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Nebrasky na výstavišti zamisslssippské výstavy
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palác strojnický a řioooo na

strojovnu

Kanada bude dle všeho nejspí
še zastoupena na výstavě zamis- -

sissipjiské zvláštní budovou a sice

soudí se tak z dotazu kterýž mi

nisterstvem vnitra u riuiteistva v

minulých dnech učiněn byl M-

inisterstvo přeje si totiž zvěděti

zda výstavka kanadská umístěna
bude v celku či zda roztříděna

byla by mezi jednotlivé budovy
neboť prý v případě posledním
raději by vláda prý se o postavení
vlastní budovy postarala

Doposud zajištěny jsou pro vý-

stavu zamississippskou tři budovy
státní a sice států Nebraska
Illinois a Wisconsin Dva jiné

státy New Jersey a Montana o

stavbu samostatné budovy dosud

vyjednávají a nejspíše 2c příkla-
du tohoto i jinými státy následo-

váno bude
#

Guv missourský Stephens
prohlásil v pátek že v dnech nej-bližší- ch

jmenovati bude komisi

kteréž uspořádání výstavky státní
ná výstavě zamississippské svěře-

no bude Jelikož zákonodárstvem
k účeli tomu ani jedinký cent po-

volen nebyl a veškery výlohy s

tím spojené z příspěvků dobro-

činných budou muset kryty býti

prohlásil guvernér že na komisi

onu jmenovati bude výhradně jen

občany všeobecné důvěře a vlivu

se těšící

budou vebody do ruxnýeh tUsdovcn
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Jan Krondák

Odp t Mohla by to býti blu-

dička 1 N vířii by j viU tií

jaké zvláítnl známky 3 Ctřte

pilně obláíky v Ifo-podi- lt a ne-

pochybně toho doťťtf

AIlII Nb Prosím Mllte V

Hovorně jména firem kť-r- vyrá-

bí proutěné košíky a da li máme

takové zde ve státu Košíkář

Odp Nevíme o žádné firmě

takové a sděluje v nám že zboží

toho druhu přichází sem z Ko

chester N V

KANSAS Sdělte v Hovorně

jak ořezali íihj 12 roku staré kte-

ré již 7 roků čištěno in bylo
Odběratel

Odp Má li tato zanedbaná ré-

va plodnou se státi nutno přistou-

pit k nejkrutějŠÍ však ani dost
málo nebezpečné operaci Nutno
zkrátka seříznout celý keř dle po-

třeby nad zemí a to tak aby na

hlavním keři ze starých rév pozů-

stalo několik pahýlů řekněme 5

aŽ 7 paleň dlouhých Možno-l- i

ať se tak stane ne výše nežli 2 st
nad zemí byť by i třeba jen dva

pahýly zůstaly to réve neškodí a

nebojte se i tu nejsilnější révu

snese každý řez První-

ho roku se však musíte zříci úro-

dy ťíplně za to Vám však přijde

hojná náhrada později Práce
tato staniž se před 1 březnem a

buďtež při ní bez milosti i výhony
ze země vyhnané vy řezány pakli

jest keř hlavní zdráv Jestli ne

tedy uřízněte hezky dole při zemi

starý chorý keř a ponechte na je-

ho místě nejsilnější z výhonů kte-

rý se též jak výše udáno musí

zkrátit Příštím rokem musíte

však s novými výhony jednat
Nechte vzrost 6 aŽ 9

na keři ostatní během léta vyla-muj- te

Za rok z těch 6 neb 9 tře
tinu řežte na 4 oka a dvě třetiny
ne delší než 1 xi palce

V J Olšan
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KaisUr zaměstnáním zedník a

ic byla um noha parostro- -

jern dráhy Illínoi Central ujeta

llaibttivilbký Tex "Nový
Domov" oznamuji' h: dr I!r u r

kterýž nedávno se tam iisadil e

soukromou n iiioini( í

Z Vill0us4hby O oznámeno

ve čtvrtek do Chvelaiidti Že vlna

mi jezerními vyhozena tam na

bKh mrtvola mladého muže v

němž ztotožnřn loj-t- ý V Chrá

Sťanský Zda týž sarnovraŽdu

spáchal ři jedná-- h se o neštěstí

se neoznam uje
wu Chňzi po kozovém mostfi drá

hy Nickel Hatě v poblíží Forest

ul v Clevelandu málem by byi

zaplatil Joseí ]5 neS bydlící v č

1 Brady ul životem Ve čtvrtek

večer min týdne ubíral se ze

závodu Cleviland (irain Co kde

bvl zamčstnán a aby si nadeSel

odvážil se na kozový most Sotva

octl se za vjezdem přihnal se za

UeneSem parostroj jehož noscem

byl uchopen a shozen do hloubky

125 stop Vyvázl životem tím že

padl do křoví kde zůstal ležet i v

bezvědomí a kde po uplynutí nč--
kolika hodin bvl nalezen dělníky
z jatek kteří přivolali ambulanční

VŮZ nímž IíeneS odvezen do své

ho bytu Přivolaný lékař shledal

zlomení nohou porantní vazu a

dosti povážlivé potlučení lebky

1 V Chicagu stučen byl v neděli

14 listopadu na cestč z plesu

krajan Jan Novotný tak nebezpe-

ční že do nemocnice dopraven

býti musel Vystoupli totiž na

nčho dva chlapi 1 néhož jeden
kusem olověné roury tři třžké

rány do hlavy mu zasadil tak že v

bezvědomí na chodník klesnul

Raněný dopraven byl do svého

obydlí kdež vzdor lékařskému

ošetřování zhoršil se v pondélí
stav jeho tou měrou že do nemo

cnice dopraven bytí musel

1 Jednota Čcs lam rozmno

žena opčtně o jeden novy suor a

sice uveden bude zítra v lSruno

Neb do svazku jednoty té sbor

Lilie Západu č M9

V okresu Manitovoc Wis

bydlící Frank Záhořík spadnul se

žebříku a následkem toho si po- -

Ekodil míchu v páteři Polení

čásť tžla má následkem toho

ochromlou

Z V Chicagu stížen byl v pon-

dělí min týdne tžŽkou nehodou

krajan Frt Zybra Při přechá- -

tiilité okruřulo u Uk n iiodohii lnuli

fekírřn přiíiineích jinveb pokojft
kUTci nebudoii mfli vlnstní h budov uu v

úmrtí manželek členu Finanční

výkaz jest velice uspokojivým V

pokladně nalézá se $367 ku předu

splacených poplatků na úmrtí

budoucí a mimo toho reservní

íond obnášející skoro $500 Za

minulé půlletí přistoupilo členi'

nových 44 kdežto vystouplo neb

vyloučeno pouze 5 Členů tak že

přibylo za to půlletí 39 nových

Členu Jedn )ta tato nepokračuje

kvapem ale jak jest viděti po-

kračuje jisté a bezpečné

Pan Josef Buňata
Z CALDWKLL THX

cestuje nyní v našem zájmu v Te-

xasu a jest oprávněným zastupo-vat- i

nás ve všech záležitostech

obchodních

Vyd Pukroku tnu
Hospodáři a Knihovny Amtritkt

Do Wied Tex
Všem naším odběratelům v okolí

Wied Tex oznamujeme že pan
A J Kallus převzal jednatelství
naších listň Všichni krajané
kteří u nás nějaké obchodní zále-

žitosti k vyřízení mají nechť na

něj s důvěrou se obrátí

tdh3x Vyd Pok Záp a Hosp

Do okolí YhIm WIm

Všem naším odběratelům v Vu-b- a

Wis oznamujeme že pan

Vojtěch Hynek jest jednatelem
naších listů Kdo by nějaké ob-

chodní řízení u nás měl nechť

s důvěrou na něj se obrátí

Vyd Pok Záp a Hospodáře

iirchitekťi oumÍBkých

davatelka "Ženských Listft" jest

pí Zemanová uznávána za vfld-ky- ni

svých krajanek ve Spoj Stá-

tech Uydlí mezi nimi v čís 561

líhu Island ave a v jejím pohos-

tinném obydlí odbývají se časté

společenské schůzky "Ženské

Listy" jsou jediným listem v této

zemi určeným slovanským ženám

a byl před 4 roky založen "Pře-

kvapilo mě že jsem byla zvolena

(tajemnicí)" pravila paní Zema-

nová a ve&keré české ženy srde-

čné to potěšilo My jsme neoče-

kávali že nás tak brzo muži

uznají Já byla jednou ženskou

zástupkyní ve sjezdu když ňřad

ten mi byl nabízen já česť tu

odmítla Veliký byl moj údiv

když jsem byla zvolena jednohla-

sné Jest to velikým vítězstvím

pro Slovanské ženy v této zemi a

my se radujeme z tak neočekáva-

ného StÉstí" I H

V Carlton Wis přišel min

týdne k vážnému úrazu krajan

Josef Dvořák Týž řezal u sou-

seda Jana Otradovce řezankukdyŽ
tu kolo setrvační se roztrhlo a

jeden z kusů odletčvších udeřil jej
s takovou prudkostí do levé kyčle
že mu byla přeražena kyčelní kosť

Jediné pečlivé obsluze lékařské

má co díkovati že při Životě

zachován byl

" Z Ilouston Tex oznamuje
se že p Joseí Spévák kterýž jak
minule jsme sdělili na pode-

zření z otrávení manželky své

zatčen byl propuStčn byl na ha-be- as

corpus o kterýž zástupci

jeho požádali Při výslechu ne-

mohlo podezření proti němu nik- -


