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Karel J Vopiěka v Cbirau jméno
ván byl dne 27 t in guvernérem

A!'g)ldem parkovtIm komisařem

(iratulujeme Tamtéž jmenován jent

mtyorem Vá lav Sedlák z 10 wardy
stavebním doznrceui kdožto p Josef
Koslner odporučen za kandidáta

okres komiařtv( Českodel dem

klubem

Sděluje so nám že Slovanský
den na výstavě v Sm Franciscu od- -

ložen na neděli dne 21 června stalo

se tak z ohledu na ty jimž o vsedni

den účantniti so bylo by nemožno a

těch jest množetví veliké Hromadná

schůze Slovanu dne 13 t m byla
veliká nadŇení panovalo ohromné
a že Slovansky den bude slavným
jest jisto již nyní Poláci slavili
den svého chrabrého velikána Kos
ciusko dne 20 t in Byla to slav

nost vskutku zajímavá nyní slíbili
též účastenství v den Slovanský
Dne 21 t m svolána schnze v Soch

Čechů v síni Zlaté Brány Č S P S

Množství dam našich bylo přítomno
a braly na jednání vřelého účasten
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V New Yorku spáchal dne yi

t ta krajan MatřJ Pencl v é 12

73 ol seWvraE lu zitřelii e IWI
byl 7 ltý a členem spolku sv Vác
lata Zena Jej před 2 lety oputila a

od té doby byl trudnornynlným

t Jomí Vojta utrpěl min týden
při ohni v Iemontu III těžké po-

páleniny Byl dopraven do chicag
ské okresní nemocnice kdež svému

poranění podlehl

V St Louisů budou míti také

"truo _ Sokol" Těl Jednota Sokol

se z Národní síně odstěhovala jakž
fce nám sděluje a tu bonem pořízen
musel být sbor nový jenž honositi
se má zvučným Jménem: "Synové
Č 8 P S' Pěkné jméno jen co je
pravda tedJeStějen nějaké dcery
Č S P St pák nfjaké děti a věci

sokolské v St Louisů pomaže se na

nohy Ní kteří lidé zdají se míti o
Sokolství náramně moc převrácené

náhledy i vyvádí takové hlouposti
Že nejen synové dcery ale děti by
se za ně styděly

% Santa Ilosa (Cal) Republican
vydal nedávno zvláétní vydáni v

němž popisuje město Santa Kosa

jeho obchod promysl a pokrok Jest
to popis velmi zajímavý a poučný a

mezi jiným dočítáme se tu i zmínky
o našem krajanu bratru policejního
aoudce v Ojoaze panu F Berkovi

jak následuje: _'F Berka majitel
skladu se stavivem jest členem

městské rady města Santa Hosa

Ročně prodává pul milionu střevíců

prken vSeho druhu mimo vápna ce-

mentu a jiného staviva Jest v ob-

chodě v Santa Kosa po minulých
čtrnáct roka a zbudoval si dobrý a

vzrůstající obchod Jest podnikavým
a čilým občanem a má za to že se

žádná jiná krajina nevyrovná okresu

Sonoma neb mentu Santa Ilosa jak
ve výhodách přírodních tak i obchod
nícb Jeho sklad je v severozápadní
části města na rohu Gibson a 7 ul"

Martin Pešek vdovec bydlevíí
v fl 1374 1 ave v New Yorku obě-si- l

se dne 19 t m Učinil tak z

nad chorobou jej trýznívsf

Slovutný krajan nás dr Anto-

nín Dvořák řídi tel Národní konner-vatoř- e

budt-bn- í v New Yorku odejel
dno 19 t m a rodinou do Čech na

prázdniny kdež pobyde po celé tři
měsíce
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Vflká platforma k pobaveni
oitatních pofá I4ny budou rncné hry
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k občerutvení laké nout nebu le

— Dne 30 t rn je lomu 40 rokft

co kongres přijal a president Picrce

potvrdil zákon kterým utvořena byla
teritoria Nebraska Teritoria zahr
novala v sobě nynřjif státy Nebras
ku obě Dakotý Montanu Idaho

Wyominn a část Colorado Tím t]
hájen byl ale zároveň zápas k'erý
vedl k válce občanské Kompromi
sem z roku 1820 nemělo v těchto

západních státech být otroctví ale

zákou o teritorii Nebraska (a Kan-sasa-
)

zrušil onen kompromis a dovo-

lil aby obyvatelé aami rozhodli
zdali cbti otroctví trpět načež začal
se západ osazovat otrokáři Toto

jednání otrokářů násobilo na Sířeni
se protiotrokářského smýšlení a ku
založení atrany republikánské od
kteréž obával se jih zničeni otroctví
a proto se odtrhl

Yjlééilo zácpo
West Texas 27 list 1893

Ctíný pane dr P Fuhrncy!
Dírám Vám vřdomoot íc vivíe Ho-bok- o

Jest k-ke- neocenitelnm Od té

doby co jsem přijal od vás Jednatelství

vyprodal Jsem nCkolik tuctů a každá lá-

hev so oívřdčlla co výborný lčk a dob-

rým víledkem
Moje manželka má díUS při prsou a

hrozilo velké nebezpečí že se Jí bude prs
podbfrati Již méla velké píchání v prsu
v zádech Jí zima přecházela a proto za-

čala užívat vafie IJoboko a nyní už Jest

úplni zdráva
Pan L Ondřej roní vypravoval že tr-

pcí na Játra a zácpu Prodal Jsem mu

vái llk a za krátký í&a Jsem so ho ptal
Jak lék účinkuje Pravil mnfi že dobře
a ie není lcpSíbo Krvečiithele Jako Ho-bok- o

kter Jest vyrftbín vřís 112—114

lloyne ave Chicago 111 a nemtižo Je
doíti vynachválit! — Jeden zdejlí kra-

jan byl stižen žaludečními křečml takže
nemohl ani Jisti ani ipáll zkouíel razné
lék jr ale nic mu to nepomohlo Když
pak začal užívat vne lioboko cítil se
epSÍ a povídá že mu lioboko dobře účin-

kuje a tf ftí se že mu pomaže
8 velkerou úctou

Jan Adam jednatel
Žádný lékárník Je nemá jen pouze

mÍHtní Jednatelové aneb piAie přímo na
dra Petra Fabrncy o Cblcftjro 111

wpíídy ti tíirolfy
Máme hojnou zásobu Spádu a taro

kfl kteréž prodáváme hru za $125
poštou za $135

Knihkupectví Pokroku Západu
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10 mil eeveroiap od Nortu Ilend

ffiiíil poliř mítl a ipýthar frnl

ulrpíl ztrátu ( II20O Soudí se
1 obeft apnaobili L i i kouřící v ma-ftal- í

cigarety
— !)' zprávy státního auditora

J f Nehrascc 41 lnka podláhajf-cíc-

státním zákon A m a státní do

hlídce Tyto tuají celkem 11148
36927 Jměni i čehož Je 110(523

C49Í3 jejich
vla-tnfh- o kapitálu i

1951J7''- - 09kladA
— V okolí Schuylcr dílo se mno

ho krádeží a v pátek utřeno v Co

lumbua pít joJeí řc!j cti chlapa I

Jsou dotjřnýrni zloději Byli jotta
ven i i'řed aoud v Scbuyler a uloie-n- t

každému pokuta $2500 kterou
si budou muset oducdět

— Největíí sjezd čechli nebras
nkých tsjittté (xlb(4n tude při

judeo&ctého vírocnílio výle-

tu TíL Jednoty Sokol t Omahy do
Iirnoo Neb Výbor učinil n&ležitó

kroky aby k výletníkům omažnkým
připojiti ite mohli výletnici s Clark-o- n

ÚowelU Dodge & Snyder při-blfaf-- li

se totií z mÍBt tich domateo-n- ý

poiet oob tak by vydání a

vypravením ívlářtnfbo vlaku ipoje
né kryto býti mohlo — mimo čeho!
přišed dou ti budou moci krajané s
Morse Bluff North liend Linwood

Nimbnrg a Abie Pakli by se do
Btat6ný počet osob přihlásil tajel
by vlak po příjezdu do límno i pro
účastníky s Dwigbt a Brainard a

jelikož mimo toho tajisté velký po-
čet osadníka z okolí Schuyler
Prague a David City a povoiy tam
přijede m&2eme již předem tvrditi
že sjezdu podobného jaký tento
bude dosud vNebrance jsme nemřli

— Ku sjezdu republikánských
klubft který se bude odbývali dne
12 června v Lincoln je jízdné sní-žen- o

tak le účastníci kteří přikoupí
lístku tam požádají certifikát obdr-

ží lístek k jízdě nazpčt za třetinu

ceny
— V státní universitě mají zlodě-j- e

Ztrácí prý se dopisy penízy na

universitu adsesované Minuly týden
ztratil prý se opčt dopis obsahující
poukázku bankovní na $5000 kteráž

byla tamním prvním Nár Bankem
na předložení vyplacena Po zloději
se pilně pátrá
— V Šestém kraji kongresnfm Je

několik kandidáta republikánských
kteří uchází se o nominaci pro kon-

gres a příležitost k zavodéní a Ke-me- m

NejčelníjSfmi jsou: J T Mal
lallia t Kearny Matt Dougherty
(bývalý druhdy občan Creteský) z

Ogallala a sudí M P Kinkaid z O'
Neill

(J— Republikánský státní sjezd ba-d- e

ae odbývati dno 22 srpna v Oma-z-o

a bude v něm zasedat 962 zástup
cli Okresy a větním počtem českého

voličstva budou míti následovní za- -
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řienaj I# # v #rfM b rt)íM£ký'h
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SjilkU k i í ř'Vke im ťm:ť l#leei
Mieří k( I (fwf eřiim!iy
Ittlile J velmi ďďřt vymyílefii'
Na ť pře# rhyťioe ♦ le boy spolky
ba výmínky { Kdyl bn bi twri
potiuhttl jn nbi U od

ni li očekávali ří jiký skutek tiJJtký
ien rrifiofea rxitaa oiiřr iaiii
tik při rtaieř!Íik tlteneíky
n? !' 1 tu l mi v stavu pro Iík-- í

a lt di ohn tkn'it- - Víe ko

V'ikil Jen neflitíjtu tké aby
dili rent nebo dolar

Mil in Ohio # otnamuje 1

tto niU- - Jliciii převržení člunu

utaj il t kWtna Vtteř Cech Filip
S letek

t Zájem o řeekou Útulnu t Chi
rijín virutá V m hazi dni 20 t rn

odhývait přihláíeno bylo nřkolik

nových darft penřinlch l pozemko-

vých KiKr Jnt řádně sorganisován
i sicne vybírati záhy první upeané
iá-tk- y

t V mužovi který byl minule

přejet vlakem dráhy Valiey v Cleve-la- n

lu O požrán byl 70letý krajan
Jan Strnad t ulice Klk Zastala o

něm manželka a 2 děli

Prof Dr Karel Beck chirurg
a operatér v Chicagu uspořádal v č

332 z 12 ul českou přednášku "O

první pomoci při poraněni a úrazu"

Vstup byl volný a účastenství zejmé-
na žen dosti značné

V New Yorských Listech čte-

me: Slyíeli jsme že neúnavné ocho-

tě a přičinění výboru přistěhovalec-k- é

společnosti české podařilo se

když dloubou a dlouhou dobu porno
cí příspěvka sebraných vydržovala
tu rodino Joh Kubáta sehnali pro
ni tolik penéz že poslána mohla býti
konečně do Čech odkud vylákali ji
sem prý nesvědomitl příbuzní ze zá-

padu Proto překvapuje nás zpráva
kterou přináňí včerojií "Staatszei

tung"z Hobokenu Zní takto: "Čech

Josef Kubát přibyt sem minulý tý-

den se bvoii ženou a 5 dílkami z

Jameslownn Pa aby vrátil aedo avé

domoviny na některém parníku
Hamburském Poněvač chtěl zůstali

na doku až do příští soboty kdy od-

jíždí parník "Russia" řečeno mu

bylo včera že to nesmí býti aby se

ledy ohlédl po nějaké noclehárně

Kubát šel a zabloudil jak se zdá až

do Kockaway Jjcach kdežto žena

jeho a dílkami bloudila ulicemi až

ujali so jich bjva)ý pofitrnistr Dr

Kiel a obchodník a potravinami

Henry Ilirtler kteří dopravili Je do

restaurace a zde na své útraty naey
ti li Po té dopravena rodina na po

iicejní stanici kam přivedl později
nějaký krajan i otce rodiny který
umí jenom česky O rodinu postara-

jí se zde až do odjezdu jjí Kubát

rnuHÍ však zaplalití za stravu a pro
to podniknula sbírka" — O Kubáto-

vi tvrdilo ho le i se ženou přidli svý-

mi útrapami o rozum a zdá se že

tomu tak bude Kubátův případ noj-lcpíí-

jest svědectvím jak zapotřebí
tu kanceláře pHstěhovalecké opatře-
né nijakými aspoň fondy

1 Chicagský "Inter Oceán" při
náéí v nedělním čÍhIo obraz paní

stvf V celém shromážděni bylo "K

nadSenl jednosvorné pro Slovanský J
den v neděli dne 24 červnal Na í
Zdar!

1 Měli jsme několikráte příleži-d- i
tost zmínitt se o věhlasném řiditeli
hudebnímTIieodore Thomasovi jenž i

čeké hudbě vidy byl nakloněn jtTI 'Vnúnnil! t a t !Kniit Ti

tival" která se odbývá každoročně u
v Cincinnati připadá letos na dny
od 22 do 20 kvétna Zakladatelem
a ředitelem květnových těchto "fes--

Úvalu" jest Theodore Thomas A po
něvač ke zdárnému provedení slav
ností potřebuje nejlepíí hudební síly
v zemi eneražoval leťs tet nrof Jcs
II Čapka z Chicica V orchestru jl
sestávajícím ze 125 hudebníku účinv
kovali též následující krajané
konservatoriHti : Josef Vilém housle
Fr Hladký housle: J Kalaft violin '

cello a J Beckel basa Slavnost se

odbývala ve velkém "Music Hallu" a
kromě jiné skladby provedena
též "Hora Novisiima" skladba pro
velký sbor od lloratia Parkera kte

rýž studoval skladbu tu u našeho
mistra Dr Dvořáka v New Yorku

í Dne 3 června bude v St Loub-- M
uspořádána skvěla slavnoMt 40letého
trvání prvního řádu Č S P S a

chicagské řády í jednotlivci konají
přípravy aby Chicago bylo dnstoj
ně zastoupeno při této významné
slavnosti jež v St Lousu svého
vzniku vzala Slavnost pořádají
bratřené řády státu Missouri v Ná-

rodní síni Č 8 1 8 roh Dolneau a

Allen ave Program Jest velice pěkný
a sestava v neděli z pěveckých a hu
debních fifsel Slavnostním řeční- -

1

kem jest br Václ Snajdr z Cleve ťí
landu V pondělí uspořádán bude t
ii k mm t i

vyiei po řece Mississppt ao aionte Ji
sano opnngs i


