vel-

mi snadno poříditi čtyry knihy
obyčejného formátu každá o 500
stranách z nichž každá by měla
cenu neméně než řioo Však
tuto máme celou tu hojnou sbírku
za cenu méně než poloviční totiž

za pouhých $175 Jsme upřímnou
radou všem pořadatelům Besed a

milovníkům deklamací aby si ten-

to důkladný Besedník objednali
buď u vydavatelů Slavie Racine
Wis aneb v našem knihkupectví
neboť máme Besedník tento též na
skladě Jak jsme podotkli stojí
pouze ři75

penci podezření že je — opilý
Jako by se byla odkudsi z tajuplné
říše ideí snesla k němu spasná
myšlenka zaoomnčl v tom oka-

mžiku zcela na to k jakým mluví
lidem zapomněl k jaké straně se

hlásí na jaké zásady přísahal a

jal se s takovým ohněm předčítati
páně Švestkův koncept jako by

byl přišel hlásati zbloudilým nové

evangelium "Dokazuje se vám
že svobodomyslnost ve zhoubu
nás vrhne že svobodomyslnost
nemá přirozeného vývoje zobecně-

lých zvyků a oněch ušlapaných
cest jež opustiti znamená zkázu

Dokazuje se vám Že konserva-tismu- s

je brzda jež zdržuje příliš
divoký a proto nezdravý vývoj
společnosti lidské ale nevěřte
tomu Porovnejte a přesvědčíte
se v jakém nalézáme se stavu

oproti sousedům jimž příčinu
máme závidčti Nemáme zapotře-
bí brzd aby pokrok zdržovaly ale

sedmimílových bot abychom ostat-

ní šťastnější dohonili Zdržovati

pokrok znamená ubíjeti lidové
štěstí!"

A bouře potlesku snesla se na
hlavu páně poslancovu

A když už byl v tom ještě s

větším zanícením a nadšením četl
co měl pro své přichystáno pan
Švestka

A když po hodině skončil vše
se k němu hrnulo a ruce mu tisklo
Pan starosta dal odhlasovati panu
Peckovi projev nezlomné důvěry
jenž počínal také tentokráte v Sy-

rovátce obvyklými slovy: "My
konservativní voličové atd Přišel
i kostelník aby panu poslanci za
řeč jakou dosud nikdy neměl
ruku stiskl

A což pan Švestka jak tomu

bylo když rozevřel v Troufalovi-cíc- h

na místě svého nám již zná-

mého speechu páně Peckovo umír-

něné pobožné povídání? Chtěl
z počátku nemoc uměle

se zkroutiti jako by ho byla dro-

bet raaila mrtvice Však když byl

ui výstavo T Omsre obdriul
v odboru pivním

2Crugr&v laisUe

Cabinet Beor
ZLALOU MEDALII

lák Indi Jeho fUtutjr a Juho oavl
tclcb a puallBuJicicb vlastnosti

Objednejte bednlCku od

Fred Kroe Brewlng Co

1007 Joakton Ht
TlLirOM 480

ALlHESÁŘ

ČESKÝCH SPOLKŮ

OMAHA
Rád Palacký i 1 ZCBJ

odbf vi svs pravidelné scta&ie kaidou Čtvrtou
nedMl T městci o 2 b odp v ilnl J Klepetk
aa 13 a Wllllam ul Píeds Jo Runlek laj
J V Mk 1W7 Ho 13 Ht Oíet V A Bouhra-d- a

1817 Williams ulpokl Kr Mach

Těl Jed Sokol T Omaha

odbf vi svi pravidelní sohAze kaidf 2 4
- itrrteit t misSei reíer re své místnosti B?
8o I3th 8t Předa Václav Buru tajemník
Jan Janik 60S--M1 so 12tb Bt íčetnlk Karel
Btínlf ka 8o latn 8t„ Pokladník Ant
Kment 1247 Ho 16th 8tr

Podp Sokol Tyrí č 1

odbf vi tví schftie dvakrát mfsifné kaidou
lneaen a 3 poncion v měsíci v smi neimve
Celoroční scbiie odbývá ae I nedéll v říjnu
nnllntnl achfiMt I nmlíll v duhnn a Čtvrtletní
v lednu a srpnu Předseda Fr Bvojtek mí

stopředseda JoeNeJepInskv taj John unieDo-rá-d

IstM jlsnl 15tá ul oíetník Josef KaJlpar
' 1420 jtl 13 ul Pokladník V V Kunci 1316 So
' 13 Btr víbor naletku Jo Němec Jos VO'

pálka a Ant VaMk praporeCnlk J Aerhakl

Jan Has Lože ř S Bjt Pjthlt
odbiv acbftze kaidou pivní a třetí středu v
měsíci r Sokolské Siní na 13 ullol Ve-

licí kancléř Louis Berka 934 N 7 Life Bldtr
Btrsiee archivu a peťetl F Jelen 15 a Center
Btrálce financi Váo Přibyl W So 11 8t Po- -

kladnlk Jao Svalina 1'iM JIŽ 13 ul

Bohemia Lože í 814 AOUW

odbývá ave pravidelná scbfize v Národní sin
kaidou 2 a 4 středu večer F W Bandbauer
M P Vic J Paket Zip 1518 Wllllam Btr
J V Vacek oíetn k 2210 So 14 Btr O Kose-wat- er

spol lékař íá tíee Bulldlng

Tábor Columbns i 69 ffOff
odbf vá scb5re kaidá 1 a 8 otěr v měsíci v
síni p Jos Klepot ky na M a Wllllam ullol
Vel konsul Jan Náměstek mlstokonsul Vic
Hlalek pokladn k Chas Kunci klerk F J
Fltle 211 N83 st 8o Omaha privodcí Joa
J Dolejá vnitrní stránce Joaeph Krejčí ven-

kovní striice Josef Vaněk

Tábor Kebraska i 4771 MWA

odbf vá své pravidelné scb&ze kstdou prvou a
Metl středu v mfiaicl v osm bodlu veier
v síni pana Jana Hrocha Konsul K Pmrkov- -

ski 1H3 Dominion St aávodCI Mlke Votava
bankéř Jos Vnpálka 1 a WUliam ulice klerk
J F Pribyi 810 Hlokory prftvodět Fr Vele- -

Chovskf vnitrní strái Karel Bkrdlant: ven-

kovní stři John Strnad: vfbor majetku
Bud Beran Jan Cbleborád Josef Fiala

Tábor Nebi ašská Lípa č 188 WOW

odbf vá schfiie kaidf drubf a Ctvrtf Čtvrtek v

tni H rocbově Josef Šíp předseda 1011 Hoiuer

8t Václav DoleJI místopředseda John Šafař
pokladník 024 Doulas St A F Novák taj
1310 Wllllam Bt Fr Soukup průvodci

- Sbor Ylastlshua Č 29 JČD

odbfvl acb&xe kaidou 1 neděli v měnct v Nt--

rodnt smi os noa oap rreaaacyns Mane
Michal IW Mason ul vysloužilá předšed ka
K B ur to! náměstka Marie Koalckf tajemni-
ce M Suchánek 1124 So 13tb Bt ACetnlce
Josefa MouCka 15 a Williams ul pokladnice
Karolina Beránek 1S a Williams ul do--
aorkyot Mane Kunci

Sbor Boleslava i 60 JČD

odbf vá scbfixe kaidou 2 neděli v měsíci v Ni
roamsinios noap rreaseaKS Ant uacn
1221 111 15 nitce tajemnice Vinci Čermák
1247 fit 14 ul děetnlce Marie Příborská 1211

JIŽ 12 ui pokladnice Karolina Fiblgar 1208

JIZ lo ui

Sbor Hvězda Ková Doby i 86 JČD

odbf vá své schftie kaidou 8 neděl! r měsíci ve
2 bod odp v síni Melsove předsedkyně M

ťeilta pokianni Marie £iKmuna ivw so izto
- 8t áěetni Marie KrCál 11 Bo 13tb Bt tajem-
nice Vllb Hartoi 1234 Bo 13tb St

Sbor Marths Grove £ 10

odbfvá své pravidelné achtie vidy 4 neděli
v měaici v Národní síni Předsedkyně Mary
Houkal mta&opredaedkyně Anna Kře Jíl
tajemnice Hoste David LŽ53 Bo 18 St poklad-ntceJos-

Janeček prvílrynř Fannie Peíelt
a Fannie OpoCensk lékař Ďr L Svoboda

Sbor Čechie D oř II ř 161 AOUW

odbf vá pravidelné aohfute kaidf 1 a 4 Čtvrtek
v měaici ve dvě hod odpoledne v místnost)
pana J Havltřka v Národní sinl Předšed k a
Anna SlunlCko tajem Joule Vacek 2212

ní 14 ul aCetnlce A Svojtek So bt
okladnlce Anna HavlICek 1731 Jit 14 uL

pik lékaF O Roeewater 222 Bee Bldj

Sbor Lilie i 9 Krnhn Dřerařek
ttdbfvá své pravidelné acbftsa vády v Čtvrtou
neděli v měsíci v místností p J Hrocha Před-

sedkyně Marie PechaC33 a Cass ul místo-

předsedkyně Fannie KraJICek tajemnice M

Sauinc ISřt iiini 13 ui pokladnice Marin
Marci t a Wllllam ul provodkyot Antonie
Tříska V K Anna Sova vnitrní itrái Anna
Dvořák venkovní strii Katte SlunlCko vfbor
majetku Rmma Majstrlck Emma Mrkvlěka a
MarleMnHk

Podp tbor Sokolek Tyrí í 1

odbfvá své acb&se Jednou měsiCně a sice
kařuou druhou neděli v sini Metiově Ceio:
roíol scbije odbfvá ee v HJnu ptlietnt v du-

bnu a Čtvrtletní v lednu a srpnu Předsedky-
ní Frantiika Koatakf místopředsedkyň Ma-

fie BeCán tajemnice Stasle Benik 108 18tb A

i 8U So Omaha néetnlce Marie Bílek M a
Charles Bt Omaha pokladnice Bol BukáCek

Eliška Přemyslovna ř 77 ZČBJ

Schfixe třetí nill v měalel v lnl Jos y

Antonie Kment předsedkyně Josefa
ftteier taj 14CS 8o 4tt St Uanna iebek'
ACetnlce 1407 Bo 4th Bt

Tábor Myrta li 922 B S A

odbf ii acbial první nédiit nlaird v afeU- -
us smi rreaaeaka Mana nonkaiiaHimnirw
Warw vroanea iom 8 18 Bt pokladnic
Josefa vaienta vjoor majetku Kateřina ve--
lecbovsk Frant Peiek Anna Bemlk spol
Lékař Dr L Svoboda

Til Jed Sokol r So Omaha

luofvisvé pravidelné srb&ze Jednou měsiCnl
sice kaide lni pondělí v měsiei v místnosti

Jana Kootakfbo oa rohu 20 a Q Starosta
Bedf Dienstbíer tajemník Fr Benák I08l8th

N Bt áCetnlk Vác Vrabec leth aBSt
pokladník rraotlseic Majek so metl n a u ok

Praha Loie I 828 AOL VT

udbfvá tvé pravidelné arh&ae Lat středu
měsíci v síni p Kootakfbo na 20 a Q slídř r Wellch Mistr Prác V i Fltle taf 211 N

2 Jos Váchal áCetnlk 20 a P ulice Poklad
Bedt Dienstbíer 20 au nL

Řád Palmové Dře to i 7

Kruh Dřevařek v Ho Omaae odbfvá schlse
stí kaidé poaledoi ponděli v měnící v místno-
sti Br Koutskfch Marie VomiCka Dtstolná
pnruCnlco Katlo VomiCka míatopředsedka
Kalte Vocisek 207 So 2S Btr tajemnice
Fraatilka PlvoBka baakérka Anna Vlach

vMikyae Barbora Kaček přivodil Clen
Ktiel vnitřní stral Teresle Vocásek venko-
vní strái

Mi StOTB MĚMíl
1207 DmkIm alk

nají na skladé všechny druhy

privek ku kamnfim vařícím i to-

pícím nechť jsou jakéhokoliv

jména neb výroby

OFFICK na rohu 15 a Uoward ul Plioly's
Hlock ťla d rořl 210 Telefon 14D8

V plairně k ualnseal od 10 do 12 bodlo ráno
od t do 4 odpolvdns a od 7 do 8 veěer

Telefon residence 1074

H GíIIord MD Geo Bictnelí MD

ZRAKU -- SLUCHU
Karbac b Hlock roh 15 a Douglas ni

Omaha Nebraska
dt83m6 Tm"Člslo telefonu 789

l9 hWl
t Robinsonově lékárně

oa 13 Pacific ulici

Úřadnl hodiny: Telefon 1780

Od II do 12 dnpol a od
4 do 8 a od 7 do 8 veCer Mluví M {esky

Dr C Rosowator
ČESKÝ LÉKAŘ'

Úřadovna: 222 "Bee Building"

°1 lo 12 dopol
Úřadni hodiny: Od 2 do 5 I

Od 5:30 do 8 f odP'
V neděli od 10 do 12 dopol

TeL T ářadorne 507-- Tel t bytu 1217

Bydlí—Číslo 2417 Jones ulice

Chas Kaufman
ft pojišťující jednatel

a veřejný notář °
Zantu-iuj- 'ejlepíl pojišťujte! společnosti

prodává a kupuje majetek nemovití vydává
pVplavní lís'ky i Evropy a do tvrupy utd

""niotvtnue na nemovití majetek

OFFICE: Room 6 1 Y Life Bifliiif

O D KIPLINO-E- R

xola 13 ev Painana
DOutniiW a tanžCnicty obcbotl

Boxesfláme Amerlcaa Favorite TOM MOOBB
a HENKY G BOKO K dobré 5c doutníky

1 li po citu Kytaro

zptvu sborovému jakol i řeíi
francouzské a ntmecké

S£ SI T FRANSÉE
1620 Wllllam St Omaha Neb

8TnÝ ZIVAMÝ

FRANK LANGPAUL
spolehliví a dovední

barríř sklenář
a papírovač pokojů

upozorBuje sd příznivce a známé že

Eřijlmá Akázky na práci Jakoukoliv
ve svém obchode vedle klem-

píře p Pelanta Má hojný výbér papíru
oa stěny Ceny co nejmlrncjgí a prác
nejlec

V přízeB krajanů se poroučí

FRANK LANGPAUL
13 ulice blíže Wllllam

Ochotníkům a milovníkům
divadla

V knlhkupectrl Pok Záp jsou k do
stání víechny divadelní spisy jež vy-il-

v

tiskem v Čechách a iipímou rozehrá
ny Úplň seznam viech spisů zaSle
se vsem na požádáni zdarma v sezna-
mu iaou uvedeny všechny kusy dli
aWch názvů a při kaícVm je uvedeno
jatí ku j-- kolik jednání a kolik mob

vyiaduje PiSte o aeznam pod adre-
sou: Pokrok Západu

Omaká Neb

Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na skladg velké množství pi

sfi zábavných a poučných ze všecf

možných oboru Divadelní spisy má
me viechny je£ jsou k dostání v rúz
ných sbírkách Piíte si o
obdržíte jej zdarma Adresujte jedno
duio : Pokrok Západu

Omaha Noh

Postarej tc se
o budoucnost
svých rodin

přistoupením
K roaretvenému
raduBssBaaasaaHaV

oí
the

Jcbí vxpiícl pojistná

správné a rychle
JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ

Hledají se Jednatelé

k aaloieol novch táboří Vbodni pod-

mínky

Dopllte o podrobnosti {esky neb anglicky
oa vrchního velitele

J C ROOT
lil Sheely filock OMAHA NEB

!! ""af"' -- - v „ dá

i
V Cechách promován)
é tiufený

ORDINUJE

V ČESKÉ LtKABMft

F NEDĚLY & SYNA

V OCTE ireilASKA

VeJker předpisy lekahkevvko-lovq- jl
se v lim iskiraia právní a

vMbtnlte 1 neJřltrtSIi-- a ntjlplích letebnica prostřed k a gr-t- f

PředevSím budiž výslovné kon-

statováno že historie kterou vy

pravovati budu neudála se v Če-

chách Každý poměrů znalý čtenář

uzná že cos podobného by se v

této pokročilé a politicky tak vy-

spělé vlasti ani přihodit! nen ohlo

Potom bych si vyprosil aby jako

již Často se stalo neviděl pan X

neb pan Y v některé z osob jež
ve vypravování mém dovolí si iti

svou vysoce ctěnou foto-

grafii Nezabývám se tímto me-tiere- m

i byl bych nucen odpově-
dět! pánu který by se na mou

povíJačku chytil Goetheovými

veršíky ve volném překladu: Můj

humor hned tak každý osel nepo-
ruší Jen ten jenž u každých se

staví vrat a do prsou se buší — a

obdivuje oslí tvář řve: na mou

duši — vždyť jsou to přece moje
oslí uši! —

Tak

Je tomu již několik let co z ná-

draží hlavního města ve druhé

třídě rychlovakii vyjeli tři páni
Jeden z nich byl hladce oholený

bledý muž s velikou pleší na níž

položeno bylo směrem od týla k

čelu několik úzkých souběžných

proužku prošedivělých vlasů Byl
asi šedesát let stár Druhý byl
dobře živený padesátník s černým

plnovousem a s tčkavostí člověka

který věčně má na kvap v němž

všechno hraje a ani jediný sval

ani jediný čiv mu nedá pokoje
Třetí jenž při vystoupení pány
zběžně pozdravil sedl diagonálou
do kouta a pustil se do čtení

novin

"Kam pak pane —nu řekněme

třeba Pecko — spustil udiveně

první pán spatřiv soudruha
'—

representanta lidu

TYPY BOJUJÍCÍCH
C elý svčt již slyšel o odvsze a bojovnosti žen

piiumvucu uuji v zaKopecn na
představuje dvé ženy členkyné to
4eny ty jsou ozbrojeny zorganisovány

"Kam jinam než—nu řekněme
třeba do — Syrovátky Víte že

jsem tam poslancem a že mám

povinnost aspoB jednou v roce
ukázat se tam svým voličům a ob k

jasnit situací Nu a vy pane — si

Švestko kam pak vy se ženete?"
"Několik stanic pojedeme spo

lečně pak ale se rozloučíme Vy
odebeřete se na severovýchod já
na jihozápad a sice do—Troufalo-

vic Jak vám dojista známo jsem
také poslancem a mne také chtějí
voličové vidět"
"Oba tedy za stejným účelem

jaká to náhoda Toť se ví že tam
budete mít velkou řeč?"

"Ovšem pane Pecko i doufám
že spůsobf sensaci''
"To doufám také já Řeč má

je plna nových dosud nikde ba

myšlenek a z brusu

novyen probiema irajss j:ž
zastupuji je jak známo velice
konservativná a musí se s nf za-

cházet! velmi opatrně O kdy-

bych měl takový okres jako vy!"
"Jděte k Sfpku pane Pecko

kdybyste se tam pomodlil růženec

pochodil byste nejlépe Jinak ale
u mne Z mé řeči musí kapat
krev aby se jim zalíbila Musím
do vSeho mlátit a sekat a neustati
dříve až jsou z toho cucky Ale

já to umím Mám toho zde v

Irtpse plné tři archy Bůh jim
buď milostivaž to na ně spustím
Že mi bude potom ale ležák dobře
chutnat o tom jsem přesvědčen
Teď ale studujme" —

Na to každý zabořil se do svého
kouta a oba jali se svým řečem

poslední dodávati politury
Hluboké ticho jež panovalo ve

vagoně přerušeno bylo třetím pá-

nem
jak

jenž vystrčil z haldy novin ví

hlavu a představil se svým spolu-

cestujícím jako novinář Sejček
který si vyjel aby obcoval oběma

nychiý mm
Škodlivým vlivům jel působí nemo-

ci ledvin a jatermflžeme snadno ujiti
protože nejčastěji jest příčinou jejich
nestřídmosť někdy však také nastuze-
ní buď již chladným vzduchem pro-

močením nebo spaním ca chladných
místech konečně vyškytají se choroby
tyto táž a starších lidi ve spojeni s ji-

nými nemoceni jež stáři s sebou při-

náší Pan A Bejšek z Bechyň Minn
nám píše: "Naše matka byla nemocna

celých pět let za kteroužto dobu uží-

vala mnoho léků ale nemohla nalézt!
žádné úlevy Tu jsme se konečně do-

četli v kalendáři který vydává pan
W F Severa v Cedar Bapids la o

Severově Siliteli Ledvin a Jater a vi-

děli jsme že se příznaky tam udané

shodovaly s chorobou matčinou Zača-

la tedy hned užívati a využila dvě
láhve Severova Silitele ledvin a jater
Ve třech měsících byla zcela zdráva
stará jest padesát roků" Takové lé-

čení bývá obyčejně dobrým výsledkem
provázeno neboť Severův silitel ledvin
a jater odstraní látky podrážďující
čímž se předejde tvrdošíjným ráně
tům Je li moče málo neb obsahujeli
zvláště ráno krev dáme nemocnému
Severova silitele ledvin a jater a uve-

deme jej do potu Lék tento účinkuje
výborně při překrvení later a ledvin

pocházejícími od chronických nemocí

zejména od srdeční vady v tomto

případě odporučuje se též užívání
Seveiova Silitele srdce Dbáme 11 při
léčení také pravidelnost! stclicebudou
výsledky docílené Severovým siiitelem
ledvin a jater překvapující Cena
(1 25 menší láhve 75 ct Cena silite
le $100 Na skladě ve všech lékárnách

obchodech s léky Na zevnějším
obalu nalézá se podpis vyrabitelův
jako dilkaz pravosti léku

Do Montgomery a okolí

Jelikož náš dlouholetý jednatel
p F V Staněk se z Montgomery
odstěhoval jsme povinni vzdáti
mu za jeho dlouholeté a nezištné

působení v zájmu našem srdečné

díky a doufáme Že i v novém do-

mově svém pro listy naše nadále
působiti bude

Jednatelství po panu StaSkovi

přijal z ochoty vlastenecké všeo-

becně a chvalně známý rodák pan
Josef E Sokol kterýž všem na-

šim odběratelům poslouží správně
a svědomitě jako činil pan Staněk
a prosíme aby se všichni v zájmu
našich listů na něho s důvěrou
obraceli V úctě

Vyd Pokroku Západu
Hospodáře Knih Americké

a Knihovny Hospodářské

ásUAAAAAAAáiAAAAAAAAáAAAs)

ochotníkům a mnovníkum
divadla

V knihkupectví Pok Zárj isou k oo--

atánC všech n v divadelní kdísv iei vv
ily tiskem v Čechách a nejsou rozebrá-

ny Úplný aeznam všech epiKŮ zaile
se všem na požádání zdarma V aezna-m- u

jsoa uvedeny vSechny kusy dle
svých rárvů a při každém je uvedeno
jaký kus je kolik jedcanl a kolik 00'
vyžaduje Pište o f'nam pod adre
u: Pokrok Zafoadsi

Omaha Retv

v nejhorším tu tajuplným půso
bením oné zvláštní nepochopitel
né síly jež mimoděk budí v nás

tytéž či příbuzné myšlénky které
má kdosi jenž třeba na sto mil
vzdálen dán mu tajuplný pokyn
uemu v xroutaiovictcn totez co
v Syrovátce jeho soudruh Pecka
Spustil a hodinu vykládal Trou- -

falovickým o pozvolném mírném

postupu a o zásluhách jež si byla
získala myšlenka konservativní o

rozvoj lidstva

Bouřlivý souhlas sice neklidil
však na konec byla mu přece jen
vyslovena důvěra poněvadž prý
za trvajících poměrů umírněné
slovo nemůže býtí na Škodu a

poněvadž káže to nejen zdvořilost
ale i starý troufalovický zvyk po-

zvali pana poslance na oběd a

vyšlo viti mu důvěru a spokoje
nost

Pan Sejček doutníky své dostal
také své šampafiské Však od

té doby stal se z něho zlý Člověk
Od té doby věří jenom každému
druhému veřejně promluvenému
slovu a strašně se směje když se
v pravém demokratickém zanícení
dovolává někdo lidové vůle lido-

vého soudu a lidové suverenitv
Říkává aniž by kdo měl tušení
co to známená:

"VyměHte jim ve vagoně kuver- -

ty a vyměnili jste jejich přesvěd
čení " N L

OD NAŠÍCH D0PIS0YATELÚ

SPOKANE FALLS Wash 3
května — Ct Red Pok Zánadu!
v ~

Ceti jsem ve vašem listu že něja
t
a-- Krajan se tazai na reservaci v

Corville Ta bude 15 srpna ote-

vřena ne ale pro homsteady nýbrž
přijde do prodeje po $ r50 za akr
a může si každý zabrati pozemků
do 300 akrů na splátky na 5 let
Co se týká půdy okolo Columbus

riveru ta je velmi dobrá tak že
se na ní může vše pěstovat i ovo
ce a zeleniny Je tam také půda
skalnatá ale vzdor všemu jest na
dolinách pěkná černice Je tam
také dosti dříví lesů jehličnatých
a podnebí stejné jako zde neboť

je to odtud jen 75 mil na sever

Zimy jsou mirné z jara bývá
dešťů hojnost a musím říci že
máme ve Washingtonu nejkrás-nějš- í

podnebí Člověk si po na
máhavé práci může v noci dobře

odpočinout! neb jsou noci chlad-

né kdežto ve dne nevystoupí te-

ploměr nikdy přes 100 stupáů
S pozdravem F Franci

Sníme-l- i něco co snésti nemůže
me budeme zajisté trpěti na to

Dr August KoeniVs

Hamburger Tropfen jsou známy
že nezáŽivnost v krátkém čase vy- -

éčL

BOERSKÝCH ŽEN

bdrských s není di vn když slyšíme o

oenranu iciien domova JNas obrazoK

domobrany utvořené z žen a dceř Boero
s vycvif eny tak Jako mužové

sil že nejbližším vlakem vrátí se

opět do hlavního města

a cnviiku odnášel vlak pana
Švestku k Syrovátce a pana Pecku

Troufalovicům Sejček hověl
zatím v restaurantu a hned po

ránu statně popíjel Měl k tomu

příčiny
Netřeba teprve připomínat] že

byl pan Pecka v Syrovátce velice
slavnostně uvítán Dostavilať se

na nádraží celá městská rada s

purkmistrem v Čele přišel také
titulární pan děkan pan vrchní
lesní a pan lékárník potom hasiči
veteráni a dámský spolek sv Not-burg- y

s městskou hudbou Venku

vypaloval vrchní' policajt rány ze

staré brokovnice ďo sudu Je to

efektnější a při tom lacinější střel
než z hmoždířů

Pan poslanec zaveden byl "k
bílému beránku'' na sál a tam
čistě vypranými" družičkami do-

provozen na podium Po chvilce
zavzněl páně starostův zvonek a

shromáždění jež ve smyslu tom

bylo dobře instruováno provolalo
panu Peckovi hlučné třikrát na
zdarl

Pan Pecka se hluboce uklonil
sáhl do kapsy kabátu a vySal z ní

mnohoslibným pohybem ruky hrst

papíru
Promluviv několik slov úvod-

ních rozevřel archy upřel v ně

zrak a — — leknutím by se byl
skácel s podia Proklatý Sejček t

Vyměnil mu koncept za páně
Šve&tkův a tím ho učinil nemož-

ným Zatemnilo se mu v očích a

cítil jak proudem Žene se mu

krev do hlavy
Cftil jak kolena se mu třesou

pozbývají síly néstí tělo a bůh

co by se bylo stalo kdyby v

okamžiku nejkritičtějŠím nebyl za-

slechl se strany kde seděla hono-rac- e

dosud jeho nejvěrnější stou tffTftttfTfTffTfTTTtTTffa


