
Pokrok ZApadu
ku okazoval Obilí má nyní cenuDr i HOLO VTCHINERamississlppské metlnnrod-- ul

vstavé t Omaze obdržel
v odboru pivním

XCruflr&v lUe
Cabinet Beor

ZLALOU MEDALII '

tákladě Jeho čistoty a Jho osvé-icle- b

a posilňujících vlastnosti

Objednejte bedničku od

Fred Kru Brewtng Co

1007 Jaekeon wt

americké výrobky do takového
kouta zastrčeny byly —

Na výstavu ae sjeli z celého
světa také darebáci všeho druhu
aby zde své nekalé řemeslo provo-
zovali Soudcové pařížští však se
dohodli že budou tyto výtečníky
ve zlodějském řemesle přísně tre-sta- ti

a také slovu dostáli V prv-
ním měsíci výstavy bylo téměř
každodenně zatčeno 60—67 tako-

vých zlodějů a každý z nich od-

souzen do káznice nejméně na pět
roků To je zastrašilo v té míře
že se buď řemesla svého vzdali
nebo Paříž opustili poněvač po-

sledních 14 dnů ani jediný zatčen
nebyl —

V posledním týdnu obnášela
průměrná návštěva platících

147717 denně mimo
několika tisíc vstupné neplatících

se vyznamenali Sokolové A Jaho-d- a

který obdržel 5760 a Josef
Oktavec s 5365 bodu

1 Gustav Krejčí v Chicagu byl
stížen chorobou ledvin k čemuž
se přidal později ještě revmatis-mu- s

Léčil se všelikým způso-
bem ale shledav že choroby se
nezbaví sáhl ku samovraždě Obě-

sil se v noci v bytu svém zane-

chav zde manželku se 4 dítkami
od 1 do 8 roků starými svému
osudu Byl 35 roků stár v Mladé
Vožici rodilý a náležel ku spolku
Jan Hus R a D C

1 Karel Turek v Chicagu byl po
delší čas nemocen a když se minu-

lého týdne nemoc jeho ještě zhor-

šila byl dopraven do nemocnice
kdež však za krátko zemřel Ro-

dina Turkova sestávající z man-

želky a 5 dítek byla dlouhou ne-

mocí otcovou úplně vyčerpána
tak že ani mrtvolu pohřbiti ne-

mohla a obrátila se na obecenstvo
se žádostí o podporu Ač jsou
podpůrné spolky již valně mezi
námi rozšířeny přece se ještě nalé

Z pařížské výstavy

JeStě až do předeSlého týdne
byli mnozí dělníci zaměstnáni na

výstavě urovnáváním cest sáze
ním květin odklízením odpadků
atd tak Že teprve v tomto týdnu
jest výstava úplná Jen o pavilo-
nu Spojených Států přinesl pod-

mořský telegraf zvěst že jest do-

sud neúplný neb prý v něm Bchá-z- l

různé ozdoby a malby ku
vnitřnímu okrášlení určené —

Všecky předešlé výstavy paříž-
ské byly otevřeny až do i hodiny
s půlnoci tentokráte však bylo
nařízeno aby již o 12 hodině

byla výstava uzavřena Již v 11

hodin se dá vojenský signál na-

čež vojsko od středu výstaviště
tlačí lid pozvolna k východům
tak že do půlnoci jest výstava vy-

prázdněna Než se lidé s tímto

pořádkem spřátelili bylo 3 tím
mnoho mrzutostí neb mnozí po-

licii vzdorovali a byli zatčeni Na

500 osob bylo takto zatčeno než

nový pořádek byl zaveden —

Pátky byly jaksi vyhraženy pro
panské třídy a v ty dni bývá vstup-
né za dne zdvojnásobeno večer

pak ztrojnásobeno Úplné osvět-

lení elektrické na výstavě bývá jen
po tři večery totiž v pátek v so-

botu a v neděli Největší pozor-
nosti obecenstva se těší vodopád
řinoucí se z vodního paláce když
jest osvětlen různobarevnými svět- -

Úchvatný jest pohled po Tro-cade- ru

a Poli Marsovu na dva
asi míli od sebe

když jsou osvětlovány různo-

barevnými světly elektrickými —

následující: Pšenice 60 ctúkor
na 30 oves 19 c buši prasata
9460 hovězí dobytek f 300 až

JÍ475 sto liber Pozemky v ceně

stoupají a mají nyní cenu od £30
nahoru akr ale mnoho se jich ku

prodeji nenabízí S úctou

Fr Waněk

ČEŠI V AMERICE

1 V New Yorku znásilnil Arab
Leikerse 7letou dcerušku manželů

Ambrožových Vlákal dítě do krá-

mu kdež je zneužil a když pak dítě

bylo od dra Ševčíka prohlédnuto
a shledáno znásilněné byl chlípný
Arab od tajného policisty Stráň
ského zatčen a uvězněn

1 V Mount Vernon předměstí
to New Yorku jest ve vězení Ce-Šk- a

Rosa Svatoňova poněvač
chtěla dvakráte spáchati samo
vraždu Nejprve se vrhla před
elektrickou káru ale řidič její
zastavil dříve než kára mohla
dívce ublíŽiti na to se chtěla vrh- -

nouti s mostu na trať dráhy do
New Haven Conn vedoucí když
vlak po ní přijížděl ale byla od

policisty zadržena Jest prý te-

prve 16 let stará' ale již ji svět
omrzel tak že z něj chce mermo-

mocí utéci

1 V Keilově továrně na mosaz-

né výrobky v New Yorku se pora-
nil český mladík Vavřinec Benda
na ruce tak žé mu palec musel

býti odňat Otec hochův se soudí
s firmou která jest též česká a

nyní již po druhé obdržel rozsudek

naproti ní na náhradu Í500 Od
souzená firma se však odvolala z

rozsudku tak že jest velmi neji-st- o

zda-l- i Benda jaké náhrady
dostane '

H Český hasič Stožický v Cle-velan-

který se ve službách

městských již přes 23 roky nalé-

zá byl nyní ze svazku hasičů

propuštěn Byl jednoho času již
poručíkem sboru hasičského byl
však degradován a nyní když by
měl býti již y brzku oprávněn k

pensi byl na místě toho propu-
štěn Trestu toho se Stožickému
dostalo za to že jakémusi obchod-

níku zůstal dlužen $1210 za uhlí
a ten na něj žaleval u řiditelstva
hasičů kteréž přísně tresce všecky
městské služebníky kteří dluhy
své neplatí

1 František Severa zanechal v

Pittsburgu svoji rodinu a s man-

želkou jiného muže prchl do Cle-velan-

Tam byl párek vypátrán
a zatčen kdežto ale ubziklé že-

nušce dal oklamaný manžel par-

don byl Severa odsouzen ku $50

pokuty a na měsíc do chládku

aby mu roupy přešly

1 Český hoch i2letý Ad Ka-m- iš

z Clevelandu neopatrným za-

cházením s dětskou větrovou ruč-

nicí byl by málem vystřelil i2leté
Sylvě Bauerové oko Namířil ze
žertu na děvče rána však opravdu
vyšla a brok z pušky se zaryl děv-

četi pod oko Lékař zavolaný vy-

ňal brok z rány a zraku dívky ne-

bude prý nijak ublíženo

1 O pohřbu českého lékárníka

pána F Mikišky v Nové Praze
Minn píše dopisovatel jakýsi do
"Svornosti"' následovně: "Co se
mne nemile dotklo a to nejen mne
ale i každého svobodomyslníka a

zvlášť veskrz svobodomyslného
jeho přátelstva při tomto pohřbu
že oba pp řečníci používali za

každým druhým slovem "bůh a

nebeský vLádce " že celá jejich řeč
nesla se v duchu náboženském
Neměl bych proti tomu ničeho

kdyby zesnulý byl věřícím aneb

jeho pozůstalí si tak přáli Před-

nášet ale náboženské nesmysly
nad mrtvolou toho jenž vychován

byl svobodomyslně jenž žil taktéž
a vždy jen znám byl eo takový a

nikde svoje smýšlení netajil ale
hrdě se k němu hlásil to poklá-
dám za pokrytectví" — My pak k

tomu dodáváme že by podobní
"svobodomyslní" řečníci udělali

lépe aby onu funkci přenechali
raději knčžím když se ve svých
řečích bez náboženských výrazů
obejiti nedovedou

1 V Lingerwood N D se obě-

sil český mladík a81etý Jos Ho-

lub Co jej k sebevraždě dohnalo
nikdo neví neb byl pracovitý a

spořivý tak že se zdálo že mu nic
neschází Pohřben byl slušně od
tamního řádu Z Č B J k němuž
náležel

1 Na závodech turnérů něme-

ckých vyznamenáni byli ve Fila-

delfii též čeští Sokolové Četa
Těl Jed Sokol obdržela od soud-

ců za výkony své 369 bodů
kdežto četa Dělnického Sokola ob-

držela 3615 bodů a obě byly po-

chvalou vyznamenány Na náčiní

ČESKÝ LÉKAŘ

OFFIOK na rohu 1ft a lloward ul Bheely'i
uiuuk cui aven xiu leieion isao

J plsárnl k naletěni od 10 do 12 hodin ráno
Od V do 4 odpoledne a od T do i večer

Telefon reeldence 1874

H Giiorl ND Geo Bicknell MD

z3ca4ml lékatt
ZRAKU -- SLUCHU

Kartách Hlock rnh Ift a Douglas ni
Omaha Nebraska

dtS3mí ""-Cli- lo telefonu 739

t Robinsonově lékárně
os 13 a řsclflc ulici

ÚřadnI hodiny: Telefon 1TH0

Od II do lSdnpol a od
4 do 8 a od 7 do 8 večer Mluvf te íesky

Dr C Rosewater
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: 222 "Bee Building"

ÚřadnI hodiny: Od 2 do 5 l
Od 5:30 do 8 f odp--

neděli od 10 do 12 dopol

Tel r úřadovně &04-- Tel t bytu 1217

Bydlí —Číslo 2417 Jones ulice

Chas Kaufman
n pojišťující jednatel

a veřejný notář °
Zastunujó Tjlcpfi pojišťující společnosti

přidává a kupuje majetek nemovitý vydávs
h'uplavni li'ky z Evropy a do bvropy utd

"tlnie nnr-iz- na nemovitý majetek

OFFICE: Room 6 K Y Life Bniltlíng

C H KUBÁT
zMcnf Cuslt práTíitt

Ptsárna: Barker Block roh

Farnam Číslo pokoje 28

Mis
Oeaký prťtvnilt

Pisirsa t čísle 934 1 1 Life Eldr OnL

dá v pana Berkovi právníka zkušeného kter
dlouholetou zkuženostl svoji mfiže krajanům
nssím anyxouv snravne Dosinuziu M-i- r

O D KIPLINGER
roiL 13 u XsixnaKa

DootnílíářSsf a labáčnlcfcý oticnod

O D K Scentové a ANNA HELD 10c doutní
ky nepředči žádné jiné v trhu

I

1207 Doufáš uliee

mají na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím ply-

novým í gasolinovým nechť jsou

jakéhokoliv jména neb výroby

STARÝ ZNXMir

FRANK LANGPAUL
spolehlivý a dovedný

barvíř sfclenářn
a papíroval pokojů

upozorňuje své příznivce a známé že

Erijfmá zakázky na práci jakoukoliv své
ve svém obchodě vedle klem-

píře p Pelanta Má hojný' výběr papíru
na Btřn v Ceny co nejmírnější a práce
nejlcpSÍ
V přízeň krajanQ se poroučí

FRANK LANGPAUL
13 ulice bliž Wllllam

Jediný českým
0 závod olovnlcký strojnický

a zámečnický v Omaze
9

vlastni

Leo Baroolta
BOS So 13 tli Street

Teielon 1567

Zaváděn! vody plynu s kanalisace pro-
vádí se levné a dobře M8tf

anditké pivní pumpy

Kde potřebujíc
dobrého basistu k orche-

stru na atrunovos basa
aneb obstarání krásné

hudby na harmoniku
neb Školu pro barmoni
ku aneb chce-l- i někdo
míti dobře spravené bar
moníky a veškeré jiné
hudební nástroje nechť
se přihlásí aneb at vie
přinese nebo pošle k

JOHN PLUHÁČEK

1426 So Ijth Street
Omaha Neb

Trpíte hluchotou?
Každý drah atdosl ýcUvostl aeb UaVkoty b

asiini Dovýia vyaálnn vylétťrL Poaxs hlacho-ě-

aejso vyléěltelnL Baieaf v aAch fícstaM
Ikaslitti- Popište vál případ Protkoanánl a
saámmi výsledk tdarma Každý atk se doma

wlýml itrataml vyMiU Mr DaRoa's Aaral

AbSMUSafJAvm

TlLKroK Í20

ADHESÁŘ

ČESKÝCHJPOLKŮ

OMAHA
Rád Palacký Č 1 ZÍ I1J

Odbý vá své pravidelné schftze kaitduu Čtvrtou
neděli t měsíci o 2 b oáo v síni d Klenetkv
na 18 Wllllam ul Předs Jan Rosický taj
J V Msíek 117 Bo lSHt oěet V AHoubra-F- r
da 1317 Williams ulpokl Mach

Til Jed Sokol t Omaha
odhf vá své nravtdelné schůze každý í a 4

čtvrtek t měsíci večer ve vé místnosti 2228
Bo Illth St Předs Vác av Hureš taiemnlk
Jan Janák 50O-- M1 so 121 h Bt (ičetnik Karel
Sténlčka 4IS Bo Iltti st„ Pokladník Ant
Kment 1247 Bo 15tb Btr

Podp Sokol TyrS ř 1

odbývá tvé schftze dvakrát měsíčně každou
ineaeu a t ponucii v mcgici v mni meiwjvo
Celoroční ach6ze odbývá se 1 neděli v říjnu
pAUetni schůze 1 neděli v dubna a Čtvrtletní
v iMlnn h urnnii Přndsnria Kr Svoitek ml'

stopředneda JosNejepinský taj John Chleba--

rsu vtvs lízni lftia tti nceima jomji i"ur
1430 Již 13 ul Pokladník V F Kunci 1318 Bo
13 Btr vvbor nalotku Jo Němec Jos VO'

pálka a Ant VaSákj praporeřnlk J fterhakl
autorce Fr VoJtěcD ntceinm vasa

Jan Has Lože í 5 Ryt Pythla
odbývá so litin každou první a třetí středu v
měsici v Sokolské Binl na 13 ullol Ve-

líc! kancléř Louli Herka 9S4 N V Life nidfr
Btrážce archivu a pečeti F Jelen 15 a Center
Btrážce nuanci Váo Přibyl S09 Bo 12 Bt Vo

kladnlk Jao svačina íastf liž 13 ul

Bohemia Lože ě 814 A0l'W„
ndhvvá ave nravtdelné schftze v Národní lín
každou 2 a 4 středu večer K W Handbauer
M P Vác J Paket VÁo 1518 WUllam Btr
J V Vacek očetn k 2210 So 14 Btr O Rose- -
water spol iekar vsí tsee uuuaing

Tábor Colnnibns ě 69 WOVT

odbývá schnze každé 1 a 3 úterý v mfa'cl v
Rínln Joa Klopntky na 13 a WUllam ulici
Vel konfiul Jan Náměstek mtatnkonaul Vác
Hlaiek pnkladn'k Chas Kunci klerk F J
Fltle 211 Naa st So Omaha průvodci Jos
J DoleJS vnitřní atrátee Josepb Krejčí) ven-

kovní strážce Josef Vaněk

Tábor Nebraska i 4771 MWA

odbývá své pravidelné schftze každou prvou a
tfet středu v uiébícI v osm hodin veder
T siní pana Jana Hrochu Konsul K Bmrkov-k- ý

Hi:t Dominion Bt návode! Mlke Votava
bankéř Jos Vonálka 3 a WUllam ulice klerk
J F PHbyi 810 Hlekory provodil Fr ý

vnitřní stráž Karel Skrdlant ven-

kovní stráž John Btrnad výbor majetku
Kud Beran Jan Chleborád Josef Fiala

Tábor SobiasHká Lípa L 183 WOW

odbývá schaze každý druhý a ítvrtý čtvrtek v

s!nl Hrochovo Josef Šíp předseda 1012 ílomer
Bt Václav DoleJI místopředseda John Šafař
pokladník 624 Uoulas 8t A F Novák taj
1310 WUllam St Fr Boukup pravodcí

Sbor YlafttiHlara í 29 JCd
odbfvá neb lze každou 1 neděli v mísící v Ná-

rodní síni o 8V4 bod odp Předsedkyní Marie
Michal 1808 MaHon ul vvsloužllá předšed ka
K Bartoi náměstka Marie Uoslcký tajemni-
ce M Buchánek 1124 Bo 13th St QCetalce
Josefa Mouěka 15 a Williams ul pokladnice
Karolína Beránek 18 a Williams ul

Marie Kunci

Sbor Boleslava i 60 JČD

odbývá seboze každou 2 neděli v měsíci v Ni
rodn! siní o 8 b odp Předsedka Ant Mach

1221 liž 16 nitce tajemnice Vinci Čermák
1247 11114 ul oěetnloe Marie Příborská 1211

již 12 ul pokladnice Karolina Fiblgar llti8
Již 18 ul

Sbor Hvězda Nové Doby i 86 JÓD

odbývá své acháte každou 3 neděli r měsíci ve
í hod odp v síni Metsově Předsedkyni M

Pelka pokladn! Marie Zikmund 19%Sol2tb
Bt otetnl Marie Krěál Ui Bo 13th St tajem
nice Vilb Bartoš UM Bo UttB Mt

Sbor Martha tírore 1 10

odbývá tvé pravidelné schíiie vždy 4 nedéll
v měsíci v Národní síni Předsedkyni Mary
Boiki iu!upIedMidkynS Anna KruJIi
tajemnice Kosle David 1253 So 18 Bt po klad
nlefl Jonle Janefek nrftvndkyn Fannie Pešek
a Fannie Opočenský lékař Dr L Svoboda

Sbor Lilie ř 9 Kruhu Dřerařek
odbývá své pravidelné aoh&ze vždy v Čtvrtou
neděli v měsíci v místnosti p J Hrocha Před-

sedkyni Marie Pecbaě 33 a Cass ul místo-

předsedkyně Fannie Krajlěek tajemnice M

Samec 1255 jižní 13 ul pokladnice Marie
Marel 5 a Wllllam ul průvodkyně Antonie
Tříska V K Anna Sova vnitřní stráž Anna
DvnřiW venkovní stráž Katl RlunMkn výtor
majetku Emma Majstrick Emma Mrkvička a
Marie Mařik

Podp sbor Sokolek Tyrš cl
odbývá své schise jednou měsiěni a sice
každou druhou neděli vslnl Metzovi Ceio:
roíni schAze odbývá se v říjnu pftlletnf v du-

bnu a čtvrtletní v lednu a srpnu Předsedky-
ni Františka Kouteký místopředsedkyně Ma-

rie BeCán tajemnice Btasle Benák 108 18th
N Hu Bo Omaha úCetnlce Marie Bílek 38 a
Charles Bt Omaha pokladnice Bot Bukářek

Elifika PřemysIoTna i 77 ZČBJ
BchBze třetí neděli v měsíci v siní Jos y

Antonie Kment předsedkyni Josefa

Bteiger taj 1400 So 4th St Hanna Šebek'
ACetuice 14U7 So 4tb Bt

Tábor ByrUclH 2Š K S A

mlbfvá DPtni neděli v měniči v sokol'
ké slul rředsedka Marie Houkal tajomnlce
Marie Crbánek ától B 13 Bt pokladnice
Josefa Valenta výbor majetku Kateřina Ve- -

lecbnvský Frant Peíok Anna Šemík apol
lékař Dr L Svoboda

Til Jed Sokol t So Omaha
Juoývá své pravidelné achfixe Jednou mřsířni
a sice každé lni pondělí v měsivl v místnosti
Jana Kootekýho na rohu a Q Starosta
Bedř Dienstbler tajemník Fr Benák KW INth

N Bt áčetník Vác Vrabec 181b a 8 St

pokladník Fraotlšek Hájek mest M a u ul

Praha Loie i S28 AOCW

odbývá své pravidelné achisa Lil středu
v měsíci v síni p Koutskýbo na SO a Q ulici
Fr Wellch Mistr Práce v i ntie taj au n
H Jna VáchaL Aéetnlk JO a P ulice Poklad
Bedř Dlenstbler a O uL

ftád Palmové Dřev č 7

Kruh Dřevařek v Ho Omnu odbývá seta 5ze
vé každé poslední pondělí v měsíc) v místno-
sti Br Koutskýcb Marie Vomáěka Dis to In á

Katle Vomáěka místopředaedkařiruénlce M7 Bo 23 Btr lajemnlne
Františka Pivoňka bankérka Anna Vlach
viliky ně Barbora Kaček prftvoděi Elen
EbeU --nltřni stráž Terezie Vocásek veoko-v- ni

stráž

JÍAYŠTÍVlTE OMAHU?rJest--n ano aesapoaeBt a sestavit! ve skvos

ai aaříssoéai hortlaá a hotel

v řísle 1212 JIŽai II llee

V tmo výtrfoé llhovhiy doataiky ebdrEU
miksr pohodli jak každé st hotel prvé O

4y Jídla připravována jao sptsoa Cetkibs

I aawrického HosUa vmkova věoajs
srlital oavrnost a podob pohodil Jak

Jakás" araajdo sAste

HODINA ČÍKSKÝCH KŘESŤANŮ

Zápasníci se neuspokojili pomstou na misionářích a jiných cizincích nýbrž hněv
jejich so obrátil proti Jejich krajanům na křesťanství obráceným Celé rodi

OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

PÍSEK N D16 červ — Ct
red Pok Záp Chci Vám sděliti

jak osud s lidmi divně zahrává V

říjnu roku 1897 jsem se vydal do
Wisconsinu prohlédnouti si po
zemky pana Rosholta a zajel jsem
si navštíviti mého bratra do Fort
Atkinson Iowa Požádal mne

abych mu dojel s chlapcem pro
dříví do lesa já se při nakládání
hodně zapotil a po cestě jsem pak
nastydnul neb byla zima Z toho

jsem dostal zapal plic a poležel
jsem si u bratra až do jara Tepr-
ve 5 května 1898 jsem přijel do-

mů a lékař mne stál $80 Doma
měli skoro všecko již zaseté obilí

bylo pěkné ale 25 června přišly
kroupy a vše zničily Ještě větší

vroDrazena Dyiy povražděny zeny 1 děti
Tisícové čínských křesťanů byli vyhnáni
před zlobou bxerfi

neštěstí mne ale stihlo 23 června
neb mi zemřela manželka tak že
mne během krátké doby stihlo

jedno neštěstí za druhým Počasí

jsme zde měli vloni deštivé tak
že nebylo možno ani zasít Také
sena se ještě pro deště špatně
sklízely a obilí bylo špatné i těžko
se mlátilo Mnohé ani za mlácení

nestálo neb sypalo 5 bušlů po
akřú a nejvíce dalo 10 bušlů Ma-šiná- ři

nechtěli ani obilí to mlátiti

Letos tu zase máme takové sucho
že to vypadá jako bychom ani
žádnou úrodu neměli míti Celou
zimu jsme neměii ani sníh nyní
pak téměř Žádný dešť tak že je
země šúchá jako popel Vítr ji
bere a vypadá to jako když je v zi-

mě sněhová váaicc že není ani na

půl míle viděti S vřelým pozdra-
vem Jan Čížek

VINN1NG la 19 červ— Ct
rcd Pok Záp Dne 9 června

jsme dostali veliký dešť který
uiuurio škody na poiích nadělal
Země byla pobrána luka zaplave-
na ano i korná na rovinách byla

zatopena a mnoho dobytka se též

utopilo Od té doby jsme dostali

ještě dva menší deště ale veškerá
ta vlaha přišla již pozdě Květen

byl velmi suchý a obilí již metalo

když namoklo tak že zůstane vel-

mi krátké Za to jsou korný
pěkné mnohé jsou již třikráte ob-

dělané tak že jest naděje na pěk-

nou úrodu nepřijdeli na ní ještě
nějaká pohroma Nyní máme po-

časí pěkné S pozdravem
Jos Koníček

GILTNERHamilton Co Neb

25 červ—Ct red P Z V Čísle

P Z ze dne 22 června ve zprávě
osobní omylem jste napsali V Va-

něk a mělo státi F Waněk Po-

časí máme krásné vlahy dosti a

obilí vyhlíží pěkně zvláště pšeni-
ce která jest nyní jistá Kukuřice

jest též mnohoslibná ale oves ta-

kovou úrodu nedá jak se s počát- -

zá dosti našinců kteří se spolků
těch vzdalují a pak ovšem zane-

chané rodině nezbývá nic jiného
než žebrota

1 V racinské vyšší škole obdr
želi následující čeští posluchači

vysvědčení zralosti: Fr Peťuraz
Caledonie Fr Lopour Blanka
Mackova Wm Musilek a Marie
Peterkova z Racine Vyšší školu
v Manitowocu Wis absolvovali
z Čechů sleč Mendlíkova Louis
Musil sl Marie Kostliva Fr Vo- -

bořilova Karel Zeman a Emil
Bárta

1 Radikální dělník pověstný
Kudlatá sfouknul clevelandskou
Pochodeň nyní kdy měla nejvíce
svítiti na cestu k vítězství tamním

českým dělníkům pekařským Ku-

dlatá svoji velikou hubou chtěl
Pochodeň na list denní nafouk- -

nouti přefouknul však tu bublinu
tak' že praskla zanechajíc po sobě
trochu nepříjemně páchnoucího
plynu Pochodeň tedy je pryč z

Clevelandu a Kudlatá také zbyly
tu jen nevyrovnané účty po obou

1 V chicagském Katolíku (Ná
rod) čteme: "Který list drazí
osadníci přináší vám více a lepší
zprávy a opravdu ušlechtilou čet
bu než-l- i Národ?" — Počítá do
té ušlechtilé četby pisatel onen
také ty zbožné nadávky kněze
Vlčka a jiných podobných?

1 Jak se v Slovanu Americkém
dočítáme objednal si dr Rudiš- -

Jičínský v Cedar Rapidsích velký
elektrický přístroj ku léčbě pomo-
cí paprsků Roentgenových Na

přístroj ten a práce jím konané

prisiú se poui vaíi nejen mnoho
laiků ale i lékařů a odborníků do-

mácích i z jiných měst

Zbytečná ztráta času

Pan W S Whedon pokladník prvé
národní banky ve Winterset la v
nedávném dopisu uvádí zkušenost s
tesařem u něho zaměstnaným kteráž
má cenu pro jiné řemeslníky Praví:
Pracoval pro mne tesař kterýž práce
zanechat! musel na kolik dnů násled-

kem trpění průjmem Upozornil jsem
jej že podobně jsem trpěl a že Chám- -

berlain s Colic Cholera and Diarrhoea

Bemedy mne vyléčil Koupil si láhev
téhož od lékárníka a oznámil mi že

jedna dávka jej vyléčila a jest již zase

práci" Na prodej u všech lékární
ků

česko-anglic-

časopis Anglické Listy vy-
chází nyní ve zoela uuvé úpravě a přináší hoj-
nost rozmanitých povídek članktt a zpráv
veho druhu anglicky i íesky 1 jak se čtou
Přináěi také četná vyobrazeni Je to Časopis
pro každého Čecba aff už se chce uíltl angli-
cky od začátku nebo se chce v té řeči zdoko-
nalit! Hlaste se o číslo na ukázku Kdo nyní
se přihlásí dostane cennou prémii Fióle nyní
Můj "Nový velký anglicko-česk- ý slovník"
který nyní v seěltecb vydávám bude velká
kniha asi 3 nebo 4 palce silná asi 0 pulci
aiounáaS široká Ještě lze dostat! čísla od
začátku Hlaste se nyní pokud zásoba stačí '

Vyučuji také anglicky poetou a mohu vás na-
učit! zs tři měsíce anglicky Poslu vám Jednu
úlohu na zkoušku když mi nyní dopíšete—
Mám také na prodej tři knihy k učeni se řeči
anglické a sice 'Znalec angličiny' dále 'Prak-

tickou Ikolu anglického jazyka' a pak 'Čtenář
novin anglických Chcete-l- i některou z těchto
knlb pisto ml Adresa: Ant M Soukup 662 W

18th St Pllsen Station Chicago 111 t89r
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ORDINUJE

V ČESKÉ LÉKÁKS&

F NEDĚLY & SYNA

V CRETE NEBRASKA

Veíkeré předpisy lékařské vy ujl

se v této lékárně s právně a
svědomitě i nejtlstiích a nelep-lic- h

léčebních prostfedkL gr-t- f

ny obracencQ tecn íaao jest tuto
propadly témuž osudu Jano muži
z domovů svých a hledají útočiště

Návštěva presidenta Loubeta v

americkém paláci spůsobila Ame-

rikánům trochu ostudy a mezi

Francouzy úštěpky Komisař Peck
se omlouval že vlastně přišel pan
Loubet dříve než jak bylo ozná-

meno a tím se stalo že v pavilonu
americkém nezastal úřad niky vý-

stavní Byl však v průvodu pre-

sidenta vyslanec Porter a ten uví-

tal Loubeta do amerického domu
a doprovodil jej kolem Pan Por-

ter chtěl presidenta a jeho prů-

vodčí dopraviti po zdviži do hor-

ních pater avšak zdviž nebyla v

pořádku a proto z toho sešlo Asi

po sedmiminutové zastávce se ode
bral president do pavilonu rakou-

ského kdež bylo vše k jeho uvítá
ní připraveno Teprve když Lou-

bet opustil dům americký přišel
komisar Peck s některými jinými
Američany ale bylo již pozdě —

Výstavka americká ve Vincen-ne- s

bude prý také fiaskem Na-

lézají se tam dopravní prostředky
jako lokomotivy vozy železniční

bicykle parní vrtáky skalní ho-

spodářské stroje a jiné vynálezy
americké málo však jest těch
kteří se na to přijdou podívati
Komisaři američtí jsou nyní obvi-

ňováni z toho že dopustili na to

aby tak důležitá výstavka byla
umístěna tak daleko od hlavní vý-

stavy
' Ze středu města to vezme

1 li hodiny po omnibusech elek-

trických kárách a lodích než se

kdo do vincenneské výstavy do-

stane kdež jest asi Sooo lidí za-

městnáno u strojů zde vystave-
ných- kteří mají navštčvovatelům

výstavy okazovati a vysvětlovati
předností a výhody strojů Těch-

to navštěvovatelů pak jest v prů-
měru asi třetina počtu zaměstnan-

ců ve výstavě To prý měli páni
komisaři napřed věděti že tam
nikdo nepůjde leč něco obyvatel-
stva z nejbližšího okolí Proto se

tomu měli opříti a nepřipustit! aby


