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Zimníky a
l)r KrantisVk 3imonek v Mil- -

aukee i volen byl místopředsedou

Utnřjilho spolku lékařft Svrchníky
Zvláštní lednová výprodej zímntkft

V Owatonna Mí on spáchat
samovraždu tastřetenlm farmer Jan

Sýkora Učinil tak v opilostiIVillí lil a svrch nik A ta ceny jež předči všemmvi (tritiu
chny jinéV nedlli týden byl smrtelné

$1860 $18 $20 zimníky jsou vporanén vmivilrn do nébo vlakem

krajan Jan Touli v tJlevetandé

m doutník A Jof Patcrný 60

doutnlkA Q Prtrfi kávu a cikoril

J Klaus potřebný cukr Vojtěch
Tfcsař celler Jan Nágl A I)

Sohwarti a pani Sístková dali pe-

čivo p Mikulášek smetanu pí
Wm Loeflerová 100 1b krocanft

Junky a telecf kýty Svornont Matky

a otnámky Denní Hlasatel Šotek

(T'muchálek Národ otnámky dik

zvláitní zaslouží si hudebníci tbroj-mistr- a

Filipoviče ta jejich ochotu

a obětavost Jak vyrozumíváme
bude výtěžek tento rozdělen hlavně

mezi ty trpící v Nebrasoo kteří

posud žádnou podporu neobdrželi

kteří dojista žehnati budou

dámám chicag-

ským jakož i filédrým dárcům

í V Tisch Mills Wi odbývala
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eimt aut) dtmih txt taiuUonl tlrovcfi a

vfrkm Karly ÝoUnw lioe l'rld oř lbe
Mortb íoiiw FWka WMto- - iN nejllpepro-iriii'(r- li
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in( aby vjititfena tyla správa ko

mine tutanovené guvernérem k pod

puřu potřebných Jak ae podobá

počítá vícthna price i viťch'aiod-povčdnOH- t

na sekretáři Luddenovi

neboť vřtiina UHtanovených členfl

nemůže povinnoitem třra času vř-no-
vati

UnneScní kterým odnucuje
ae lynčováni černocha Hmilha v

Omate dne 10 října 1801 přijalo

bylo 75 proti 12 hlauĎm

Ve athedu jednáno bylo v senátu

o eprávfi výboru dříve ustanoveného

k vyAelřenl potřebných třfiencft a

úředníka senátu Výbor podal zprá
vu le aenát má eapolřebf vřcch zři

tenco aí posud ustanovených aby

ale žádnému t nich nebyl povolován
nežli jeden plat A5 ustanoveno

jet o 32 třlzencft více nežli tákoo

povoluje přijmul pře to aeoát r prá-
vu tuto proti kteréž všichni populi
té až na jednoho hlasovali V aně

movné poslanoa projednány v ple-

nární Bchftii různé předlohy a meti

jinými přijata byla ku třetímu čtení

předloha dle kteréž nota duná ta
obili k eetl má rot ti právo zábavní

na čáttt úrody Pottlanoo Allan t
Omaby překvapil ku konci zasedáni

snřraovnu návrhem usneseni aby

vyšetřeno bylo co pravdy na tom

že poslaneo J A ilobertson jest
élenerj vigilantň kteří odpravili v

Holt county pokladníka Suotta

Ve čtvrtek projednáváno nékolik

J V Havenswood u New Yorku

#ioro
$1260 $1360 a $15 zimníky po

$775
$760 a $10 zimníky jdou po

$500

přilel ae 3 jinými délntky o život

krajan Ant Fiala utrhnutím se

padáku kterým sestupovali do

issi PRŮTRŽI
DCKOVA VZDtTriinvAl-OIifftK- průliny
pritrtny páa Jest NKJIKl Sl Múa byt noíon
ve dna I v noci noJvMIim Kihoilllm ( ltf
achlalnM VlUt ky ájr íaruífii Himlá ae

poltoti nct) cipri''tu (ki olHlrlonl IO a

rxín4 dnvKi'iit plou na nolidánt
HtlHHIl?lIADlK!l 211 Mlliwin Hl Cbloano
Vrratiitf-1- raabojlíakfcb pHpraf
ITlrolékaNkébo iboli Li Vir

V pondřll min týdne zabil se

v Chicagu Josef Haropál Při sklá Všechny chlapecké zimníky v ceně

od $360 do $6 v této prodeji za

se min týdne čtvrtá gm schůze

Katolické Jednoty ve státu Wiscon-sin- u

Ve Wisconsině maji zákon

ukládajíc! spolkům majícím pojištřn!
na Život aby podávaly státním úřa

dání prken byl vichrem avržen k

zemi a pádem na hlavu zlomil si

vaz Pocházel t Ondráž u Písku

Nejlepňí a nejvřtíl českou dům rprávy o finančním svém stavu

tak jako v Nebraace Katolické spol- -knihovnu v Americe má Sok Slov

Lípa v Chicagu Obsahuje vío než

1000 knih a má cenu $142285 Zá

klad dán byl knihovní bývalou
Slovanskou Lípou počátkem let

NOHCillOt inťif i
Hdl trApenl rakom nnxáilvnnalf rheumat la-

meto aob Jakoukoli jinou namoci popele
není oa pHloliell a unlntyto aallat radou
a ml knihy ťouso ta II rybojlio katdou ne
moo Uo rydinl pn totn ncnl a rlak lidní
nelx)f áin II vrátím pod xarukou ve 30 rtiii-c- b

nebudete-l- l apokonil Vy hojil Jnoin mnoho
aet oot jol ae vxdaly nailřje na nioiul uxdra
venl vyhojlm I via Adreaa

Mlr Ant Witdman Tuollivtri WU

Ušetříte peníze
DOPSlXÍkf Vk

J WRAGO- - & SONS
O ny lablonl Ifeanf ivack rlvy

drobaljllbo ovo ocdabnyeb tlroml a

kafi a)moatril at Jit 10 100 ab 1000

knl IlKjplknIJIt Uwiba aaaavaro-alpad- l

řrJaa al vala objaduávky a

TT opit bal atroajky

Centra1 IViirncricH
AVAUitnr: iowa

tallata al pro kataluf —Zmlllta a o tomto liaU

vseenny compeexe svronniicy pro
stáří 13 až 10 let v ceně $850 al

$050 v této prodeji za

$325

Plátna a poslamky
10 rozdílných druhů bílených plá-

ten po 5o yard má cenu lOo

Bílené plátno yard éiroké 3£c

Nebílené Sea Island plátno 6o yd

Poslamky 2 a 2J yardy Široké sní

ženy na 39o

Tento týden vyprodáváme nastřá-

dané zoytky ta ceny úžasně nízké

Zbytky plátna po f o yard

Zbytky podšívek po 1 Jo yard

ky patřící k Ústřední Jednotě shle-

dali že zákonu tomu nemohli dobře

vybovřti pokud platili na úmrtí k

Ústředn! Jednotě a proto za tím

účelem staly neodvislými od Jednoty
ač v každém jiném ohledu při Jed-

notě setrvávají Tam je již čtyry

roky alo Jednotu tím nepoškodili

ani nevytrhali jak bylo vytýkáno

nřkterým řádům Č S P S v Neb

kdyS toho chtěli následovali Členu

Katolických spolku ve Wisoonsině je
852 ve 32 spolcích a pojislřnl vyplá-

cl se $1000 V poslední schůzi

přijímali k pojiňtřní též

Jednoty se státA Minnesotaobou Da-k- ot

Nebraaky Kansasu a Iowy

f Národopisná výhtava nedochází

v Clevelandě ani toho ohlasu jak by

měla ač jest domovem původce hnu-

ti toho kterýž bohužel byl svému

dítku éputným otcem ba spíše otčí-

mem O třetí Kchnzi z% tím účelem

odliývané píše Dennice že "byla jen
slabé navštívena a in někteří i vý- -

f Ježto slavný africký cestova-

tel dr Emil Holub meíká právé
na americké p&dé doufáme že

bude krajany naSo zde zajímat

zpráva že byl právě opřt vyzname-
nán a sice tentokráte králem švéd-

ským Otakarem který mu udřlil

čestný komandérský křiž vasovský
Jo to již třiatřicáté vyznamenáni

jež dr Emil Holub obdržel od růz-

ných panovníka evropských a vě-

deckých
' Svor

Pro hudební míslčník "Mi-sio- "

připraven byl životopis Smeta-

nův pod názvem "Bedřich Smetana

the Father of Bohemian Munic"

Pojednáváni bude prý obsahovat

mimo životopisu i rozbor jeho

oper a symfonií a po uveřejnéní v

čtyřech neb pěti číslech jmenova-
ného sborníku bude vydáno ve for

MKARATOVÝ

Zlatý povlakIQ vyairihiiěta al toto a tailole
alin a voji adn-n- olxlrtlie

tyto bodiiiir f na kou-Ik- u

Ziruli iiaBmkft
l'nlte ái Jmou laciné ta
3M a míli to pouUe Ihi
P'oIU'iii ipolu a výlohy

:Prirýv3s:y
10 4 fiedé přikrývky 10o pár
Bílé přikrývky Částeftně poSpině-n- ó

80o 49o 59c 65c 75o 85o a $1

pár
10 4 červené přikrývky $1 pár

'M expnaa Jaou odo-fn- y

krinnoii rytinou a
ikaxuji tm po nfjprra-éj- l

a podobají ao úplně
naalvnlm lntni hodin-ái- u

l'Ute dokud laa na

Til
SATIOSAL KrO

XMPOBTXVO CO

S31 Drarnorn it

borA se dostavily SiršI obecenstvo

pak ochladlo na čisto I a sama stará
tinbádka: dovedeme se nadchnout na

ř CHIťAVO ILL chvilku svsak pouze na chvilku" —

Na výstavu poslány budou dějiny
neiataršleh spolků Českých mapyITCM

Pravé americkéVINO

tlt jdnol!ivých částí Clevelandu a ně-

jaké podobixny atdlanitf V nll tntn m w

předloh a dvě přijaty jednou a

nich prodloužena býti má komise

vrchního soudu o 3 roky a druhá

týče se ustanoveni soudních sluhu

(bulifů) v Omaze Odpoledne sko-

ro celé zaujato debatou o předloze
ku podpoře nouzi trpících prošlou
ve snřmovné a opravena v ten smysl
že povolení zmeni-n- o na polovici ze

$100000 na 150000 a a toho nesmi

výlohy komise přesahovat! 3 procen-

ta V snřmovné poslanců spfisobil
značnou pozornost návrh petice za-

dané s Urown Co aby naši zástupci
v kongresu byli požádáni aby puno
t ili o odstraním a Ameriky zástupce
církve papežovy Ssttoliho Den

ztráven ve snřmovné projednáváním

razných předloh v druhém a třetím

čteni

V pátek přijata v lenátu předloha
zákona ohledně aubolékařO ktří
mají stát i nyní pod dohlídkou státní

!°" ClVt"'to BÍm "
m m J — - a

Můžu bvtl žfl umíráte hlady a

Velké výhody v ručníkách — lOo

kus

2000 tuctA lněných SátkA 18x18 a

barevnými okraji po 20 kua aneb

30o tucet

TOpalcový bílý damask 50c yard
40oal látky na zástěry lOoyard

nevíte o tom OvSera Jíte třikráte
denně a uspokojujete potřebu svého

mátu knihovém Svor

Ve schůzi výboru pro národo-pisno- u

výstavu v Chicagu odbýva-
né min týden čten byl dopis od

výstavního řiditelstva i Prahy že

místo určené p&vodně pro
česko-americk- é

oddělení přiřknuto bylo

pro katolický kostelík a "osadě"

vykázáno jiué místo stranou Má

ae za to že snad bylo do Praby

nějaké strany sdileno že pouze

jen katolíci výstavy ae súčastní

Vzhledem k tomu usneieno nalé-

hat! na to aby povodně vykázané
místo bylo pro "osadu" šachováno

a $1000 nástavbu bude ihned na

výstavní výbor odeslán Ku krytí
▼ýloh stavby "osady" upsáno jest
jil přes $2000 tedy vfoe než polo-

vice Stavba tadána bude nepo-

chybně některému zdejšímu atavi- -

žaludku ale proto přece můžete hlady

adreoa a aiy vint
ZDABM k

aJlr!í ajrdl
al pral aatrlrkl bodlá-

ky kdy a a tato
Jaaa II K plal

tlareai a

trajke aaraéral aa 10

Wt a vypadají Jaka lp'al
Ull bodláky proH

klpaflO rrobladolta
i ím tis avurranl ářa- -

II 1

Kravmm a
Oilon a unte

mm - ti i I ti Á 1 tf A

umlratl Nepřlcházíf veňkera sila

vaSe te žaludku Krev jest to která
živl vaáe životní ústroji Takli je ona

líná a neslouží pro avoje výkony táto-b- a

síly pro životni ústrojí Jett ztenře

na Dra 1'etra UOBOKO čistí krev

a dává tělu nový Život Jest dřlán t
rostlin a kořínků MAžete Jej dostali
od místních Jeilnatelů Lékárníci Jej

nemají PiSte na adreau : Pr Peter

Fahrney Chicago llls

ii ILI XIVII IJ1 VrJ
& - i i

kolkách pro nli rlB IR
arantnl 1 1 60 lil txiany iriura an-- ik roh 16té a 1)oIíco ul
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