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ČEŠI V AMERICE

1 Český mlékař pan VíBa

a mezi bratry rozdělena Na
tento návrh rytmistr bar

August Koller nepřistoupil a řídě
se dle prostonárodního rčení že

moudřejší ustoupí rozhodl spor
tím spůsobem Že předal uniformu
do úplného vlastnictví svého bra

Chicagu byl při přejíždění tratí
Železničních parovozem dráhy
Burlington s vozu sražen a považ
livě potlučen Parostroj zasáhl
vůz Váňův rozbil jej a Yáfiu od

hodil daleko od kolejí kdež zůstal
s rozbitou hlavou bez vědomí
ležeti Pii lékařském ohledání

bylo však zjištěno že poranění
VáOovo není smrtelné

1 V Chicagu na Loomis a 17
ulici v tak zvané české Plzni

vypukl v noci na 16 května ohefi

který spůsobil značných Škod na
českém majetku Krajanu Jos
Vojtovi sposobeno škody za #2000
na obydlí a za J1000 na domácím
zařízení Jos Brouskovi spCsobe-n- o

škody za $1000 mimo to pak
utrpěli menší škody pí Susová a
Ant Fořt Škody ty však jsou
prý pojištěním ' dostatečně kryty
1 V Algoma Wis zemřela

J3letá krajanka Stichová zane
chavši tři osiřelé chlapečky o něž
se bude muset nejspíše okres ti

Otec dítek těchto nalézá
se v ústavu pro choromyslné
matka zemřela na souchotiny a
není tu nikoho kdo by se o osi-

řelé dítky postaral
K V Clevelandu se sotva před

rokem nechala oddati Jessie Bo-

háčkova s jakýmsi Petersem z

Elyria jejž poznala všeho všudy
asi 3 dni přeď oddavkami Brzy
se jej však nabažila a žádala o

rozvod ale soudce tomu nechtěl
rozuměti Řekl po rozvodu tou-

žící paničce že soudy nejsou k

tomu aby vyhovovaly libůstkám

lehkomyslných žen a ona aby po- -

isslsilpnské meslnárod-itav- é
lil lv Omaie obdržel

v odboru pivním

Cabinet Beer
ZLALOD MEDALII

láklsde Jubo ílutoty a Jeho osvé-Iclc-

a posilňujících vlastnosti

Objednejte bednička od

Fred Kroř Brewlng Co

1007 Jacltaon Mt
TiLBroa 4S0

AbttESÁŘ

ČESKÝCH SPOLKŮ

OMAHA
Rid Palacký i 1 ZCBJ

odbtvá svá pravidelní senáte kaidou Čtvrtou
sedili v mesicl o 1 b odp v slnl _p Klepetkv
na li Wllliam ni Preds Jan Rodiclcf taj
J V Mlek WW Bo 19 8t Hiát V A Sonnra--
aa 1117 wtuiamsuinoai Fr Jiacn

Til Jed Sokol v Omaha
' odbfvá svá oravidelná scb&xe kaádf la 4

ětvrtclt ▼ mWrf rrr v 4 felítnoít! f"G
So I2th 8t Přede Václav Burel tajemník
Jan Janák 608-4- 11 o lSth St díotnlk Karel
Btěnicka 4iv bo iatn m„ rokiMnik Ant
Kment 1247 ik 15lb Btr

Podp Sokol Tyrš í 1

odbfvá tvé sch&ze dvakrát mísiíné kaidou
lneatll as ponaou v meau-- i v siní nenové
ueiorocni kiiiim wutyi mv i uuuuu v njuu
polletnt scb&xei neděli v dubnu a Čtvrtletní
v lednu a sronn Předseda Kr Bvoltek mí

stopředseda JoeNeJepins kf taj John Chlebo- -

rsa iwe jixm mi ui ucimoh wuii nnninír
1420 JI W nl Pokladník V V Knncl 131Í Bo
13 8tr vbor majetku Jo Němec Jo a

a Ant Valákt prapnrecnlk J Serhakl
dosorce rr vojiecn nacemi k a ihh

Jan Hni Lože ě & Byt Pythla
Odbfvá schizo kaidca pivni a třetí středa v
mesicl v pokoisks mni na la uiioi ve-ll-cl

kancléř Louis Berka 4 N Y Lite Bldg
Btráios arcblru a početl F Jelen 15 a Center
Btrátce Onanol Váo Přibyl 508 8o 12 St Po-

kladník Jao Svačina VOÍ Jit 13 ul

Bohemia Loie í 814 AOTJW

odbfvá ive pravidelná schflse v Národní tln
kaldou t a 4 středu večer K W Bandbauer
M P Tác J Pakeá Záp 1518 Wlillam 8tr
i V Vacek aíetn k 2210 So 14 Str O Boso-wat-

ipoL lékař 832 tíee Buildlng

Tábor Columbos i 69 vTOlf

odbfvá schSie katdé 1 a 8 íterf v mesicl v
sinl n Jos Klepetky na 1S a Wllliam ollol
Velkonsul Jan Náměstek) mlstokonsul Vác
Hlalek pokladn k Cbaa Kunci klerk F J
Fltle 211 ti 93 st So Omaha i pr&vodci Jos
J Doloji vnitřní strálce Josepb Krejčí ven-

kovní stráice Josef Vaněk

Tábor Kebraska ě 4771 MWA

odbfvá své pravidelné scbnsa kaldou prvon a
třetí středu v mesicl v osm bodln večer
v siní pana Jana Hrncba Konsul K Bmrkov-k- f

im Dominion Bt návodčí Mlke Votava
bankéř Jos Vnnálka 2 a Wllliam ulice klerk
J t Přibyl 810 Ulckory průvodčí Fr

vnitřní strái Karel skrdlant: ven-

kovní strái John Strnad: výbor majetku
Bud Beran Jan Cbleborád Josef Fiala

Tábor Kebrasská Lípa ě 188 WOW

odbfvá sch&tt kaldf druh a Čtvrt Čtvrtek v

slnl Hrochovi Josef Slp předseda 1012 Homer

Bt :Václav Dole JI mistopřAdseda John Šafař
pokladník 034 Douglas Bt A V Novák taj
1310 Wllliam Bt Fr Soukup průvodčí

Sbor Vlastislava i 29 iČD o

iwibvvs arhíie každou 1 neděli v měsíci v Ká--
fOuúl ilui O SV4 SjOd mí P?6diTálu5 MaTíč

Hlcbal 1808 Kwin ul vysloutllá předšed ka
K Bartol náměstka Marie Koslcký tajemni
ce M Suchánek 1124 Bo 13lh St Híetnlce
Josefa Moučka 15 a Williams ul„ pokladnice
Karolina Reránek 16 a Williams ul do--
sorkyci Marie Kunci

Sbor Boleslava c 60 JČO

odbývá scbftxe kaldou 2 nedčli v ns(ol v Ni
rodní siní o x o oap rreasvaa ani siacn

i1 111 IV nllrw tatemnloB Vinci Čermák
IM7flll4 nl Ačetnloe Marie Příborská 1211

Jit 12 ul pokladnice Karolina Flbliar 1208

J1S Xi ui

Sbor Hvězda Nová Dobr 86 JÍD
odbvá své scbnae každou 1 nedill v mesiot ve

9 noa Oup V aim SittUOV0 i rtwwuajyi a
Peika pokladní Marie Zikmund JlW0 8ol!tb
Bt účetní Marie Krčál 11:1 Bo 13tb Bt tajem-
nice Vilh Bartot 12S4 So 131b Bt

Sbor MarthaUroveí 10
Odbývá své pravidelné sch&ze vidy 4 nedtU
v méstct v Národní sinl Předsedkyni Mary
Boukal místopředsedkyni Anna Krejčí
tajemnice Koale David 1253 Bo 11 Bt poklad-nic- e

Josle Janeček průvodkyni Fannie Peiek
a Fannie Opočenský lékař Dr L Svoboda

Sbor Whte D oř H ě 161 AOCW

Odbývá pravtdo!né schdío kaMý 5 4 Čtvrtek
v mislcl ve dvi hod odpoledne v místnosti
pana J Havličk v Národní slnl Předšed ku
Anna Sluníčko tajem Joule Vacek 2212

14 ul ačetnlce A Bvojtek Bo % St
okladnlce Anna Havlíček 1731 Jlí 14 ul

spolk lékař C Koaewater 823 Bee Bldg

Sbor Lilie 1 9 Kniha Dřevařek
odbývá své pravidelné scbfue vťdy v Čtvrtou
aedill v dMcI v mim nos ti p 3 Hrocha Před-

sedkyni Marie Pechaí 33 a Caas ul místo- -

Fannlo Krajíček tajemnice M

ffodsodltyni Jiinl 13 ul pokladnice Marie
Marel 6 B Wllliam ul„ prívodkyni Antonie
Tříska V K Abbs " vnitřní strái Anna
Dvořák venkovní strái Katla Sluníčko výbor
rnnJMkii Kmm MftJMflík řmma Mrkvička a
Marie MaHk

Podp sbor Sokolek Tyrl i 1

odbfvá své sebou Jednou tnestčni a sice
kaiclMi druhou nedill v sinl Metroví Celo:
roční odbývá se v října pňhetm v du-

bna a čtvrtletní v lednu a srpnu Předsedky-
ni Prantláka KouUký místopředsedkyni Ma-

rie BeUa tajcirnlca Siiíle Benák 10B ISth 4
N HU„ So Omaha ačetnlce Marie Bílek 38 a
Charles St Omaha pokladnice Bot Bukáček

Ellka Přemyslovna & 77 ZÍBJ
8čUm třetí DdiU t isCsIci r i!s! íoi y

Antonio Kment předsedkyni Josefa

ěwsřsr taj i~ 3a Oh éit !! Sibsk"

áčetnlce 14U7 Bo 4tb Bt

Tábor Mjrta řís 928 R 5 A

ndhfvá ach&al nrvnl nedill v měaicL v sokol
ská sinl ) fedšadka Maria BonkaL tajemnice
Marie PrMnk 4 S 1

Josefa Valenta výbormajetku Kateřina
řrant Peiek Anna Semlk tpuL

tesař ur i& Dvoooaa

Tel Jed Sokol v So Omaha

Moývá avé pravidelné scbise Jednou mteiCni
B sice kaidé lni pondill v misfol v místnosti
Jana Koutakýho na rohu 80 a Q Starosta
Bedř Dlenstbíer tajemník Fr Benák 108 Mth
a N Bt áčetnlk Vác Vrabec letb a 8 St

pokladník Frantliek Hájek 80 nesl H aOuL

Praha Loie t 828 AOUW

odbývá tvé pravidelné srhftse L a 2 středo
v městci v slnl o Koutskýbo na 80 a Q ulici

Fr Wellch Mistr Práce F i Fltle taí 811 X

82 Jos Váchal ačetnik 20 a P ulka Poklad
Bedř Dlenstbíer 20 a O ul

Bád Palmové Dřeva í 7

Kruh Dřevařek v Ho Omase odbývá acháte
tvé kaidé poslední pondill v mtiei v místno-

sti Br Koutských Marie Vomačka Distolná
poručnk-- e Kalte Vomáčka mtutopřednedka
Kalia Vocásek 897 Bo 23 Str tajemním
Františka Pivoňka bankérka Anna Vlach

vHlkyni Barbora Kaček prkvodčl Elen

Ebelvnfttoi strái Tereila Vocásek venko-

vní strái

Ml SIOTi SoUrMi
1207 DMjrlaa bIIcc

maji na sklad všechny druhy

správek ku kamnům vařícím i to-

pícím nechť jsou jakéhokoliv

jména neb výroby

chtěl zabiti tím že se rozběh

proti zdi a hlavou do ní vráže
tak že musel býtí spoután a dodán
do bláznce

1 V Brainsrd Nebr nletý
Frant Nováček zarážel hřebík do

patrony ta vybuchla a chlapci
rozdrtila palec a ukazováček levé

ruky Dr Draský za asistence

jiného lékaře musel oba roztříště
oé prsty k prvnímu kloubu uříz
nouti

1 Václav Horecký hospodský
v La Crosse Wis stoupnul před
svojí hospodou na záklopku stoku

přikrývající která se s ním pro
padla Utrpěl prý tím poranění
a žádá za to na městské správě
náhradu 95000
1 Ve Wallis Tex rozboří

vichr 8 května tam řádící český
katolický kostel tak úplně že z

ně] zůstala jen hromada zpřelá
maného dříví Při tom bylo 1 ně
kolik jiných' stavení v okolí po
škozeno ale žádné nebylo úplně
sbořeno jako onen kostel který
byl nedávno nový

1 V chicagském předměstí En

glewood si přišel na policii stčžo
vati Chas Wright že mu jeho
iAletou dceru unesl Cech Vilém
Křen muž joletý Aby toto
"svedení' žabky nějak omluvili

napovídali policii že Křen jejich
Hattn hypnotisoval neb byli sou

sedy
li New-yorsk- ý dopisovatel Svor

nosti píše že tamní dramatický
odbor Nár Jednoty si nechal za

£25 přeložiti starý německý diva-

delní kus Ústav bláznů pana Šol- -

ara nevěda že tentýž dávno již
v českém překladu tiskem vyšel

Státu na Filipínech skoro po dva roky
uznaia ze bi zasiouzu oupociuau po ouuz- -

miste byl gen MacArtnur ustanoven ve

Onen překladatel pak jednoduše
kus opsal z české divadelní knihy
za ten podvod shrábnul odměnu

25 dolarů

— Víte li pak že v Chicagu je

dobrý český hotel v kterém obdr
žíte dobrou a čistou postel a na

leznete chutnou českou tabuli? A

to při velmi mírné ceně! Hotel
tento nazývá se "Atlas" zařídil a

vede jej starý osadník A T
Hubka v čísle 749 Halstead St- -

blíže 20 ul Z každého nádraží
se tam elmi snadno po káře do

stanete 70x5

OD NAŠÍCH D0PIS0YATELŮ

WINING la 15 květ 1900
— Ct red Pok Záp Stavěl se

zde kostel sv Trojice ale vítr

něj před nějakým časem shodil
střechu čímž spúbúbe&a byla ško

da již řemeslníci odhadli na J35
škoda ta byla již opravena a mia

týdne byl na něj vztýčen' lesklý
kříž Tu ale zase do něj "boží

posel" udeřil ač se při tom žádná
velká škoda nestala Dle toho se

zdá že nějaká vyšší moc tomu ko-

stelíčku nepřeje Někteří z kato-

líků to vysvětlují tak že skrze pý-

chu je bůh tresce poněvadž při
vysvěcování toho kostela velebný
pán kázal: "Buďte hrdi na tento
chrám páně1' Pýcha prý před-
chází pád Některé povčrečné
ženy zase hádají a věří že jejich
kostelíček pánbu navštěvuje neho-

dami proto že ho stavěli CSPsáci

to prý nemělo být Dům boží

mají prý stavětí jen lidé kteří nosí

škapulíře růžence a kdo ví co je-

ště Józa asi bude vědět co toho

jest příčinou mohl by nám to

příštím feuilletonu povědět —

Sázení korný jest v plném proudu

počeší však jest více suché Po-zdr- fv

od Vašeho příznivce F Ž

ČESKÝ LÉKAŘ

OFFIOK db rohu 15 a Uoward ul Shsely's
Biock Cit dvsřl 110 Telefon I41M

V plsirol k naletěni od 10 do 12 bodlo ráno
od t do 4 odpoledne a od f do 8 večer

Telefon residence 1074

H Gíllori ID Geo BiekneO ID
'adroAsml léJcavtt

ZRAKU SLUCHU
Karbaob Rlock roh 15 a Douglas sl

Oinaba Nebraska
dt33tn8 Cuio telefonu 788

t Roblnsonorě lékárně
aa 13 a PacNIc ulici

ÚřadnI hodlov! Telefon 1780

ftíl II An Itdntwil nit
4 do 0 b od 7 do 8 večer Mluví m íesky

Dr C Rosewater
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: 222 "Bee Buildlng"
Od 11 do 12 dopol

ÚřadnI hodiny (W8do5
Od 5:30 do 0f 0QP- -

V nedill od 10 do 12 dopol

TeL v uřadovnž 5Q7-- Tel V
bytu 1217

Bydli--Čí- slo 2417 Jones pilce

Chas Kaufman
n pojišťující jednatel

a veřejný notář c

Zatunnju řJlopM poJlfiiJIcI onoleřnostL
pnKlává a kupuje maluink nemovitý vydává

tlitvui Iís'ky t Evropy a do tvrupy atd

?! mnize na nemovitý majetek

OFFICE: Room 6 N I Life BdíIíídí

O D KIPLINQ-E-R

roli 1S sv Faxzxcmx

Dofltniauřsíf a taMCDiCaí obctiofl

O D R5csntovéa ANNA MKLD lOodoutnl
ky nepředči fádae Jlne v trbu

ABYSTE

KOUPILI DOBllE

kupujte kfiSe podešve svršky
a veškery potřeby obuvnické u

LARSON & KRAGE
509 JlžxU 13 ulice

OMAHA NEB

68ml -— —mte lesky

Dr Karel H Brouer

ČESKÝ LÉKAŘ

Má zvliitni zkušenost v léřenl ne-

moci ženských oiních ušních

krínfch a ranhojiistvi

ÚŘADOVNA NA SEVER STRANĚ NAMKSTf

DAVID CITY NEBR

Jede na tavoláni do vlech okolních místeček
Zavolejte Jej v pádu potřeby telefonloky neb

„ leieiranosy
Ve ttřtdu a nedlliodpoL ordinuje Brní

Frank Doležal
Aeaký prAvnilc

Vyřizuje veSkeré toudoí a právní zále-žitoe-
ti

při vrchním aneb krajském soud
v kterémkoliv okresu Maje důkladné
znalosti práv nabízí služeb svých ct
krajanům ve všech řátích státu 44tí

Dr L H SIXTA

óesls lékař
SCHUYLER NEBR

"Píttárna v HoIImanove blockn
V druhém posc-hod-

Postarejte se
o budoucnost
svých rodin

přistoupením
k rovetvenémn -
řádu

ÍÍBODilAS & IOBLD

JenI vyplácl pojistné

prsirn4) ryolile

JEDNANÍ V ŘEČI ČESKÉ

Hledají le Jednatelé
k salotenl novch tábora Vbodné pod-lin-

Dopllto o podrobnosti lesky neb anglicky
na vrchního velitele

J C ROOT
811 Bheely Blook OMAHA NEB

Předplaťte si Hospodáře na rok

Nejlepšf Český hospodářský list

Osobni Hseaé výlety restujících do

KALIFORNIE po velké '

Rook Island Roňte
Scénická dráha vyjíidf Omany kaidy pá-- ek

pře Colorado "prlnirs a Suit Lake do Ea
řornle a na FarIBcké pobřeái
Jtfnf dréhavyJildtaOinahy kaidott středu

Fort Wortb a El ťaao do Um A ngeles aSřes Franclaco '
Tvto turlstské vosy Jsnn aejnovtjltbo vsora

a připojeny Jsou k rychlým oeobnim vlekla s
obiifaciHMit Jejich Jest dftkaMm oabla! jet
to oejlcpsf
Lístky nejlevněji! Jsrm ponll'lnv v těchto

oblfbmfoh Pulhnanovjcb) turlat vosech
Odalsf správy o Ucbto vlacích a výhodách
el ceatajicl poilvaji piiU aa fK
leas 8EBA8TIAH 6PA ckkafftin

toto píši už tři dni prší tak že
máme vlahy dost a dost Pšenice

vymetala obstojně a vypadá dobře

jen ale aby-nebyl- maobo mokra

jako vloni Myslím že jest výnos
od 12 do 25 bušlů po akru již za

bezpečen místy 1 lepší Pouka
zuje se též na dobrý stav kukuři
ce ale ta jest letos menší než jindy
v této době Máme velkou naděj
na svobodné domoviny což bysme
si velice přáli neboť by to mno

hým českým rodinám velice po
mohlo Obdržel jsem též upomín
ku za P Z a já vím že jsem din
žen účet pak co nejdříve zapra
vím Malá částka se snáze zaplatí
než velká a já nejsem zvyklý dlu
hům S úctou Jos Urban

Bratři baroni Kollerovéa unifor
ma císaře Napoleona

Afféra rytmistra barona Kollera

nedávných dnech odhalená
stále ještě sensaci vzbuzující vy
vodila řadu vzpomínek a událostí
se jménem baronů Kollerů úzce
souvisících Jednou z nejzajíma
včjších vzpomínek jest ona která
týká se obleku císaře Napoleona
Bonaparta jehož majitelem stala
se za zvláštních okolností rodina
Kollerova

Když po nešťastných a osud

ných výpravách vojenských by!

mocný jindy Naopoleon zajat - a

na ostrov sv Heleny měl být k

nucenému pobytu odeslán dopro
vázeli jej tartí tři vyšší důstojníci
a sice jeden z armády rakouské

druhý z německé a třetí z armády
anglické kteří zničeného potentá- -

ta měli bedlivě střežiti Oním

rakouským důstojníkem byl baron
Koller předek obou Kollerů o

nichž aíféra z pražského blázince

nejvíce jedná Napoleon Bona-

parte na cestě z Francie na ostrov
sv Heleny vytrpěl mnoho stra
chu a úzkostí Byl již před tím
velmi bázlivý a cestou z Francie
na ostrov sv Heleny strach o ži

vot ještě více se zvětšil Cesta
ubíhala jen pozvolna neboť ten-

krát nebylo ještě železnic a tu
začasté výprava setkala se s moc
ným odporem hněvem a nenávi
stí která zřejmě proti Napoleono
vi byla projevována Skoro 1
každém městě kterým výprava
musela se ubírati lid se sbíhal a

demonstroval proti někdejšímu
mocnému vladaři V jistém městě
francouzském kde výprava mu
sela přenocovati zvláště zažil

Napoleon rrnoho strachu Z
věnčí do příbytku jeho zaléhal

mocný hluk a jekot rozbouřeného
idtu tak že Napoleon nechtěl se
z místnosti ani na okamžik vzdá- -

iti V kritickém okamžiku na

padla jednomu z průvodčích a

sice baronu Kollerovi spasná my
šlánka Doporučil Napoleonovi
aby si s ním vyměnil šat a že ro
zezlené shromáždění na ulici tím
to nevinným klamem obelstí Na

poleonovi návrh se zalíbil provedl
ho a za chvíli na to byl Napoleon
oděn v uniformě rakouského dů

stojníka a jeho průvodčímu bar
Kollerovi znamenitě slušela uni
forma někdejšího císaře francouz
ského Lcsť se zdařila Výprava

yšla z budovy vsedla do kočáru

který rychle ujížděl z města Lid
veškeru péči věnoval muži v cí-

sařskou uniformu oděnému v do-

mnění že jest to Napoleon hulá
kal na něho také kamení na vý
právu házeno ale náhodou ne
stihla nikoho pohroma Napoleon
Bonaparte přestál šťastně strach
obavu o svůj život a právem

vděčil svému průvodčímu baronu
Kollerovi Z vděčnosti pak Na

poleon uniformu svoji daroval
baronu Kollerovi Tato uniforma
někdejšího potentáta chovala se v

rodině Kollerových jako vzácná

památka a přecházela z pokolení
aa pokolení až ji dostali do svého

majetku bratří rytmistr baron Au

gust Koller a sekčaí rada baron
Alexandr Keller Asi před třemi

ety dohodli se oba bratři že uni
formu darují českému museu

Rytmistr baron Koller v té příči-
ně dopsal také správě musea král
českého které ovšem s radostí
přijalo nabídku darování Napole-
onovy uniformy V tu dobu prá-
vě povstaly v Praze veliké bouře

ístopadové a jakmile se o nich

vídeňský Koller dověděl rozezlil
se nesmírně na lid český a vše co

je českého a zakázal v malomoc
né zlobě darování uniformy české
mu museu Zákaz ten měl v zá-

pětí spor mezi oběma bratry Ví

denský Koller nikterak nechtěl
duvoliti aby přišel o polovici
svého nároku na památnou uni-

formu a když jinak nemohl navr-

hoval aby uniforma Napoleonova
yla nějakým spůsobem rozpolena

tra který ji věnoval vídeňskému
museu Tato uniforma jest právě
vystavena na pařížské světové

ystavé

K povšimnutí
Paní Marie Králová 4751 S Loomis

Str Chicago lila nám plíe: "Trpěla
jsem mnoho bolestí a žaludkem měla
Jsem žaludeční křeče velmi prudká tak
ze jsem zkoušela velice Neměla Jsem
ovšem pražádné chuti k Jídlu a stále
jsem slábla Nevěděla jsem sl Již žád
né rady protože mně nie nepomáhalo
Myslila Jsem že už jsem odsouzena k
stalému utrpení Chtěla jsem však

ještě zkusit! Severův životní balaám

který mně byl se všech stran odporu- -

ěován účinek jeho byl k radostnému
překvapeni mému velmi dobrý stav
můj rychle ae lepšil Mohu lék tento
odporučit! tedy svědomitě všem kdož
trpí podobnými bolestmi Jest to
vskutku Jediný prostředek který při
nese jistou pomoc Křečemi žaludeč
nimi nazýváme prudké bolesti žaludku

někdy některou chorobou žalud
ku jindy však bez ní ob čas se obje-

vují Příčinu bolestí těchto musíme
hledati v nervech žaludkn Jelikož

nervy žaludku mnohonásobně souvisí s

nervy Jiných orgánů pozorujeme kře
če žaludeční také při jiných vážných
chorobách Severův životní Balsám
užívá li se bo v čas jistě předejde
takovým chorobám a i když nemoc již
pokročila přinese úplné vyléčení Jak
1 případu výše udaného vysvítá Jest
to věc vážná a dojista povšimnutí
bodná povážíme-l- i že právě žaludek

jest nejširší a nejdůležitěji! části
ústrojí zažívacího Neděje li se za
žívání správně nastane nechuť k
jídlu mdloby bolení filavy a zácpa a
neopatříme li si záhy "dobrého léku
může choroba vzíti na sebe ráz velmi
vážný Severův životní Balsám jest v

tom ohledu lékem nejlepšlm Cena
75 centů Na prodej ve všech lékár-

nách a obchodech s léky
Podpis vyrabitele W F Severy jest

na každém obalu aby zajistila se pra-

vost léku Tento podpis nesmí býti
nikým padělán

Yýlety pro hledající sobě

domovy
V první a třetí úterý v květnu

červnu červenci a srpnu Missouri
Pacific dráha prodávati bude líst

ky železniční na cestu tam i zpět
za ceny velmi nízké do Kansas
Arkansas Oklahoma Indián Ter- -

ritory a do některých míst na jihu
a na jiho-výcho- O podrobnosti
pište neb hlaste se v úřadovně

společnosti jiho-východ- ní roh 14
a Douglas ul Omaha 70tí
J 0 Phllllppi T F Codfrey

A 81 l? A- O A D aV T A

The Limited" evening train and "Tne Express"
noon train řrom Omaha lor Chicago

UNEXGELLED SERVICE

Day train and evening train from Omaha tol
Minneapoiis nnd St Paul

Tickets of agent3 of connectlng Unes
W H BHILL Dlst lass'r Agt Omaha
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GENEHÁL ELWELL S OTIS

Generálmayor E S Otis velitel vojsk Spoj
naitza se na cestě a aomovu v iaaa
ne službě k niž byl povolán a na jebo
litelem na Filipinech

sečkala aspoS tři roky než roz
vod dostane

1 Chytání se na nákladní vlaky a

železniční zase zaplatil v Chicagu
ztrátou nohy ióletý Jan Hrabák

Aby rychleji se dostal do města
kdež se chtěl po práci sháněti

zachytil se na Žebřík nákladního
vozu dráhy Grcat Western Sig-

nální sloup však stál těsně při ko-

lejích jím byl Hrabák se žebříku
stržen a jedna noha se mu dostala

pod kola kdež rozdrcena tou mě-

rou že chodidlo mu muselo býti
odSato —v

1 Dvouletá dceruška Fr No

votného v Little Turkey Iowa

dostala se k žíravému louhu a na-

pila se ho Ubohé dítě se trápilo
po dva dni než je smrt dalších
muk sprostila - -

1 Chicagský časopis Record

psal minulého týdne že v Chica-

gu

s
mešká argentinský

-

vyslanec
Seňor Faber který prý je Čechem
odkudsi z okolí Čáslavi Jeho
cílem poslání do Spojených Států

prý jest vybídnouti co možno

nejvíce Čechů amerických aby se
do Argentiny přestěhovali Vláda

argentinská uznává české rolníky
za nejlepší zemědělce a chce jim
dáti k zaujmutí přes tři miliony
akrů půdy Za tím účelem chce

prý nejprve p Faber vzíti sebou
do Argentiny české poselstvo z

prominentních Čecho-američ- anú

sestávající aby poměry tamní se-

znalo a když se přesvědčí o výhod-
nosti krajiny té pro české osadní-

ky teprve je k vystěhování vy-

bídlo a
1 Clevelandský krajan Michal

Kotápiš se nejspíše pomátl na
rozumu Nejprve byl pro týrání
své manželky zavřen pak ale si
to vzal k srdci tak Že se chtěl v

mermomocí svésti se světa Nej-

prve se ve vězení věšel na ruční-

ku byl ale v čas spozorován a


