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lilu a ni dotaz sdělíme ochotní
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po celou řadu let bylo harcovníkem

nejlfpíím ve veřkerím konání na

Sem národním v rerni tito podporu

jic ikoMví a vtřkerí podniky ná-

rodní vychovávalo a xachovalo nám

tnláde! naíi na třle i duchu nilnou

přiéiňujíc te aby ho nám v moři ci-

ziny neodnárodnila Ve smíru tom

pracovalo po celó jil čtvrtstoletí a

rozhlídnete ne dnen vůkol jakých

krásných docinilo ha výeledkfi te

do ment kdeí vttíí jest
oHada česká a skoro vttude najdete

junáky sokolské ano ve mí-

stech sta a sla borců již na rávodist

místní sbory vyslali mohou Mnohó

ovsem jefití schází vsak to co vyko-

náno patrnou jest známkou pokroku
dalšího! Nejlepší toho podán byl
důkaz na závodech Hokolulva ame-

rického v Milwaukee Tehdejší
manifestace sokolská posloužila jmé-

nu českímu velice Sokolstvo před
tváří ciziny dokázalo jak blahodární

vslelky jsou soustavního tělocvi-

ku jak krásní ovoce přináší jednota
a združenS v jeden veliký celek

Pokud cvičení pak samého se týče
tu v podrobnostech mnohé dalo se

vytknouti při hromadním tom vy-

stoupení mnohó chyby se ukázaly

jichJ pro přišlí slíbili si borci 2e

uvarovali se chtí loučivře se s Mil-

waukee a na shledanou tišíce se v

Chicagu

Jaká tu bude skvostná příležitost
uvísti českou soustavu tělocvičnou

Io
ž v mnohém nad německou vyni-- á

v širší známost cizinyl V Chica-

gu kde odbývá se právd svítová vý-

stava místo na výstavišti pro slet
všesokolský bylo zajištěno na den
12 srpna kdežto hlavní závody od-

býván so mají ve dny 14 a 15 srp
Doufáme že vystoupeni Hokolulva
bude důstojné a účastenutví z jed-

notlivých sboru sokolských co nej-vít-

nejen zástupci na sletu ale i

hojným poítcm borců při závodech

Kaídého jednotlivého sboru so-

kolského jenž víci Sokolstva nále

žití porozumíl první mílo by nyní
býti starostí aby k tímto olympi-
ádám Hokolslva amerického vyslal
co nejvíce borců svých a ku sletu co

nejvíce zástupců Drazí bratři s

Čech nelitují nákladu a námahy i

spojených o návštívou z vlasti staří
obtíži a přije!ou k nám aby památ-
ných dna Sokolstva našeho byli
účastni a my míli bychom váhali?

ní ny a k tím jednotám a spolkům
které bylí jeho pokrok i slávu na

zřeteli mají Jednou takou nad jiné
důležitější instituci lest Národní
Jednota tSokolská kteráž již mnoho

Tisíce krajanft již cepovalo dobra životu nast-m- u národnímu po-

skytla vychovavši nám statné mužetm prostřednictvím k úplné spo- -

neohrožení a vytrvalé pracovníky do
enostl a dlouhé trvaní našeho řad našich proto kdo jen poněkud

olu bu le Vám dostatečným
tnftžes neleň jdi a podívej se na
krásní výsledky práce vykonané při

tíuím o správnosti naší sletu všesokolském v Chicagu
mísíci srpnu Na zdar!

Cestující do Evropy kteH

í lÍHlky ii duh očekáváme jak

Jhicumt tak v New Yorku na

Zničen olinčm a opři r práci

1'rÍco ISaking J'owder Company z

ku mnoha iifxdMYotám a zlým m in-ko-

Abychom mohli býli zdrávi
inuí naši? krev býti živná řitá a

vydatná
Dra IVterse HOI50KO nejlepAÍ

švýcarsko-německ- lék již před sto

lety zniniý jest dnes uznáván za

nejúčinnéjší lék pro všechny nedu-

hy a nemoce pocházející z nečistého
stavu krve Nekupujte jej nikdy
od lékárníku poněvadž žádný nepro-
dává ten pravý Lze jej pouze
dostati ii místních jednatelů Tište
o něj ku Dr Peter Fahrtipy Chicn

go III

— Tožár jaký po leta již Oniabu

nenavštívil měli jsme v sobotu večer

a původcem jeho jakž veíkeré okol-

nosti tomu nasvědčují byl blesk

Ul odilo totiž do nábytkového obcho-

du lirmy Charles Shiverick & Co č

120tí— 1210 Farnam ul a zničen

by nejen tento závod ale i sousední

známý hostinec Kd Maurera Lito-

vat- jest pak že 4 životy lidské pa-

dly rozkacenéniu živlu za oběť

Skoda na budově Shiverickově

a zboží páčí se na 1250000 Sluší

se podotknouti že tomu sotva ně-

kolik roiísfcu co oheň zniěil část

obchodu lirmy této a spftsobil škody
za )řl0000 Maurer udává ztráty
své na 1 '1000

— Lehká ženština černoška A

IJrownova byla v neděli zatčena pro
útok s úmyslem vraždy ji dopustila
se na Halině Arnoldové v domě č

205 9 ul Ženské ty se v neděli rá-

no pohádaly a lirownovi jrnbělien
hádky tak se zapoměla 2c hodila po
Arnoldové rosvícenou lampu Ta
rozbila so o hlavu Arnoldové nastal

výbuch a v příštím okamžiku byla
ženština ta v plamenech Arnoldo-

va míla dosti duchapřítomností že

vrhla sebou na zeni a za pomoci ji-

ných lidi na místo přichvátavších
plameny jsou uhašeny Popáleni-

ny její byly vsak druhu vážného

Musela být do presbyteriánské ne-

mocnice dopravena a tam za nedlou-

ho skonala IJrownova byla zatče-

na

— Strašná bouře provázená li-

jákem která na South Omahu

nadělala hrozných škod

nejen na ulicích nýbrž i majetku

Nejvíce snad utrpěl krajan Frank

Lineami která lest po celí zemi
známa svou výrobou prášku do pe-

čení ncvyrovnatelní jakostí utrpěla
ráno dne 18 května citelnou ztrátu

aží a dopravíme jo bezplatní i

ivazadly ai na loď Americké

vymáháme zdarma

Kupujeme a prodáváme ra- -

Z
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— Spojení ochotnictvo plipravu

je se na velice pěkný kus divadelní

kus původní český "lod krovem

otcovským" líráti so bude dne 25

června v síni pana Havlíčka a sice

ve prospěch fondu na uvítání Ludvi

kovcu Obsazení kusu jest při nič

řcnó a ochotníci chtí se přičinili

aby činohrou tou obecenstvu se za-

vděčili Jest to činohra z dějů
vlasti naší staré a bude se jisto Ubi-

ti O vhodnou a nádhernou Sut uu i

výpravu bude postaráno

— Maloobchodníci s lihovinami
kteří kupují za hotové mohou uše-

třit peníze kupováním u W Dnrsta
Omaha Neb 7c0m

— Minule přijel do Omahy p J
Hrabák z Dodge Neb s desítiletým

synem svým aby dni jej tu opero-

vali neboť na dásni v ústech hlodal

rak jenž stále se zvčtftoval a nebez-

pečným se stával I)r llolovčiuer

operaci provedl s úspěchem odřízl

část kosti čelistí vyčistil ji a dáseň

rakoviny zbavil Hochu se ulehčilo

a nynf jest mu lépe takže s otcem

opět domu vrátili se mohl Dr
iiolovčiner jest v oboru tom již obe-

znalým as pléd pul rokem míl po-

dobný případ v South Omaze kdež

operoval K Karlíka jemuž musel

odníti čelist aby jej zachránil Ten-

týž lékař operoval lOletého syna p

F Dvořáka t Madison okresu je-

muž od narozeni utvořil se nádor

nad okem stále se zvětšoval a oko

již ohrožoval Dr Ilolovčiner ná-

dor vyřízl a také ta operace provede-n-a

šťastní

— Epworthova Liga odbývala v

pátek schůzi a rozhodla že bude

í iké i německé peníze i šminky

U Vymáhaní dědictví podílu a

Spořádaní právních záležitostí v

neb její továrna a úřadovny byly
skorém úplní zničeny ohním So

tva byly plameny uhašeny počalo
se hnel se znovuiipravováním to-vár-

neb společnost míla v odle-

hlém skladů uložení náhradní stroje
nálepky a zásoby surovin jsouc
připravena na každý případ a euer- -

Írickým
přičiněním mohla v

práci opít započlti Její
odkupnfei tedy byli jen pramálo
zdrženi s objednávkami Kdyby
snolečnost nebyla bvvala takto při

')Ht a mamo v Praze spolehliví- -

ir&vníka co svého zástupce v

pravena bylo by to bývalo vzalo[oných věcech

Přímým spojením n českými

mnoho mísícu než by si byla poří-
dila nové stroje
Jest to nyní čtyřicet roku co bylo

zboží vyrábční touto společností
první dáno do trhu a dru Price-ov- i

náleží to uznání že nřinravil nrvní

mi jest nám moíno vyřídit!

iV peněžní rychle a levní ji
rif

krabici prášku do pečeni z vinnéhol íiStOU
kamene jaká byla kdy v tito zemi

vyrobena Uyl to velký vynález
který úplní vytlačil starý spfisob

S úctou

užíváni vinného kameno a sody
zvláští nemluví ani o saleratu a

nimi bylo pečivo starých dob ztrp
čovánofž li muuuaj u uu

bovcottovali světovou vvstavu do- -
Priceova společnost nemá žádné- - i „-- „„ ni Aiin

L--í AVC V Pivoňka Nová jeho budova nan tt ~t ttii ien I uřibni k 1Afiib aIiu i '

společnosti neb jednotlivcem vyrá-- 1 byla v neděli otevřena Liga 20l6 a N uilc5 byla dosti poškoze- -New York

a r Cliicagu:

bijícím prášek ku pečení navzdor ma prý na íouuu oienu v íNeurasoe „a kotla sl(aHObcná páČl so na
opáčnfm tvrzeuím jiných vyrábíte- -

(

již jsouce velikými křesťany ves-'70- 0 'pj j)anu Uedřichu Dinst-If- t

jichž jediným účelem jest klamat měs prý k vftli otevření nedělnímu bíeru pozemek byl poškozen Asi

king Powder" si dobyl a který jest
l0Vlnn0Hl1 vftt' velikému podniku svftj pro stavbu vsak nynf aby co

známý po celém světí co nejčistší a americkému nekřesťanským boyeot-- vyvezl znovu navážel Skoda

tem 'nášf 10O

Mne Island Avo


