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— Dne odjllil! l ftíU Mehi
pí T Ha Jílková i Wiíbf pí Krpj
ěová i Ornahy pí Dinttbisrová s

Ho Omahy a sire ubírají jakolťi
lástupkviiě tborů Í (' D ku sjtii
ikvítajlcí jndnoly hi ktrýl v pon

til a na dlalbu s ká U kdcl v
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('fMtf)t řHřlňlfti Iflavnfh'
114 1# Js lřifity (l H P H tmpk
ni ♦iwltřiy ř4 l fbn(ky k pl I

íiv4fif tlntthm ktsřř htí p'krivt
ií pltnrifffi fi p"jilin fý(h
fiiníflk Jak $titnnt hybt nfi
lín v fíMfittlfi aby pfjUtM
řtííhířb k hjhi pnvaltv4fifi rmvtáJt
Ití #fífří ti% k(ř'l phtlll li ftt

(" jřl Ií í!vvá jich I wílka
pfjiitn titi I# nrmul ptttili
fifiv fřřIftí( %u [t jpňl fritftM
ky anb jit hl muftlsfkt i#

idMvtftn li ansb jiných tihU( prijf
It-- býtl řtfřnfti Víkhftl fiyníjíí
lMitt jít hl wanlslky ňf ní poji-t£- ny

jo setrvají n I4t pjiít(řrý
ml f ohls In rtt jjí( h i4fl rtyriřj
í aneb rta idrtvotní tv k lI spo
In tti ýrnl tMtnlsly tirkaláf nehoti
oWlník k fiirft roiitsýUný po!#pfá#
a ď i') srpna ha twvéhn ftittníki
N II U brtlřt V Hychlíkt v Cl

velandA oI4Imi Jak vtroinmíráme
spTi lla ířnna tato velký rozruch
inszi bratry New Yorkfnl Tím

nllbf I r4 áfurtí manllk ne

Litduti více přispívat! bratří svobod

ní aficř manfniky ncmijfcl aneb

jichl rntnlKlky k hltú Jsou on

připutillnými Domnívají se a to

právem le kdyl na úmrtí manldek
budou platit pouze jin bratří jichl
maniolky pojiítřny jsou budou mu-

sit pak platit víee n2 platili dosud

Nedivíme se tomu pranic Bratří
ve státu New Yorku ta minulých de

set roka přijali ca úmrtí maniulek
♦ 5250 ale vydali pouze ♦25957
Vydf-lal- i tudy maličkost akoro 410-00-

K tomu výdělku N Yorských

přispčla Nebraska maličkostí 13500
— o tolik totiž Nubraska obdržela
na úmrtí mčnó nei vyplatila Vflak

on! ti New Yorití bratří ví tuela do-

bře profi "kopají 1"

5 V New Yorských Listech docí- -
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J74 i4 1Úhrnný J taln i tblc:ířkíb kanáťi mrtvo W v Detroit fah4jsn bud ZtraI 4 (

vyjed t týml úželem pí Mla v nll poznán 33 rokft starý Václav

HvoWla jakým spftsobem týl n

livot přilel iftstarie sna 1 pro vidy
záha lou a jn tolik jxst jisto ! o

— V sobotu zavítal do města n~i Vht-- n 4 II Ktuth i I0M frfMJ Iití& iik I
ti M 4 8Í Am ti 'tfr l4lky lík
' lf Irf A Itif liKlgfijri knih lJ
Dulwn 7 II Iduth iKiAt l(lkf ik

vraždu loupežnou se tu nrjodná an

Scbo cp lr rpidky občan pan F

3lda k náv4těví riKličŮ a i lríl se

tu po několik dnůhodinky I peníze u nf ho naletěny

V ' 21 Vt (ltnf'ttin6 t% rukoiÍ4 KoopixiWílio 1 Chicagský jřvecký sbor "Karel - Htarý ná4 přítel p W C Kirch- -

Bondl" jmenovat v jedné t minulých

2

100
40W
3'UU
30UU

ll'í00
101

6000
17U&

700
7'i0
1&0

man bankéř i Wahoo vracel se V

pondělí s rodinou i Chicaga kdež

starým známým svým "džulaje"
svých schAti věhlasného českého

skladatele Karla Bendla juhož jmé-

no slxtr ree čestným svým členem

frvV 1 ( IM lovi Kii kinu i kolky ft tik
Hr n 1(1 TIkov4 ktnc!l4ř f 1'rain Jfok'i
IilM sílaný lfl-r- rn tlr Iv-řk- a

' a„ N II Í£ tHIS fflohj p VoJlUkovi
" "irtf Hlor Ara tiikoté prken

! M

8„ Hiulní i výlohy pakl N V

i g„ HlalnA výlohy tJ N V

4 " 20 II lUatb ti poít Il-t-

oslavovati pomáhal

aprotektorem Malíř pan Antonín — Paní Fnellhalerová a Chica

Farský byl pověřen vypracováním

skvostného diplomu jenl jest již
ga matka chvatně známého krajana

tdťjního tavítata v pondělí do mě

sta našeho návštěvou
41290

dohotoven a v nejbližsích dnech bu-

de taslán do Prahy

Olki m vydáni ř rok

h 1803

J Ilen 31 Pok Z4t (ik Urov N4r Výb 800
Únor 17 F 11 ZJrábkovi ia razítko pro N4r V 250

: Hí(R60 11 Kir Jonáii iro pražskou katicol&ř 4 roku 13000

— Pan Egermayer jednatel Snake
[ Čtrnáctiletý syn krajana pana Uívtr Lind & Irrigation Co zaví

Vondry v Hillsboro VVís jel minul
ř tMubon I Ta N V aa kolky a papír 550

1 Tl K V ftclní l(tik ln f !Ur týdne koňmo oborávat kukuřici Při

přecházení hlubokého příkopu kftň

tal k nám v sobotu jsa na zpáteční
cestě do Market Lake Idaho kdež

jak známo nová osada česká zaklá-

dána ie a v úterý vydal se na cestutáme ee o opřtncm tpronevéření v upadnul i s chlapcem jenž si zlámal

vaz Musel být okamžitě mrtev

HapúU aipřt IC50
Ú M 28 Aug Oeringcrovi a tÍHk ďiplomft (500
l M 2S Tok Záp ta tiskovou prací 2860

l KvAlen23Taj Nár Výb ta kolky 1175 Mrtvola nešťastného chlapce koněm

řádech Č S P H a sice událo se

toto v řádu Petr Cooper číslo 102

jehožto pokladník Arit šmídt řádu

další Společníkem budo mu pan

Eíteřák i Barclay Tex kterýž též

usadili se tam tamýšlí
" 23 Tok Z&p a ob&Iky a Udk 650

31 Za 120 neřitĎ Ottová Nauč Slov a jiné
knihy pro redakci Bob Voiue 3400

'il II v Oltnvn NanA Klov a vacliti uro

děsné pošlapaná a rozedraná naleze-

na byla teprvé pak když k obědu se

nevracel a rodiče hledat jj fili
— Pan F Zeman řiditet obecné

celkem ♦91002 — úmrtní to rozpoč

ty ta 3 měsíce tpronovčřil Před

zatčením vydal úřadník&m řádovým
školy v Bruno Neb a podílník ve

§ archiv 2700 í V Chicncu utrpěl dno 3 čorven
firmě Zeman Bros která nedávno

ce těžkých poranění krajan Jan Ko
tam obchod vykoupila navštívil v

♦91 v poukázkách a při prohledání
na stanici policejní nalezeno u nčbo márka zaměstnáním bího 1 ýž jel

minulých dnech Otnahu a měli jsme
b povozem svým do Kalifornio kdyždalších ♦11704 tik Je vlastné scho-

dek jeho ♦03998 obnáší — Ztráta

Červen 12 Za mapy nutfi a a Kannaa pro
výxtava 1'ražnkou 1200

" 12 Cťtovuí výlohy do N Y a tpít pro p

Ant Jurku v t&jmu vyHtí-ho- kanceláře 6000
19 Služné taj N V ta únor břeten duben

a kvílen 24000
" 24 ChicagHkó IiMty ta tisk protokolu pohlt-d-

-

ního Hjoidu 4300

potěáení s ním se seznámiti Pan

Zeman přijel do Ameriky s rodiči co

malý hoch a vychovJj byl v okolí

tu na 21 a Leavitt kůň od prskavky

pod nohami mu vybuchnuvší se

Ackley Iowa Před čtyřmi letysplaAil vůz převrhnul a Komůrka na

tato bude pro řád tím citelnější an

Šmídt přítomně záruky Sádné nemá

neboť tato byla mu před krátkým
časem řádem vrácena

dlažbu svrhnul Mimo poraněníi přesídlil se do JNebraxky a přijal
místo učitele v Dodge loni pak pře
sídlil se do Bruno kdež stal se řidi

27 Taj N V ta kolky 820
28 1'ředt N V ta poAtovné předplatné ua vnitřního a pohmoždění rukou a

kyčlí utrpěl i poranění vnitřního telera tamnějSí školy o kterou tam--% Památku ca čtvrtého července
tak že stav jeho beznadějnýmsi utržili v Kewaunee krajann Jos nějsí voliči skoro vesměs Čechovů

oeuii měrou chvályhodnou Letos

Herald a exprenní výlohy 1000
Červ'o 24 K V MiSkovuký bIužoó ta řerven (1000

24 Prof Šimkovi ta kolky poít lístky atd 245
H V MiSkovHký poňtovnó ta červen 774
K V Miftkoviiký bóiné vÝlohy od břetna do ierv'oe 71)0

Ant Jurka ta ttlužnó v tájmu Nár Výb 2500

přijeli ta ním bratři kteří vykoupili
obchod od pana Pošváře v Bruno1 V neděli tpáchali v Chicagu

Gotštajn a Ant Popelka GotStajn
střílel t kovadliny a několik výstřelů
ho zdařilo překrásné ale jedna rána

předčasně vybouchla a při tom byl

dva krajané samovaždu Jan Poít
Mylo nutn potěšením s panem zema-

nem se seznámiti a nepochybujeme2lletý krejčí i čísla 759 AI port St
že správa školní v rukou jeho jest v

(iotSujn poraněn na pravé ruce ne setastřelil a F Kamis člen sp av

Cyrilla a Metoděje rodilý z Něme

ckého v Dol Kakousích se oběsil

rukou spolenlivýcu

Oervo

Srpen
i

M

M

M

sico nebezpečně ale přece bolestně
— Pan F J Sadílek t Wilber

navrženec pro presiilentskébo volite- -

M Pan W A Bacon Powell Neb

Kromě toho si utržil poranění na

noze Na několik dn& se stal práce

neschopným Soused Ant Popelka
střílel t malého děla před svým sta-

vením a jakousi nehodou vyšla rána

le v Nebrasce přijel minuly utěrek
do Omahy a tdržel se tde do itředy
Silřlil nám že tohoto nodzima nepo

27 Za knihy pro knihovnu Nar Výb 7535
7 H V AliíkovHký služnó ta července 7500
7 A Klobaná kolky a drobné výlohy 400

28 Denní Hlas ti"k protokolu t 3 sjezdu 7040
31 Záloha administraci lioh Voice 25000
3C A McCIurg & Co ta knihy pro knihovnu 35 68

31 H V MiSkovuky nlužnó ta Hrpen 7500
31 K V Miňkovttký poAtovné na cirkuláře 100
8 A C MuClurg ta knihy pro knihovnu 300

3 K V Miíkovuký Iu2nó ta t4ř( 7500
3 Záloha polku čeHkoHlov na ochranu při- -

Htřhovalcft 10000
3 li V MiŇkovHký ta táří poítovno 101

3 li V MiSkovitký ta rfttné výlohy 15G3

trpěl téměř celý rok silnými neurul-gickým- i

bolestmi v hlavě kteiéž ale
chybně navštíví většinu OBid českých

ucintem iieje av januua irvaie
byly vyléčeny

A

4 záři

Sfíljen

dřív a prach jej popálil těžce v

obličeji

v Nebrasce a ko si toho pf&ti budou

bude řečniti k obecenstvu v tájmu
republikánských tásad a presidenta

1 V nděli minulého týdne vyho Neotálejte! Mclvinleyho
— V bonděll mile překvapil nászen byl v Chicagu krajan li Hlína

3 H V Miikovttkf hIuždó za říjen 7500
při splaflenl se potahu i vozu na100045Celkem vydáni ta rok 1893
dlažbu pri cemz mimo rozbité hlavy
i těžkých poranění vnitřních utrpěl a

neočekávanou návštěvou po nejšir-iíc- h

vlastech amerických chvalně

tnámý rodák pan Jaroslav Vostrov-sk- ý

Vracel se k domovu po sjetdu
St Paulském teprvé nyní neboř

těm také v pondělí vzdor všemožné

pomoci lékařské podlehnul

Odběrately kteří nám dluhují
aneb po případě na tento rok posud

předplaceno nemají žádáme suažně

usilovně a důrazně aby aspoň ěást

dluhu aneb předplatné bet odkladu

nám zaslali Trpíme všeobecnou

tísní tak jako kdokoliv jiný ač kdy-

by každý jen část dluhu svého il

bylo by nám pomoženo Ně

rothodl se po sjetdu navítfviti
M

ještě New York a potěšili se a} V Plymouth Ind zasažen byl
9 červenco vtteklinou 23letý krajan
Václav Vitouž Týl byl "o džulaji"

37015

návátěvou u bratra v Chicagu a když
se vrátil nebyla na něm žádná změ

mu
Uden 12 Záloha na Vickemovy dřjiny 20000
Duben 30 H V Miňkovnký nlužné ta listopad a

prosinec 15000

Pokroku Záp ta knihy 1015

Pokroku Západu ta tisk cirkulárQ 1C00

Celkem vydání v roce 1894 —
1895

Červen 8 Pok Záp na úcot Bob Voice 20000
Cerv'c 7 P Záp ta tisk dotazníku iro ntatÍHtiku 750
" 20 Pok Záp ta tihk Iloh Voice 5000

26 Tom Čak na aplátku aluiného 5000
LUťd 21 Ú5et pokladníka ta alulné a výlohy 1415

M 21 Přeplatnó na poukázku 8 49 1260
Za kolky na upomínky ta Bob Voice 75

Celkem vydáno v roce 1F95

Úhrnem vydání
Zbývá ta pokladníkem

Pokračování

na k potorovánf Teprvé ve čtvrtek

které t účtů zaslali jsme již ke ko-

lekci a doufáme ie nebudem nuceni

abychom se všemi podobně naložili
Zavděčí se nám velice každý kdo
neodkladně předplatné tvé odešle —

poěly se na něm tnámky vttekliny

vnoučátkem Na zpáteční cesto

sUvěl se pak ještě několik dnů v

Clevelandě Když přijel do Orna-

hy spěchal již velice aby se do-

stal domu a proto se nedal zdrže-t- i

nýbrž nejbližílm rychlovla-

kem odjížděl k domova Několik

chvil které jsme v Jeho společnosti

ttrávilibyly nám pravým požitkem
a přejíce mu Šťastný návrat k milo-

vané rodině chováme jenom jedoo

přání f bychom ještě vícekráte a na

delší doba sejiti se mohli

jeviti a jelikož nebezpečným se stá-

val utnáno ta nutné jej aatknouti a Doufáme že ti jichž účty ke kolek
ci nuceni jsme byli tasíati bezod

33500 ta mříže dáli

Ve středa minulého týdne při
kladně ae vyrovnají a nebpdou pů do-

biti nám i sobě dalších nepříjemno$272422
12022 ila v Chicagu k vážnému poranění

krajanka pani M Cilichová Tál
stí neb konečně l útrat

Vyd Pok Záp


