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'i iierorumřl m& anovati a ulál
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dikem jako on nám Že jen mo

AhÍNlieký princip jcHt možný a je
iě oprávnřný Clire dok&eati Že

It ponlancem "a boží miloHti" je--

1 úCeleta jc-H-t potříti anarcliiHmus

okojiti Hocialioty a taví-Mt-i ten

IkráKnřjHÍ pořádek v ří5i jaký se

1 ravíli dá jedním slovem rot
Stiti politický problém doby Aby
rátal Vilímek že jent chlapík je--
v jiných vírech řkunil toho ve

ovatelHtvf malířství hečnictví a

Utíónň napxal i válečnou pínničku
1 to maj Jo noviny cclélio Né--

lés do nvřta vytrubovali budou

lyu jeho Ale v tom právfi velice

klamal Noviny nfmecké těžíce

pfřejnho ruíocní jaké pr&vfi pa
alo o cÍHaři neváhaly i pověděly

upťlmnc aby ei hleděl Hvéno řo

la Shodily jej rázem 8 1'arnanu

mak na mu vysmívajíce Toť
:(— ! -vuvu novi'j nejiepMi

le Htředovřku V)y Vilém II byl

provedl avou ale v době novin

evolucí Hkol a parlamentu prora
nemohl Němci jnou pravda
iěeni kázni vojenakó ale náho- -
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e nle nehodí ho v míru a nehodí

Jméua v oborech kdo rozhoduje
a nikoli? vflle Kdyby Vilém

V Sele vojnka avóho Němci by
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Va ílvrlk I fln přibylo do

Ameriky mladé dlě Maria Kaf-

kova a usídlilo svOlyfnt
Ta ii talibila ťrarkn lilikovl uk
1 thtěl ji pojmout la Itnu Jrho

Uc tlak nrihtělo divě roiumětl

proto lnicha odmítlo To úěm

kovalo na iSíika loti tněrou J cho

pil s v úterý min tý In revolvtru

dévěc tastřrlil Vrah pokusil se

pak o sebevraždu tím la skočil do

vody byt vlak vytalrn a din ta

mříže

V okresu Ilon Homme 8o

I) navrženi byli demokratickou

konvenci Vína Kabrna za auditora

Mart Sýkora za šerifa J V Teibe

za listovního F Kostel za kon- -

stébla V okresu Yankton navržen

krajan Jos Papík djzikonodárstva
Ve čtvrtek přiiel v Chicagu

vižnémn úrazu krajin Jos Smetík

v dřev4řské jedné ohradě zaměstná

ný Spadnul totil i hromady dříví
as 10 stop vysoké při černi nohu

zlomil ai na dvou místech tak nebez

pecně že bude mu muset nejspíše

odejmuta hýli

t V Detroit Mich jmenován

byl na tamní malířské akademii

řádným profesorem český malíř Fr

Dvořák — Tamté! oddělena při
letošních zkouškách v oboru kresby

prvá cena českému mladíku Jos

Horníkovi

% V Tábor Minn přišel nešCast

nou náhodou o život krajan M Dvo

řák Týž vyjel si ae švagrem
v dvoukolce a vedle sebe pušku po-

ložil Zavaděním o kohoutek rána

vyšla a Dvořáka do srdce zasáhla

tak že okamžitě mrtev byl

V St Louis navržen byl stra

nou dělnickou za poslance do záko

nodárstva krajan J W Mared

j V Chicagu zemřel náhle před
minulé neděle krajan Jos Slabý

Týž trpěl podelií dobu padoucnicí
v posledním čase byl ale zdravějším
a proto také k loveckému klubu při

stoupil V sobotu odjel klub k je-

zeru Calumet na lov kachen a Slabý

jel tam též V neděli dopoledne do-

stal opětně záchvat padoucnice a byl

soudruhy svými po bedlivém ošetře-

ní na IQžko uložen a záhy usnul aby
více se neprobudil

% V redakci ''Kewaunských Li

stu" uvázal se minulým týdnem

opětně někdejší redaktor téhož listu

J! V Lfiák
V Kewaenee Wia sestoupil se

společný výbor českých tamních

spolkA kterýž obeslání národopis
né výstavy za účel si obral V po-

slední suh&zi v úterý min týdne

odbývané rozvržena práce v odbory:

spolkový školský průmyslový sta-

vební krojft fysiognomie osadni

ctví plodiny mapy okresu a cír
kevní

Nový společný cvičitel Nár

Jednoty Sokolské sok Jan Mendlík
zavítal ve středu min týdne do Cedar
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Tk nlM Vý a lik frftfoiuký
k nift4 iiimí oliU tik iiU f 4l

n Jr íi Tu ilir novin tprv Jt p

Irnýrn a lim vřdomidjM vidf
lila čím iím Wj2 v otlikl h r4

lim uk vlllí polité Ai ty

vr'jittio mínřhi V ltk''iik
otí-r- n rtnjl ani p)nřil o volním

projevu !' a ti lom jkouodkry
iotl v tílfch jinfi h píitl tuhl

Vzdoř touni tlak flanky tfjrnlna
li-i- ft 5 k ý ' h nftftii4vají n'povíím
nuly a nárol nalfiijlt l $n v o ponui

proti Vládě pilně hlřdl poucitl o

lavu %ěci politickýťb Kdyby ne

by tobolo vlivu novin na viřejné
mmřnf jikl jinak dtl by o nynějáf
ruch v ťc(i4-- vyuvětlili jkJ dala

ly oppoice pr4c MUdocecbft

lěpe opodttutí iti Na Mořivě kle

rikalové prostřednictvím novin

Rvých dokátati e unaží potřebu uni

vernity katolické a jou tíměř cite

vho blízci Také jinde unaháni

svým ajednávaji pfldy vidíme tobo

zejména v tó naí( řenkó Ameice
kde áko liMtft ěexkých a vliv jich v

dobách pohnutých a politických i u

jiných příležitost vždy ho ouvědcil

1'ravdn v Americe jent Žurnaliatika
v prvé řadě Živnout obchodní pod
nik pro podnikatele ale vzdor tomu

vykázali Ke mAžeme celou řadou

žurná'& záHadních revuí a lintft od-

borných je dnes okutečně veřejné
mínění předHtavují Míníme tím

ovíem zvláAiě linty anglické jež ve

zpravdajné ěÚHti své hrdě oe ulav

po bok lixtá francouzHkých a anglio

kýčh a vlivem avfm dovedou zaaáb

nouti vntvy nejvySSí neznajíce rov

něž ohledu kde jedná do o zájmy
celku O zaprodajrOMti linku mnoho

ho namluví vSak o té možno mluviti

věru jen v jednotlivých případech i

pokud Ameriky se týče
Hufiké noviny nechali jome tti na

pohledy již t toho ohledu že woudí

He o nich jakoby byly na pronešení
volného Blova nejhftře na tom A

zatím vliv liilu ruských dnea jent
tak velikým Že dovedou roznítili
lid — pravíme výHlnvno ten dobrý
lid runký — ku zvednutí zbraně

proti nepříteli svaté Kurd tak jako
nadchnouti jej k nejvctHím obétěm
na nroxněch země Lintv runké

oBtatnó dovedou pokárat! vládu lépe
nelil patolízalové staročeští by ae v
1'razo kdy odvážili i konají tak po
vinnoHt avou vfiči lidu co nejlépe
Tolik pro dnťftuk J

Pozor 31élnlčaiié i
ZhlÍHlé žo JeHt kftdému Cechu nejmi- -

IpJhÍ památkou spis pojednávající o Jeho
rodní m mftttfl y Čechiích Pro krajany
z okresu mělnického miímo na skludA
knÍHiiou pamiSlku a sice spiši
"Královské vf nné mřsto"

Mčlník a okres mélnick
vkusně tiútěmt kniha o 031 stranách 55

obrazy a manou okresu od Luil liodmia
řiilitelu nuHt'unikd Akoly na Mflnico

Kniha tato obsahuje dokladný popis ce
lého okresu mf Inického a dřlepiwm té-

hož a krátkými díllniiml Cech od nel
starAích známých dob 1 do dncSnídobv
rády mcstHkýml a obernlml všech obci a
míst v okresu nifln lekem životopisy
vSech vynikajících osob ald
Cem $ pniUiu tk-O- Adresujto:
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H ulice Cljícago lil Úplný

rychl poíiiř" ktrý vyhoví divno

cítěné polřebí nilrho lida a pro

praktické avé výpočty vítán bude

každému jednotlivci i v kaldé rodi-

ně "Kychlý počt4řM obsahuje přede-
vším tabulky dle nichž kupující I

prod4vajic( beze všeho dlouhého po-

čítáni vynajde si cenu zboží af je
bo kolik chce a af má jakoukoliv
cenu od 1 ct do $10 ale jsou tam

uvedeny i tabulky úrokové lehké

kliče k vypočítávání úroku a zákony
úrckové jak platí v rfiznýcb státech

Plat za stravováni rozpočten jest na
měsíc týden a den mzda pak i na

hodiny ať již pracuje se 10 0 nebo

8 hodin dentě V ''Rychlém počtá-
ři" najiti lze tabulky kde vypočte-

ny jsou míry prken dříví staiební-h- o

čtvercového kulatých klad a

planěk stopy převedeny jsou tam

na metry kilometry na ní!e hektary
na akry hektolitry na galooy a bu

šle metry na stopy a obráoeně
Tesaři plastýři a zedníci shledají se
v "Rychlém počtáři" s užitečnými

výpočty farmáři s váhou obilí usta-

novenou v rfiznýcb státech a obchod

níci s obchodními zákony v denním

užívání poštovní sazbou s nejnověj-ším- i

dodatky a zákonnitýtni svátky
v Unii Také srovnávací tabulky
teploměru hodnota cizozemských

mincí a j v jet připojeno "Rychlý
počtář" jest malého kapesního for-

mátu čítá 220 stránek a jest pěkně
vázán Všechny výpočty a pokyny
jsou na jedné straně anglicky a na
druhé česky tisk jest jasný a úhled

ný a jelikož v poměru k bohatému
obsahu je cena — 50 centu — báječ-

ně nízká dá se očekávat že toto

první vydání bude co nevidět roze-brán- o

Kdož by si tuto knížku tedy
chtěl zaopatřit! ať se o ní přihlásí
za včas dokud zásoba stačí Opa
kujeme že cena "Rjchlého počtáře"
činí pouze 60 centO

~X&-- Obdrftel SX--

první odměnu — na svřt výstavě

mm
CriEAM

mmm
připraven

člttý prliak s vinního iunin
"nl kamn6t t jlnýeliInUtot

Iciil fondu poskytnutého I Ú i a

ktt kryti nuttijrh vfbdi jel povsta
nou upravov4nlm a zasiUnirn přeď
mílo bude v C H A síni ujořid4
na tábava pod řucním i Jana

Oeringera % ric první nedělí v li

stopadé J

t Vím llalpin al 23letý Čech

jenž avé otcovské jméno Chaluupe

cký za loto jméno vy měnit udržoval

již dolil dobu v St Louis známost

mladou dívkou Marrii Vesmrovou

i předsevzal ai pojmout! ji za ženu

Oba milenci odebrali se na úřad

aby si vyzvedli povoleni k sfiatku

poněvadž ale dívka jeřtě nedosáhla

svého 18 roku zdráhal ae óřadník

vydali potřebnou listinu bez avoleal

dívčiných rodiěft Ti vsak bydlí ve

vzdálených Čechách Páreček ode- -

bral ro u veěer do úřadovny kap

Uoyda a ten předsevzal jakai sňatek

na základě "obecného práva" Marie

dosáhne v den 24 listopadu svého

18 roku Ona a jeji vy volenea po-

depsali koDtrakt kterým se zavazují

ie budou spolu Žiti a v den v kterýž
Marie dosáhne avé plnoletoiti že si

vyzvednou povolení k sňatku Jest

to první sňatek toho druhu jemuž
se do jisté míiy dostalo pchváleni

úřadu

J V neděli 7 října přišel v Chi

cagu k vážnému úrazu lOletý hošík

český Theo Přepejchal Týž pro

iížděl ae na tncyklu když v tom

Ant Kotrbou na polodivokém kont

ku po ulici se prohánějícím k zemi

sražen a vážně poraněn Kotrba

ujel

% Ceítí katolíci cedar-rapidš- tf

la zasvětili předminulé neděle spfl

Hobem slavnostním novou svou bu-

dovu bkolnf kterouž nákladem i

vnitřní zařízení v to poěftaje 16500

si postavili Škola stojí podle ko-

stela a jest 32 při 00 stopách Jest
z kamene a cihel a pěkná trvanlivá

budova V dolejéí části která jest po

lou v zemi a polo nad zemí jest siř
30 při 60 a jevištěm pěkným V

hořejších Částech jsou čtyry íkolní

světnice každá 20 při 30 stopách
vkusně vypravené a potřebným ná-

řadím opatřené — Škola jest čtyř- -

třídní navštěvuje ji přeg 160 ditek a

každý den uěí se v ní hodinu v kaž

dé třídě jazyku českému

Ve čtvrtek 4 října při5d v

Chicagu na křižovatce Železniční na

31 ul a Stewart ave o život 12letý

český hosik Jan Jiskra Týž byl

totiž při přecházení železničních

tratí přihnavším ae vlakem zachycen
a okamžitě usmrcen — Porota ko

ronerova rozhodla že neštěstí zavi- -

něno bylo neAfastnou náhodou za
'

kterouž společnost železniční to Ipo- -

pí
í Každý iřechmat cinařo jem nrmlAl obrý protJ moBiký

tizován a to ostře a bez jakých- -
1 I'IuutJ t4t imUnkj i

ohledů ano utvořil so zvláštní ídt nř vědnou není I

hájil t po to aoi 0 vfrorRBD


