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oooooooooooooo tak že bylo samá krvavá podliti-
na a ještě je popálila na rukou

rozžhaveným háčkem od kamen
Toto kruté zacházení macechy s

dítětem dohnalo i vlastního otce

chlapcova že to oznámil společ-
nosti pro ochranu dítek kteráž o

potrestání bezcitné ženy zakro-

čila

1 Pan Haidušek vydavatel
Svobody spůsobil si svým

NEMOC ŽALUDKU

má za následek jako zácpu nadýmání kyse-

lost žaludku obtížné trávení bolení hlavy

atd odstraní DRA PETRA H0B0K0

1 Ve většině případů jedna dávka přinese

úlevu Dopište na:

112-1- 14 So Hoyne

eooooeoxooooxx
Lee-Glass-Andre- esen Hardware Co

— prodávají ve velkém i —
Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní--Cínovan- ý plech
železný plech a kovoví řboži'—Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelná Zbraní náboje a sportovoké zboží

!2l9-'22- 3 Harney ulice - OMAHA NEBRASKA

Z Stávka a výhost doutníkářů
h trvá nezměněně dále

a dělníci se nechtějí vrátiti do prá-

ce pokud požadavkům jejich ne-

bude vyhověno Pozoruhodno je
že tak zvaný radikální a anarchi-stick- ý

časopis český "Pravda"
opět s přívrženci svými se snaží
stávku tuto poškoJiti nabízejíce
firmě Kerbsově své stávkokazy
pode jménem Sociál TraJe Alli-anc- e

I Jak se v Američanu dočítáme

pojednal o Woitishekovu letáku
též orgán Neodvislých Lesníků v

Torontu v Kanadě vycházející
Otisknul část Vojtíškova letáku z

Sheldonova vydání Capitalu a od-

soudil jeho jednání co čelící proti
tajným bratrským spolkům Ind
Forester k tomu podotýká že

útoky podobné se již dávno děly
na tajné spolky ale že jim neu-

blížily a také tento útok Vojtíškův
že se nepotká s výsledkem zamý-

šleným Pisatel toho článku v

Indep Forester si asi pomyslil že

onen Woitishekův výmačk je ště-

káním na měsíc

II Krajan Jos Jež který se před
půldruhým rokem přestěhoval ' z

Texasu do Warner ve Wisconsinu

stěžuje si ve Svobodě následovně:
"Dostávám od krajanů z Texas
množství dopisů k zodpovídání
ale málo kdo z nich přiloží poštov-
ní známku Za ten roku co

jsem ve Wis stálo mne poštovné
% 12 a proto neodpovídám již na

žádný dopis v němž nebude při-

ložena poštovní známka na odpo-
věď" — A takové zkušenosti má
snad každý z krajanů jehož jméno
se jen ve veřejnosti objeví

1 Dozvídáme se že Dr RudiŠ

Jičínský v Cedar Rapids la jme-

nován byl dopisujícím členem

"Congrés Internationial D' Ele- -

ČEŠI V AMERICE

H V Belle Plaine la zahájena
bude dvouměsíční česká Škola po
dobu prázdnin Do školy se při-

hlásilo již dosti žáka a za učitelku

byla zjednána sl Jindrova z Ama-n- y

1 V Cedar Rapids si chce tam-

ní tělocvičná jednota Tyrš posta
viti vlastní sokolovnu ku které-

muž cíli sbírá příspěvky Tamní
řád Prokop Velký ČSPS daroval

Sokolu k tomu účelu řioo ač

před nedávnem též daroval stejnou
částku na stavbu síně řádu Šafařík
v Iowa City

H S výpravou krajana Skaly z

Chicaga do zlatonosných polí alaš-skýc-

se odebere z New Yorku 6

jiných krajanů: Fr Melzer 'Toni
Haller Ant Behenský N Hofíer
Tom Stasa a M Filip odjeli již z

New Yorku aby se v Seattle
Wash připojili k výpravě již
Job Skala do Cape Nome povede

1 Opereta Kornevilské Zvonky

byla v Clevelandu dávána již po
druhé ale opčt za plné síně Ná-

rodní Zdá se že je ze všech
česko-americkýc- osad Cleveland

nejvíce nakloněn k výkonům hu-

debním a pěveckým neboť se tam

koncerty a operety potkávají s

nejlepším úspěchem
1 Albert Kuba který pro za-

mýšlený dynamitový atentát na

15 let ďo káznice odsouzen byl
nalézá se opět na svobodě Jeho
obhájce zadal k nejvyššímu soudu

státnímu žádost za zrušení roz-

sudku odůvodňuje ji pádnými dů-

kazy a Kuba byl na záruku £3000

propuštěn ze státní káznice kdež
se již nalézal

H V Saginaw Mich zemřel

starý český osadník Vác Rebec

South Omaha Brewing Co
S TETTEE ra-ajito-l

vf
výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pale Export"

Telefon v South Umaže 8

Jediný pivovar v Nebra3ce

jícího zástupce ———

METZUV e
vyrábí vyhlášený a po celém: Metzíív ležák
tápadé za nejlepíí uznán

Omaha Brewing Ass'n Pivovar

vyrábí ležákcelém západu rozeaýlá výtečný

Koóáry k: poliř"b-ůi-
n

obdržíte vždy nejlepší a nejlevnější

RejpeinejSí iučáry s ímnoTfini ráfy opatřené zaWíyadly p Mhy y zimě

Ave Chicago III

který zaměstnává českého cestu

PIVOVAR
Objednávkám věnuje se
zvláštní pozornost

Stables 1623 Davenport St

The Limited" evenlng traln aml "The Expres
noon traln from Oinuha lor Chicago

UNEXGELLED SERVICE

Day traln and evenlng tniln from Omaha íol

Minneapolls and Ht I'aul

Tlckets or agenU oř connectlnz Unes
W H BKILL DUt ra'r Agt Omaha

a H hasn £ka„ r mkkky aop %

ChioMro Imbuati

i 1 1 ii 1 1 1 1 n Mimm i ii ii
PánOm úfadníkfim spolko
Účetní (obchodnO knihy Ja'-

- LedR-- t

rs lonrnals dennf knihy a jiní- - o

75c nahoru u Pokroku aidu
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 mm n n i

ceny
13300

13000

13860
M M

eOOOV

neomyláctvím mezi tamními kra

jany takové přízně že činějí teď

pravý opak toho kčemu jim radí
V posledním čísle Svobody se k

tomu přiznává následujícími slovy:
"Z veliké lásky (k Haid) hlasovali
proti Hawleymu jedině z té příči-

ny že Haid jej podporoval Ně-

kteří z nich to řekli H do očí

jako by si myslili že jej tím po-

zlobí"— Zcela přirozený to násle-

dek politického neomyláctví

1 Ze řádného a spolehlivého
úředníka poštovního y Pullman u

Chicaga Josefa Brichty se náhle

vyklubal říbal který chtěl Ujce
Sama o Í9000 ošuliti Ale ten
náš vládní strýček je pálený ko-

stelník který se nenechá hned tak

napáliti a proto než milý Brychta
úmysl svůj provésti mohl již se
octnul v base Byl totiž na poště
v Pullman písařem při odboru po-

štovních poukázek a když před ia
dny dostal dovolenou vzal si 90
blanků na něž se poštovní pou-

kázky vyplSují a na ty si vyzvedl
na různých místech cosi přes
$5000 Byl brzy zatčen v Cov-ingt-

Ky když si chtěl $100

poukázku vyměniti a u něj bylo
Í4200 nalezeno Otci svému do

Chicaga poslal z Filadelfie balí-

ček obsahující $1000 jež otec po-

štovním úřadům vydal nemaje ani
tušení že by Josef nějakým ne-

čestným způsobem k nim byl při-

šel Josef Brychta se dostal k

poště v Chicagu r 1892 byl be-

dlivým a spolehlivým tak že stále

postupoval až se před 4 roky stal
klerkem při odboru peněžních po-

ukázek v Pullman Ku zlodějství
tomu byl sveden ženštinamineboť
vozil dvě sebou kudy cestoval

vydávaje jednu za sestru a druhou
za sestřenici Byl dopraven do
Cincinnati k soudu spolkovému
kdež bude nejspíše souzen

1 V Chicagu jsou opět naši kra-

jané naplněni nadějí že se čeština

dostane na tamní veřejné školy co

předmět vyučovací Loni v červnu

pedal pan Walleck návrh školní

radě aby se v každé veřejné škole

jejíž žactvo tvoří polovinu nebo
více jedné národnosti vyučovalo
též řeči téže národnosti V návrhu
tom uvádí p Walleck že chicag
ské obyvatelstvo se skládá ze 72

procent přistěhovalectva z nichž

jediní Němci došli uznání že se

jejich řeči na obecných Školách

vyučuje Vyučováni němčině stojí
chicagské poplatníky asi 1165000
ročně a je tedy spravedlivo aby i

jiným jazykům přistěhovalců se

vyučovalo když tito i na vyučování
němčiny přispívati musí svými
daněmi Návrh páně Walleckův

byl minulého čtvrtka na nátlak
navrhovatele vzat na přetřes ve

výboru pro vyučování a schválen
velikou většinou Jen jediný z

výboru pro vyučovaní hlasoval

proti návrhu tomu když jej pan
Walleck objasnil Dle toho ná
vrhu bude-l- i konečně i ve školní
radě přijat mohlo by se na devíti
školách chicagských vyučovati če-

skému jazyku poněvač je navště-

vuje většina českých žáků Švédo-

vé tam mají většinu na 2 školách
Italové na jcuné Židé na 3 Švý-

caři na 2 a Němci na 32

"S radostí a uspokojením odporou
čím Cbnmberlaln'8 Colic Cholera and
Diarrboea Remedy" praví lékárník
A W Sawtelle t Hartford Conn
"Jedna dáma uviděvši lék tento ve

výkladní mé skříni pravila mi: Věřím
ie lék tento minulého leta zachoval
mi život — a vychvalovala výborné
vlastnosti jeho tou měrou ie rozhod-

nul jsem se v budoucnosti jej odporu
ěovati Nedávno přišel ke mni do

lékárny nějaký pán atížený kolikou v

té míře ie k zemi klesnul Dal jsem
mu dávku léku tohoto a pomohlo mu
to Opakoval jsem dávku a za patnáct
minut opouštěl lékárno úsměvem na
rtech a se slovy ie jak iiv tak dobře
se necítil" — Na prodej u všech lé
kárníků

Do Chicago Illinois

Oznamujeme tímto ct krajanům
naším že převzal jednatelství Po-

kroku Západu Knihovny Ameri-

cké Knihovny Hospodářské a Ho-

spodáře známý tamnější krajan p

Josef Skalský číslo 675 Loomis

ulice Pročež upozorBujeme kaž

dého by v zájmu časopisů našich

se na něho s důvěrou obrátil

Pohleď do svého zrcadla
Vidíš Jiskrní oči sdriiron Jnmnti linM sladký
výraz % milý tvar? TVn vhimtM it níKlwllc
dobr(?ho zilravl Puk 11 mwi m' řízl jeut ílinro

vidy nSco v npož'ic!ku v dUtlnktntch

kých fiBtroJIch Ztltnví uiunutrnálut ustrojí
znmin ídravl a kríf n ra víech Biletech

McELREE'S

Wine of Cardu"
ílnl ženy krásná a zdravá Ono trefí kořen
všech jich Desnázl Nestává mesfínibo

boleetl neb boleni která by ono nevy-hojll-

Ono Jest pro vykváiajlci dívka pro
zameatknanou ženu s pro pní dospívající ku

změně života Vkaždij pokuen! krísi vžin-ká-

životě ono přinese zd-a- sílu a střetl —

Stoji Ji 00 od prodávala Kkft neb od vyrábl-teli- :

"The frattaneoga Medicíně ComDany

Chattanooga Tenn"

19" Česká čltaci látka se Kašle na požádáni

Paní ROZENA LEW1S z Oenavllle Texas
praví — "Byla jsem a tutoičuiuii přestávkami
trápena strašnými bole-ti- blavy a zad Však

byla jsem ftplni vybojena Vínem of Cardui"

ABYSTE

KOUPILI DOBRÉ

kupujte kůže podešve svršky
a veškery potřeby obuvnické u

LARSON & KRAG-E- -

509 jiáaii 13 vOJce
OMAHA NEB

íSmi 4 p(ne xesbv

Frank Doležal
v Aeslťý pr&vnilc

FREMONT - NĚBRASKA

Vyřizuje veškeré soudní a právní zále-

žitosti při vrchním aneb krajském soud
v kterémkoliv okresu Maje důkladné
znalosti práv nabízí služeb svých ct

krajanům ve všech čátích státu 44 tf

Dr L H S1XTA

SCHUYLER NEBR

rísárna v Hollmanové bločku r
V drubém poschodí

Or Karel HJrouor
ČESKÝ LÉKAŘ

Má zvláštní zkušenost v léíení ne-

mocí ženských očních ušních a
' krčních a rannojiíství

ÚŘADOVNA NA SEVER STRANĚ NÁMĚSTÍ

DAVID CITY NEBR

Jede na
_
zavoláni do viech okolních měateiek- -

_ri 1 j „ 1 1 X 1 „ i „ i i i

telegraficky
Ve iťředu a nedŽU odpoL ordinuje Brně

fWiltiiA říAii4 vÝlafv' Mkafiifíníjfa Ha

KALIFOBS1E po velké

Rock Island Roňte
Snántolrá dráha vi!9Ai c Omthr IrnMt n_
ek přes Colorado Sprlngs a Salt Lake do Ea
fornie a na Pacifické pobřeží
Jižní dráha vyjíždí z Omany každou středa '

Fort Worth a El Paso do Los Angel es ftjgres Franclsco
Tvto turlstské roty jsou nejnovějiiho vzorný

a připojeny Jsou k rychlým osobníro vlakfim a
oblíbenost Jejich jest d ikazem ie nabiai jea
to nejlepií
Lístky nejlevněji! jsou použitelný v těchto

oblíbených Pullmanových turlst vozech
u a aisi zprávy o xecnio Tiacicn a Tynouacn
el cestující požívají plité naM®a&- -

JOHN SEBASTIAN GPA ChicafOni

= s= --i Stroje na ploty:
1 Tři rhrni dnihv 9n ml

3 32 SET koatí Cena 1500 tlOOOj
1 a 11500 s dodávkou n

'i m SA nelhllilí BtjiniW Plil
pro obraakorý oennik

Enreti Fence lig Cd

PAD 8T
R1CHMOND IND

ROBINSON FENCE HMfómtífiT

I
CATALOtteřV MH1IHI

melty 6ATECaAÍT Si RlCHMOŇ0fNu~

S ás £
vrtáky děr kolo-

vých Pracuji v
kaídé pndi a ne-

mají sobě rovna
Vyvrtá se dira S

stopy hluboká ve
S minutách Zt
dcclem zavedení
snižujeme cena
ro příštích třicet
lite siocennlk

Eurtka Fence Mff Co Pad St Rkhaoal lil

Iíiin a Žižka
Krásné dva litografované obrazy

Představující české velikány Husa a
limi mrm'Un~A m fíA~ ' „ HťVMvw m TilljUImístnosti jakoi i pro rodiny máme

nvn na sklade" Prodávané je oba pof100 aneb co prémii k Pok Západu m
doplatek 50c Pefcrnk Úp

Telefon 257 si- -ir Paláce

fHERS NEVĚR WAS SUT ONI

ELDBED6E
It was ploced at tbe Highest Standard
years ago and it ia right there yet

KOT HOW CHEAP BUT HOW COOD

ROT BOW TRASHY BUT HOW KEUASU

THE QLD BELIABLE ELDtEDOB

The Wheel that bas fbr years beld the
Eadurance Recordi of tbe World

Tbe Wheel that Runs Easier tban any
otber

The Wheel tbat ia alwayi
and Abead witb Improvetnenta
A WHEEL TO BE PROUD OP

Eldssscs Rrosss az Resfecťsď
Eldkedce Riders Get Satisvactiom

oct catalosuc
ano scc wh y

National Sewing Machlne Co

BELVIDERE ILU

JacJoea taL 93 Bčá Stnet
encifi irwToar

NEBESKÝ GLOBUS NA

Jednou z nejzajímavěiších atrakcí pařížské výstavy jest globus oblohy Právě ne- -

daleko ního se přihodilo nedávno neštěstí ie lešení přes avenue de Suffren
vedoucí so sřitilo a 9 lidí usmrtilo

HAMBDRSKO-AMERIGK- A LINIE

Ňeivétší paroplavební společnost na svété

Spoleřnot tato udržuje celý rok pravidelné spojení s Evropou
dvoušroubovými loděmi Nejrychlejší jízda z New Yorku do Hambur-

ku Lodí odjíždějí ve čtvrtek a v sobotu

PAŘÍŽSKÉ VÝSTAVE

ctrologie et De Radiologie Medi-cale-

z Paiíže což jest pouze jei
uznáním za písemné práce dra Ji-

čínského v lékařských spisech
povážíme-l- i že členy mezinárod-

ního kongresu pro elektrologii a

radiologii lékařskou jenž dne 37
července t r Zahájen bude v Pa-

říži jsou napořád mužové ve vědě

té zasloužilí a vynikající Ameri-

cká jednota chtěla dra Rudiše-Jičínskéh- o

zvoliti za vyslance ku

sjezdu však doktor z příčin osob-

ních tuto čest tentokráte nepřijal
mi Smlouvu mezi mistry a unií

pekařskou v Chicagu podepsalo
20 českých ňrem a jen 6 jich ne-

chce požadavky unie uznati Hnu-

tí dělnické činí patrně mezi kraja

ny našimi v Chicagujakož i jiných
městech zdárné pokroky
' 1 Frant Šnejda z Chicaga - ne-

moha še porovnáti s rodinou umí-

nil si že půjde na farmu Vzal
si do kapsy $6 a odešel ale na

místo na farmě octnul se ve vězení

Policista jej nalezl za městem leží-

cího na kolejích dráhy Burlington
a když byl zatčen přiznal se že

se chtěl nechati přejeti vlakem

Teď mu bude hledět soudce něja-

kou pokutou nebo vězením vrátiti
lásku k životu
1 V městečku Orange ve Wis-

consinu bratři Rudolf a Adolf

Bartošové se dostali v opilství do

hádky během níž vytáhl Rudolf

revolver a střelil Adolfa pod srdce

Když pak viděl co učinil obrátil

zbraB proti sobě a ustřelil si skoro

celou vrchnf část lebky Tato
truchlohra se odehrála v Rudolfo-

vě obydlí v přítomnosti jeho rodi-

ny
1 Krajanka Adamcová z Cleve

landu byla obžalována spolkem

pro ochranu dítek že sletého ne-

vlastního synáčka svého nelidsky
stloukla Zmrskala dítě řemenem

který od r 1866 v Americe bydlil
Zdržoval se po nějaký Čas v Chica-

gu také v Detroit ale od r 1870

bydlel v Saginaw kdež zastával

některé obecní úřady Jediný jeho
syn je profesorem na státní uni-

versitě michiganské

I Jan Kuneš o němž jsme při-

nesli zprávu že při rozstřelování

skalního balvanu nedaleko Kew- -

aunee byl potlučen vyvázne z toho

životem Dle Kcwaun Listů jest
jií takdalece vyhojen že může

přecházeti ovšem že děsné stopy
této událostí ponese na svém těle
až do smrti -

1 V Green Bay Wis vyhořela
strojní pila krajanů Dobrýchčímž
jim za $25000 Škody bylo spftso- -

béuq adezlú pojištěni jen s 10000
obnáší Hasičům podařilo se za- -

rhránitt afszsscso
dříví čímž předejito bylo škodě

ještě větší OheS povstal v stro-

jírně zničil budovu úplně a jak se
udává byl zúmyslně založen

1 Stávka clevelandských če-

ských pekařů se vleče nerozhodně
dále neboť žádni ze sporných
stran nechce povoliti — Stáv-

kující dělníci se připravují k zaří-

zení tří kooperativních pekáren z

nichž by českému obecenstvu byl
dodáván chléb uniovou známkou

opatřený čímž by asi neústupným
mistrům značná Škoda spúsobena
byla

1 Dne 7 května řádil též cyklon
v okolí Caldwell Tex který na-

dělal mnoho Škody na majetku če-

ském Krajanu Nedbálkovi roz-

bořil vichr domek úplněoba man-

želé a čeledín jejich byli při tom

poraněni český katolický kostel
v Caldwell byl svržen podstavců
kterýžto osud postihl též asi 14

dbytních domků mezi nimiZ i dva
české

Hambursko-Americ-ká Linie jest nejstaríf Německá Trans-Atlsntic- Paro-

plavební Společnost a vlastní 147 Jodl majfeleb úhrnou inosnost 425787 tun 70 z

těchto Jsou veliké námořní parníky zahrnující 24 dvousrobových parolodí které ku

pohodil cestujících zvlášť zařízeny jsou Takový počet parolodi nevlastní žádna

jiná společnost Ohledně přeplavu a cen obraťte se na

HAMBURG AMERICAN LINE
17 Enaiiat &:iť„ Hew MI159 EatólU Smet Ctem Dl:

neb Jejich Jednatelů

Paroplav Spol
Sov-númcch- óho

Lloydu

Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 3 dní 15 hod a 10 nynut

' Přeplavní
Po parolodích expreseních z New Yorku do Břemen

pravidelných 1 "
" expreseních 1 Břemen do New Yorku

pravidelných 1

HLAVSÍ ÚBADOVNA:

OELEICHS & CO
O BxosvA-a- y ITerv "TToxle

HLAVNI JEDNATELE PRO ZAFAD í

Caa-cusooziivL- O 5cCo
V úctě Vydavatelstvo


