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ipln ipntoíř a NoIk klícky a

řvídpry hrály tu bhnl ub h'i

Snad d tMIey mladlkft i V tiby

byli vlcs mn ptltiřeiil a feny I

fUtl rt'iity as ukrýt aby upili řufa

jim iiPublIJih

t Jik a doivfdime linoveři

byli n"dáv io ičrn Klára Votrov
k ý c f i ktPřál po kolik r ikn navilě

voval Manřordovn ťtiiverílu pr
fesorkon na vjiíl íkfde v Stot klon

Cal O místo to bylo echáftcn a

ochíífňfV hojnost aviak slečna

Vostrovských odbyla niiiveríiu a

takovým ú pichem tlotalo s jl
nejlepslho oJporučcnl Jak ol prof
Ilarnese tik od presidenta uniter

sitydra I) S Jordina Činnost

slečny Voftrovskýcb neobmezuje
se na pAsobení ve 4kole nýbrl těl

věnuje sil svých spinovatl'v( při

spívajío do ifitných měsíčníku Tak

na přiklad únorové číslo nejčelnřj
sího ze isech Jkolských tněsíčníkft

'Hducation' vyel&tíelho v lbutoně

přináší stať o 1 ní pod ohlavením

"A Kuropcan School of tl e Time

of Comeniuu" (Kvropská Jkola v

době Komenského) Záslužná čin-

nost slečny profesorky dojísta dojde
ocenění

t V clevelandském okresním

soudu dle "Volnnsti" rizhodnuta

byla min týdne pře nemálo důleži-

tá pro spolky ve stanovách svých
úmrtní podporu mající Jednalo

se o to jak má být úmrtní výbava
rozdělena mezi manželku a dítky
zda mají dostat stejným dílem jak

ustanovují stanovy anebo máli žena

obdržet polovic a dítky se rozdělit

o druhou polovic Podrobnosti a

rozhodnutí pře jsou následující:
Loni zemřel Frank Švejda člen

řádu Čechoslovan čís 7 ČSlíPJ
a po němž zastaly manželka pro-

vdaná dcera a syn Švejda byl

oprávněn k úmrtní podpoře $1000
2 kteréhožto obnosu po zaplacení

pohřebních výloh
(
zbylo dědicftm

$')i0 Jelikož Švejda nezanechal

poslední vAle a dědicové nemohli

se na rozdělení dohodnout - man-

želka Žádala prý dle zákona polovio
a o druhou polovio měly se rozdělit

obě dítky které ale také prý dle

zákona žádaly aby byla rozdělena

stejně takže každý by obdržel tře

linu — odevzdal řád Čechoslovan

$050 soudu a ponechal dědicům

aby spor vyrovnali cestou zákona

Po důvodech a vývodech právníkft

vyžádal ai soudce překlad odstavce

domácích zákona (tak zvaných

mimotákonft) řádu Čechoslovan

určujícího kdo jest oprávněn k dě-

dictví v případu kdy nebyla zane-

chána poslední vale a shledav že

dle zákona řádu jsou prvními dědi-

ci manželka a dítky uznal zákon

ten co platný a rozhodl aby $'t"i0

bylo rozděleno stejným dílem mezi

manželka a obě děti Dítky tedy

vyhrály
I
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filMlnťkf jToti třtin
4pM(clbo Irfifclho éln n4rl

ft ří)rivili Jej Uk r4tm o ta v4f-n- ot

politickou jaké ci vlřk né
potvli( jB'lnon)lnoitl i Mn!tU

rítl e Vdlnl pracné vydobyl Kan

didatori troÍpk4 jMt politickou

chybou nade vit-cbn- pooavadnl

Ulit JeRt tžlkfm bříchom proti
vlMtnfma n4rodu který h viak o

to bobdi — poUr4 by lifích tn
nebyl smrtelným!

Mlndoieii o ohni H viech

trio brotf jim opP4tjló jvnf i

tajní Strana ttoci41nf koříU s

bídy a te přiříceného

odporu Širokých lidových ma-- s proti

lépe Hituovaným jednoilivuom a

bojuje proti Mladočerhflm jako

proti Htraně vedoucí StaročeAi ie
noa no slepé proti Miadooecbom t
příčin výie naznačených a kleruN

počítaje na naivnou oddanoot lidu

méně probudilého potírá Mlado-íech- y

te staré z&Ati ke vAřrnu

Špatný to vdčk

ale od vřech atran Mladočcši

přeoe 80ci41fim pomohli k vollnií-m- a

přiví Staročechy zbavili oud
sého jba punktačnlho a pozvedli
vltézné ataročeaký flt&topravnl pro-

gram naproti klerik416m pak po
dnes chovali ho velice Šetrné po-

nechávajíce Jim plnou vftli v oboru

nábolenakém ba atarali ho i o

knéJakých ptatfl Ale vdék

nenf politickou cnoatf Á Mlado-češ- i

ae nelekají a plují bojem vcaele

ku předa
JVŮbéh voleb V celých Čechách

konají ae volby volitelA Tyto
muaí býti skončeny do konce úno-

ra 12 března počne volba poalan-c- a

v V kurii Kandiditft víecb

oditínft vSude jako much V Tra-

se na příklad podnea je 12 kandi-

dáta!!! Kuch víude čilý namnoze

bouřlivý K výtrinoatem maiFar-ký-

ale po dnes nedošlo a — ne-

dojde
Dosavadní cýxledkij volební jsou

pro Mladočechy příznivé Ve

venkovakých obvodech IV kurie

jou doaud akoro v2uď naskrze

voleni volitelé mladocealf Staro-če- íi

pokud an4mo a klerik&lové

podnea neprorazili ještě nikde V

kurii pité rozhodni včtíina je
Mla-dečea-

tak ie celkem počítáme

jen na dvou či třecb místech mohli

by to a 11 obvodu českých při
hrozné agitaoi své a při ohromné

podpoře okolností totil víeobecné

bídy prorazit Bodali té svým he

lem: proti kapitálo! Ale jistoty
oviem úplni podnea nenf Viak

Minxrilni íkuly pr ml-

fiořity ft4ř(Knotnl tu ft anmtt
ii Ijovity Isln lké dlt do

fok tkoly oli'i al iivotaa
řf# hoiJ Aapnft to řa
Vlkot(k4ř au kloí pro jb při- -

jtd a )kl ttkl i vlila AI Ním

(i iqfl A přere fit obrátka phtíl
bf i4kon I prn řwřiíiny řmf'k4™
VI KU a tohf aď fxInárottAttj'
('" Nímcl n#ti btí M-b- a l# — proto
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rtrkttiikA třtltntrrlt obspftoi lá- -

by ioIom 1'rarw (in iAhnt VI-nohř-

při Hmítihov Au Koílř

Hradčany do Htfsly Milé Míra

ny dťi liibnČe ty víneky buT jil
titstnjf hfbo no njdř(v ae budou

t4Vti

1'tdmďt nijntfll v Četbách je lil

Jaru' Jsou to akoky Nedávno

mílí Jm ráno mrazíky— t stop
v poledne pak tspU al 12 a tup na
slunci — nyní mám vftbe prfimřr
té ve dne v noci teplotu O st ta
dne na slunci i 11 stup Ale
zdá n 1 mírná zima přituhni a

Ie jak pranotika praví sv Matéj
bude délat jetté ledy — aup —

CESl VJMERICE

4
New Verk chlubí ae přítorryiě

českým (ferrmanem Jest to pan
Quiao A Novotný kterfž tam a

úspčchetn celou řadu kouzelných

představení uspořádal a nyní na

cestu po českých osadách se vy
dává

V Chicagu přepaden byl na
10 a Allport mladík Otto Sigmund
nčkolika Apusllfky při černi nožem

do krku bodnut liána byla prý
ma zasazena Fr Nčmečkem Po

ranění Sigmundovo jest vážným

V SI Louii odbýván 1 března

pohřeb starého Cecho-amerikán-
a

Aut lloháčka Týž přijel do

Ameriky před 40 roky a nejdříve
usazen byl v Milwaukee kdež živil

se hudbou V roce 1871 žil nějaký
čas v Chicagu a později přesídlil se

do St Louisů

V New Yorku zemřel 8 března

vážený krajan Josef IJndauer ve

stáří 02 roka Týl dlel v Americe
:tfl roka a po celou tu dobu praco
val u světoznámé klenotnické firmy

TiíTany it Co a svým vlastním při
činěním a pílí přivedl to až na dílo

vedoucího v oddělení hodinářském

Zemřelý byl osvědčeným vynález
oem a vlastnil několik patenta
které firma lifTany & Co nyní

výsledkem používá Zemřelý byl
členem Těl Jednoty Sokol

% V Chicagu zatčen min týdne

pokladník řádu Garfield číslo CO

(7SPS Mono Švagr pro zprone
věření spolkových peněz v obnosu
tuteo

Vi ('eský Cleveland má o jednoho

výborného hudebníka a skladatele

více Jest to mladý krajan Ant
Maresh kterýž ač teprvó 20 roka

stár přeo jil a) žáka a žaček má

Jest výborným pianiatou a v minu-

lých dnech vydal vlastní aklatbu

mazurko "Up to dáte"

1 Počátkem min týdne odejel 2

Chicaga do Čech vleobecně známý

starý novinář p Jan Oliverius aby
trvale tam ae naadil

t m'i driili in
i itn-- n

--~ýf#£Ll tna v--

tinn w fiinehJJUw V lnLllatil
riHi'l M

-- m ři Hldil h

třtin ntlti)íií
IOVVA SCCD

příniSí "New Vorské Msty1' právu
následovní: 'Zařídil éeako něm-cko-

skolit jJll aprávu svěřil p
lír igv obrácenému smitovi
chvilné pověsti au tíiíclmu i v

New Vorku íařldil tělocvičnu

Jejll správa svěřil p IJneSovi

"ídárnému" odchovanci zlejíí jed
noty P 1 taitii věrné opatrivai
své ntečky painituje že spise "slon

projde uchem Jehly nežli boháč

dostane se do království nebeské-

ho" Výsledek vsak jet že věřící
dosud jsou v Dutchkills ale veleb

ného páoa HalsU tam není Dostal-l- i

ae i a bohatstvím do království
nebeského o tom nám zprávu po
lati nelze Divné podivné věc

pře Icházely zmizení muže božího

Minulé pondělí "mající" věřící ob
drželi dopisy s prázdnou obálkou

líyii žáláji snažně aby co možno

nejvíce hotových peněz zaslali v

přiložené obálce páteru Ilalstovi

líylo prý třeba na úrky bylo třeba

na daně Mimo to velebný pán
Ilaltt sám podnikl okružní cestu
Dlužil se kle mohl od chudých i

bohatil) Někde pochodil někde

ho odbyli a slíbili později Dnes

jisto jest že české a německé ove-

čky v Dutchkills pohřešují od

$2000 do $3(100 — a fara jest
pusta není velebného pána Němci

půjčili sice více sluhovi božímu

ale za to prý mají "deci" od domu

kde p Ilalst obýval"

Zprávy osobni

— Pan K Ilotler z Havellock

Neb dřívější osadník z Plaits-mou- th

zavítal do Omany o lkud

odejel do Plstťmouih aby pronajal
domek který tam vlastní líylo nán
milo a ním se seznámiti

ipoUů Cenko Slotiantké flilnirki Podpor
Jednoty pro $everotdpadni tlály:

Minnenota Jowi Wmonrin
Nebratka a obě Dnkoty

Hlavni Jednota v Montironiery Mlnn

Ahfyl tri rbii kftldoo řlTrtoo tobotn y

tuUc itnl P V SUflka e S bndlni Tír
Valkoiradwda Vojtfeh i řnolor— VlkoU)m-o(- k

Fr Miia — ValkoáMnlk J E 8kol
—Valkopokliuliifk Jo Marnlka

CIslo I v Montffomery Mlnn

nůbfvi lví achla kaldoa ř tvrťm ovdill v mi
pfftdMda: Fi I HUiilk — TJ mnIk: Fr Mix
— (Jítnlk: Jot K Soko- l- Poklda(k: Fr foxa

Vyzkoušené semeno MMf ?ypS

storanĎ na sctcm

Průby Karl TtlUnu Mu Sneflak WkiU

PrUt of tk fíortk a Armtlnmjt ttartgagr Lifhr
VihlHiiii tylo druhy kiikiihfna prMlány lm-d-

i II bull a ytH aV1 iill olijol-nlvp- o

ft liullii pytel ailarina Miloto ' v
kukarh a otidrlitn paklick mitio vlm li

íinhiřiiých druliA a liiatrinkiivy apla "Miniu
on (oni (in)wlnif " Ijii ryh'tnvatl 1 al
IW liullft po akru V lf) al i ilnrch Itoplíté
na: J II AKMáTHoNO fhenandah lowa

iThai-i-

(amiXno)
M Illkan Nebrasla Vidíme e

nucení odpověděli br V Malýmu
ve Hchuyler Neb a sice na jeho
orilf jfcf tlopis JeŽ byl v D Nov

uveřejněn a pak na oběžník jež

směřuje vači orgánu
Nevíme máme li Vás nazvat!

agentem pro jistý druh l dí na vý-

chodě aneb člověkem který by se

holil lépe 1j Ih stiletf jímž
vJe co nazvali možno pokročilým
a uvědomělým tlapáno jest Va5í

neomluvitelnou slepostí do bláta

Myslíte držío úřad co dňv ►ťi-t- u

Nebraska že roBžete se vozit

po ostatních členech takovým spro-Btáctví-

které Vás do nepěkného
světla staví? Dfžte VáS žlábek na

úkor celkového dobra a svčdcmí

Vaše pak Vás muaí hryznouti že

jste pro trochu slávy co výk úřad-ni-

státu Nebrasky pomohl při-tlači- li

trnovou korunu těm jimž
na mysli tanulo prospěch a dobro

krajana v těchto státech usedlých a

Jednoty Č S P S zvláStě

Za řád Rábí čís 135 Č S 1 S

A V K uba Chas Smrba V k

Fr Hrdý ti (íirrous reso

luční výbor

— Něco zcela nového ! Známý
řezník zdejší p r Svoboda nemoha

takáikám na zboží uzenářské ze

všech stran jej docházející vybověti
zanechá řeznického obchodu úplně a

bude sobě bleděti výhradně unenář-st- ví

v němž jest výtečníkem Vý

robky své prodávali bude v malém
i velkém a rozesílati uzenky salámy
uzené maso td i na venkov Kdo

by sobě něco v oboru totmo objed-nat- i

chtěl nechť dopise jednoduAe na
V Svoboda 1316 Williams st Ocna-b- a

Nebraska a bude zajisté úplnd
spokojen td50tf

II! oilie
"Mrvira Balalm pro l(oa )i-- t nál doaáol
lék tílnknja tIJ Ttlral iM — Jotet
failát Oaaoo Wla"

Severů v Balsúin pro plíce
jest vskutku uznán ta nejlepší lék

proti kašli Účinkuje jemně a jistě
Zihraňuje vzniku těžkých nemocí

Nikdy nezklame Cena 25 a í0 ct&

Ctfoý pana Bavaroi FUJmiti' mi) Mrú-f- uf

pozdrav: ni ]m chvála boha tárár Val

Otn) it OoUiarda nn pomohl — Ucir"
Vancak llatlibia Iowa"

SEVERUV OLEI SV GOTHARDA

každý uznává za nejlepší lék pro do-

mácnost Holeati v zádech a v prsou
revmatické liolesti a otoky rychle
ustupují tomuto léku Cena fiO ctA

II' K Severu Cedar liajidiit la


