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ROHRBOUGH BROS majitelé OMAHA NEB

ťoillinnf klirH Zwbiijen S září Nové tHily v obchodním kunu třino

1 V C!vlnriu odstraňován

byl prozatímní most přepínající
ádolí poklid nebyl viadukt doata-ve- n

Z nenadání seV' om ka'
cel jeřáb a padl na českého zední-

ka Václava Mulanta jejž na místě

zubil Mulaut zanechal zde vdovu

se třemi dítkami

1 Nepěkné třenice inezičeský-m- i

novináři v Clevelandu již pře-

staly za to ale zaie vypukly v

Chicagu Tam se na vzájem ostou-

zí denníky Svornost s Hlasatelem
e je to vzdělaných lidí nedůstoj- -

plni ttrnjoptiucivi atmeKrarii
tuadnu DauMlolný snadný k psaníZDARMA Hff SZDARMÁ tirotriríív ttMrinttlH Nový svitem

váui V katalogu poilnváine návod
vcblclS

ukázky s Iné podrobností PoSlome vám

bodiny denní práce Zeptejte

fítlík "College Hetd LlRbt" a

bou kdvkoMvi rřei 1200 studu

no ruarma

Práce za stravu iJSííZdarma každému "'MfeA'1'!01
TA( rvmllm nraUlvnnut nerronoit Janu krreílnUtelem potlloratelem
— moikui Clnl ůlry — tiilce vjrUtovinjr Jkmi kaldodenul

uftnzRV arasujiiauMámo podivuhodný lék Další I informace "Wp!'?'1!Mclcb roku a vlče lak 400 zaonatřena dobráJ
mleta Jeat to nejlepsl obcbodnl ikola západně od Chicaga 6ro

?ísÍe ROHRBOUGH BROS Omaha NebOX-BLOO- D

Mimo léíeboych trfoh vlutnoMl napomáhají til k tlonatautL Hubeni lidí

přibírají na riie poallTánlm Uch to pokroatek Proí je neikunltf Dáme
Tám Jlcb dosti ku skoulce Neiokejte Dfbtl plita Ihned

Kejrítll lik atoletl pro tkaien tfUm Odkaiujeme váe na pf J 0 Warren-ovo-

Raclne Wla apl LydlaGrarea orou s Pblladelphia N Y Jel alakalr 61b na

riw poulítáním nall tKtídennl Mhy 111 dáváme idarma ]akoi I na pl Julia
Houae-ovo- u s Councll Bluffa a pl B Tllton-ovo- u i Temple Mo Jel iltkaly

kaldáWlb Tíítyrecbtdoecb
Kaid obchod Kkf dá rám tabletkr na ikonlku VU MkáF ÍIUU vám bude WV

ta třitídennl leíbu Uj vám JI poi krtneme idarma a polleme Ji vám vyplacenou
prlIollte-- CO ct& na poltoTn

(Mftžeme vás Tjléílt
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TBILiETS
nemtjl i upeř
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a dokážeme vám to

Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chica-

go St Paul Minneapolis & Oma-

ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra-

ných pozemkt rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a

jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek
Pozemky po většině jsou zales

něny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhů pro
plodiny farmerskó

O bližší podrobnosti pište na

Geo W Bell
pozemkový kotulsuř Hudson Wls

aneb na £ ff McRatí
lSpros A Q P A St Paul Minn

Laciné vyletní ceny do Colorado
ve dnech 19 s 20 íervna 3 8 a 17 Července a
l7 asi srpna pro lístky t Ohicaua a míst
východní od řeky Mlesourl a v dnech 19 a
íl íervna 3 7 10 17 18 července a 8
7 aUl srpna od řeky Mlssouri do Denver
Colorado 8prlnics Manltou Pueblo Salt
Lake Otty Ogden Utah a zpět prodávánv
budou

GEEAT

lanenu Jízd y Jedné s přirážkou 1200 zaeesty
obf Líbtky platný budou do 31 KJna —

PlAle 1 pro blIZÍí podrobnosti a pro spisek
"Colorado The Magnlficlent" — idarma

OHN SEBASTIAN
G PA CHICAGO- -

Týle ty pro hledající sobě

domovy
Ji I Xa

r- -

červnu červenci a srpnu Missouri
Pacific dráha prodávati bude líst-

ky železniční na cestu tam i zpět
za ceny velmi nízké do Kansas
Arkansas Oklahoma Indián Ter-ritor- y

a do některých míst na jihu
a na jiho-výcho- O podrobnósti
pište neb hlaste se v úřadovně

společnosti jiho-východ- ní roh 14
a Douglas ul Omaha 70tí

j 0 Phiiiippr T F Codfrey
a a v P A PJs A

Česko-anglic-

íasopi Anfllcké Listy vy-
chází nyni ve aoela nové úpravě a pflnasí hoj-
nost rozmanitých povídek (linka a zpráv
veho druhu anglicky 1

(esky 1 lak se čtou
PHnáSí také četná vyobrazeni Je to časopis
pro každého Čecha ať už se chce ufltl angli-
cky od začátku nebo se chce v té teti zdoko-
nalit! Hlaste se o Cislo na ukázku Kdo nyni
ae primasi dostane cennou přetnu Plíte nyni
MtU "Nový velkv anirl!ckn~£af}kf nlnvnilc"
ktery nyni v atgltech vydávám bude velká
kniha asi t nebo 4 palce silná asi 9 palců
dlouhá a 6 llroká Jeiti lze dostat! čísla od
začátku Hlaste se nyni pokud zásoba štaci
Vyučuji také anglicky poitou a mohu vás na
uční za tri měsíce angnoKv Poslu vám Jednu
úlohu na zkouSku když ml nyni dopíšete —

Mám také na prodej tři knihy k učeni se řeči
anglické a sice 'Znalec angličlny' dále 'Prak- -

t Inkou ikoli) anglického Jazyka' a pak Čtnnář
novin anglických' Chcete-I- nf kterou z těchto
knih plete ml Adresa: Ant M Soukup S69 W
ltith Ht Pllsen Station Chicago IU t89r
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STAEÉ BÁJE

Dourryova jchneidrova Guichar- -

dova Simon Bourry atd- - Z vy-

obrazených krematorií byla vĚtši

na italských německých a angli-

ckých krematoir piřížaké a j

konečně diagramy všech spolků

pro Opalování mrtvol v různých
zemích a podobizny vynikajících
mužů v oboru kremastiky Pan

přednášejíqí poukázal ku významu

spalování mrtvol ve velikých mě-

stech a v dobách epidemií
Zákonem přírody mrtvé tělo

musí prodělati proměnu dle písma
sv — v prach a popel Tato

proměna těla v zemi pohřbeného
trvá dle okolností i deset rdků za

účinku vzduchu nejvýše 15 stupřlů

teplého
' kdežto v peci při účinku

vzduchu 800 stu při ů C teplého
mění se mrtvola v prach a popel
nejdéle během dvou hodin Z

urychlení toho plyne pro obyva-

telstvo měst ' nejeden prospěch
zdravotní í hospodářský Proto

vývoj spalování mrtvol v posled-
ních ao letech stoupá a to tím

více čím 'více Síří se pravý názor
o vlastním aktu spalovacím
První krematorium zřízeno bylo

v Evropě roku 1876 (v Miláně)
v Americe roku 1876 (ve Wash-ington- ě)

v Německu roku 1878

(GothaJ Dnes jest v Evropě a

Americe dohromady 76 kremato-

rií z nichž připadá na Itálii 35

na Severní Ameriku 27 ostatní

pak jsou:
V Německu 5 v Anglii 5 ve

Švýcarsku Švédsku 2 v Dánsku
a Francii Zásluha o Šíření se tak

prospěšných opatření zdravotních

jako jest moderní spalování mrtvol

přilluší četným společnostem ten-

to spůsob pohřbívání zastávajícím
V Itálii je těchto společností 44 v

Německu 42 v Severní Americe

24 v Anglii 5 ve Švýcarsku 7 v

Nizozemsku n ve Švédsku 6 ve

Fraucii Dánsku atd V Rakousku

jest spolek pro spalováni mrtvol
"Flamme" od r 1885 Italské

spolky jsou sdruženy ve svaz:

"Societa per la Cremazione del

Cadaveri''y německé ve "Verband
der Feuerbestatungsvereine

-

V Německu mají krematoria

dosud kromě Gothy následující
města: Heidelberg Hamburk
Offenbach Jena Mannheim a

Eisenach V Itálii mají kremato
ria: Milán Lodi Rím Cremona
Brescia Padov Udine Varese

Specia Novara Florencie Livor-n- o

atd V Anglii: Londýn (Wok-ing- )

Manchestr Glasgov Liver

pool Hub " Ve Švýcarsku: Cu

rych Basilej a Ženeva ve Švéd

sku: Stokholm a Goeteborg v

Dánsku: Kodaň a ve Francii Pa
říž V pařížském krematoriu na

újtředním hřbitově Pere Lachasse

spáleno od roku 1880 do konce

dubna 1900 43254 mrtvol Počet

kremací za jeden rok stoupl tam

na 4554

Vívin spalování mrtvol v Ně

mecku je patrný z toho že během

let 1879 —1898 sfálena z 8400 jed-

na mrtvola v roce minulém však

připadá již na každých 3100
mrtvol jedna kremace Zajímá
vými jsou též sdělení o spalování
mrtvol v Japonsku kde se jich r

1899 v Tokiu spálilo 26000
Po : přednášce dostalo se pří

torpným zdarma brožury "o spa-

lování mrtvol" a přijato více no-

vých členů Všem členům pak
do tává se zdarma publikací spo
lečností vydaných

Německo neschopno k válce!

Státní rada Jan Blocb jenž

zjednal si velké zásluhy o svolání

konference haagské napsal zají
mavý článek v "Revue des Re- -

vues'' Dovozuje v něm že jedi
ně Německu máme co děkovat!

ze ozbrotenv mír stale trva a ze

též od této velmoci všeobecné od

zbroieoí závisí" A státní rada

píše pak dále:
"Onen 'blahobyt německého

obyvatelstva o němž se tolik bájí
není než pouhé pozlátko 40

proc obyvatelů nemá než 1 97

marek ročních důchodů 54 proc
276 marek 5 proc 896 marek

1 proc 2781 marek

Tento stav věcí tak hrozný pro
budoucnost německého císařství

chová v sobě rovněž veliké nebez-

pečí pro Itálii a Rakousko A

přemyšlíme-l- i o všem tom tu ža-

sneme nad zaslepeností s jakou
se vrhá trojspolek sám v Čirou

zkázu tím že stále zbrojí k válce

která snad ani nikdy nevypukne
a jež by zaj sté končila nevypočí
tatelnými ztrátami pro humanitu

Ještě méně lze rozuměti úloze již
hrálo Německo na konferenci ha-

agské Neboť ono to bylo' které

způsobilo že jeden z nejvelko-lepějšíc- h

projektů který by býval

pro humanitu největším dobrodi-

ním svého uskutečnění nedoznal

Německo mělo svá léta zázrač-něh- o

vývoje a prospěchu nei léta
tato se více opakovati nebudou

Jeho lid mohl Ciniti úspory a on
skuteCně také spořil Než kde

jsou dnes tyto úspory r jsou
obráceny ve zbrani' kasárny pev
nosti a děla jež svidči o smutni
malém pokroku který humanita
v XIX století byla vykonala"

ČEŠI V AMERICE X

1 Dne aS list byl na lielmoot

ave v Chicagu přejet vozem řez-

nickým jakýsi VVílkina Vůz který

jej přejel rychle se vzdálil a VVil-kin- a

dopraven jsa do nemocnice

brzy na to zemřel Nyní policie

vypátrala že na voze tom aedél

Čech Ant Chváial a zatkla jej

Chvátal ae přiznal i1el na voze

tom ale spřežení řfdil Fr
Kliock-ma- n

kterbyltaků zatčen VySe:

třováníra bylo prý zji&tíno že za

smrt Wilkinse je Klinckman zod

pověděn který byl ve vězení po-

držen a Chvátal na záruku $3000

propuitěn
1 Pan Šístek z Chicaga byl oi

cestě ze salonu k domovu napaden

lupiči kteří mu chtěli asi vzlti

peníze jet za den utržil Šla s

ním jeho manželka která se po-

stavila zmužile lupičům na odpor

zápasíc a nmi až je zahnala Pan

Šístek byl jedním z lupičů udeřen

do týla nějakým tupým předmě-

tem a sražen k zemi nepodařilo
se darebákům peníze mu ode-jmou- ti

1 Čeíký farmář N Vondra by-

dlící u Le Mars v Iowě byl pře-

paden neznámým lupičem když

jel z města Jakýsi chlap mu vy-

skočil na Vůz a mocnou ranou

srazil Vondru na zem nežli jej

však mohl o peníze obrati přiblí-

žil se k místu jiný povoz farmář-

ský čehož se lupič ulekl a uprchl

"i Ve Fairfax la se podepřel

Josef Křížek na zábradlí v hotelu

James Rock toto povolilo a Kří-

žek spadoa utrpčl těžká poraně-

ní na něž brzy zemřel

IV GrínnellIa vypukla stáv-

ka u rukavičkáře Morrisona ten

pak si na místa stávkujících ob-

jednal České rukavičkáře z Prahy

Nyni jej unie zdejších rukavičkářů

žaluje pro dovážení dělníků na

kontrakt on však tvrdí že ruka-víčkářst-

jest v zemi této novým

řemeslem na něž se zákaz přivá- -

žení kcmtraktních dělníků nevzta-

huje

H Čeští farmáři kolem Nové

Prahy v Minnesotě se budou pří-

štího roku zabývati více pěstová-

ním cukrovky než v letech minu-

lých Jak se z tamního časopisu
N P Times dovídáme bylo tam- -

odtud zasláno letos 15 železnič

ních vozů cukrovky do cukrovaru
v St Loqis Parku kteráVypěsto-ván- a

byla 6koro vesměs od Cechů

jimž po odražení všech útrat vy-

nesla od {30 do £50 z akru Nyni

tam vyslala správa cukrovaru p
A Sotovníka aby tamnf farmáře

o pěstování cukrovky poučoval a

je k hojnému její pěstování
'
na-

bádal
'

1 Pan Matějka zastavil vyaava-n- í

"Volních Proudů" a jak se z

chicagských časopisů dovídáme

odebral se do Baltimore aby tam

založil časopis denní Tento nový

list má býti vydáván p Vánkem

tamním evang kazatelem a snad

dokonce bude míti směr nábožen-

ský Inu když mají katolíci svůj
denní list proč by jej nemohli

míti také evangelíci
'" "T

1 Ve Wilber usedla 4 děvčata

do bugy Bedř Slepičky projíždě-

jíce se po ulicích Ků3 se čehosi

lekl a počal se plaŠiti tři z děvčat

vyskočily z kočárku na němž zů-

stala jen 1 slétá Matilda Bořova

která byla z něj mocně vyhozena

a zůstala bez vědomí ležeti na

zemi Vzdor rychlé pomocí lékař
- ské nepodařilo se již přivésti dívku

k vědomí až třetího dne skonala
SI Bořova '

byla dcerou paní Še

stákové z prvního manželství a

nešťastná paní ta přede dvěma
" rokv ztratila manžela a aoletého

syna '

1 Ve Wilber žalovala dí Kra i

níková zetě svého Šváru na náhra

du Í500 za to Že ošetřovala v

nemoci jeho manželku (svou dceru)

'a dítě kteří oba zemřeli Po soud

cích tahanicích byla pí Krajníko
vé přiřknuta okresním soudcem

náhrada 1 1109 soudní výlohy

pak obnášely f ij55 bezpochyby
bez advokátského poplatku Dobré

ponaučení pro ty kteří soudu

hledají spravedlnost

1 Clevelandský řád Čeští Bratří

i 103 ČSPS povolil $25 co pří-

spěvek na oovou tělocvičnu zá-

padní strany a za dalších $25

koupil akcie této budovy Příklad
ten jest hoden odporučení všem

podpůrným jednotám

1 Kodina krajana Malecka v

Clevelandu postižena byla mnohý-

mi ranami osudu Ne jprvé pozbyl
p Maleček práci a nemoha žádné
v Clevelandu nalézti uchýlil se do

Columbus kdež zaměstnáaí co

slévač obdržel Rodina jeho vlak

Žila v Clevelandu ve veliké bídě k

níž se ještě přidružily nerooce Dvě

dítky se roznemohly na záškrt t
nichž Aletý chlapec nemoci pod-

lehl Jak udává Časopis Američan

navštívil nemocnou rodinu Český

okrskový lékař jen jednou a víc

se o ní nestaral aC je to jeho po-

vinnosti Nešťastné rodině s do-

stalo pomocí od chudinského A

stavu

no Což pánové nedovedete ten

konkurenční boj vésti spůsobem
trochu slušnějším? Povzneste se

přece trochu nad konkurenční

zápas obyčejných řemeslníku a zá

paste o palmu wtězstvf duševní

povzoešenostf!

1 Jak se z N Y Listů dovídá
me přijel do New Yorku drRudiš- -

Jičínský ze Cedar Rapids aby se

tam podílel co tajemník a poklad-

ník na sjezdu společnosti lékařů

zabývajících se používáním Roent-genov- á

světla při léčb

1 V New Yorku uspořádáno
bylo dětské divadlo které vyneslo

$11452 čistého výtěžku jejž upo
třebeno má býti k vánočnímu po
dělení žáků české svobodomyslné
školy Tamní česká svob škola

má každého měsíce vydání přes

$100 jež se kryji ze zábav a~ dob-

rovolných příspěvků českých spol-

ků

li V seznamu vojínů zahynulých
na Filipinech nalézá se též Viao

Zlatnický od škadrony D prvního
pluku jízdeckého který i pros
utonul

1 V Clevelandu koncertovala s

dobrým zdarem kapela Innesova a

zvláště krajau náš Boh Kryl se

dodělal úspěchu Nyní se tam

připravuje k odbývání koncertu

výborný český pianista Boh Fial-

ka který s několika jinými umělci

uspořádá konceri v Nár Síni 6

ledna a pak ještě jeden oebo dva

pro obecenstvo anglické Pao

Fialka nabyl zvučného jména při
koncertování o světové výstavě v

Paříži a zde byly koncerty jeho
také již s velikou pochvalou při
jaty

1 Žáci clevelandských svobodo

myslných Škol mají býti o váno

cích podarováni křždý výtiskem

Dějin Čech sepsaných J Svanča- -

rou Sbírky mezi obecenstvem

za účelem tím podniknuté jsou

výnosné tak že se prý úmysl ten

zdaří Je to zajisté nejlepŠÍ dárek
vánoční pro česko-amenck- č dítky

1 Chicagská policie nalezla na

ulici člověka hladem a zimou veli

ce zmořeného jejž nechala dovézti

do nemocnice Tam byl 6tav

jeho shledán za velice kritický ale

přece mohlo na něm býti vyzvědě
no co je zač Ubožák udal že se

jmenuje Emil Kadlec a do Chica- -

zase dostal 2 MHwauk Tam

má prý manželku ale když seznal

že udržuje nedovolený poměr s

jeho bratrem opustil ji Potlou-

kal se v Chicagu a ze zármutku
nad nevěrou manželčinou chtěl

prý se umořiti hladem Po 14

dní ničeho nejedl bloudil ulicemi

až klesl a policie se ho ujala

1 Na prázdném staveništi v

Chicagu nalezen byl krajanJaro
slav Holý strašně potlučen a bez

vědomí tak že nemohl udati poli-

cii kterak k poranění tomu přišel

0 novodobém vývoji spalování
mrtvol

Společnost pro spalování mrtvol

dne 3 prosince 1 809 založená

konala v sobotu 10 listopadu
schůzi v sále Umělecké besedy
Nekazance Předmětem schůze

X
bvl výklad inženýra L Uzka o

novodobém vývoji spalování mrt
vol Velmi četně shromážděné

členy společnosti a mnoho hostí

pánů i dam při zahájení schůze
uvítal předseda společnosti měst

ský fysik p dr Záíioř V úvodu

podal zprávu o dosavadní činnosti

společnosti a to ve třech směrech

Především jest to snaha spoleČ
ně se spolkem vídeňským nesoucí

se k zákonnitému uznání tohoto

spůsobu pohřbívání v Rakousku
za druhé pak kroky ku zřízení
krematoria v Praze a konečně než

k tomu dojde sprostředkovati
členům společnosti již si toho

výslovně přejí aby po smrtí v

některém z blízkých cizích krema-

torii spáleni býti mohli K tomu

účelu též zavedeno bude zvláštní
řízení pojištovací k umenšení vý-

loh s tím spojených týkajících se

nikoliv spálení samého nýbrž
hlavně výloh za vzdálenou dopra-
vu S potěšením pak konstatoval

předseda že městská rada praž
ská saujala vůči snahám společ
nosti stanovisko příznivé přistou-

pivši již dříve ca člena zakládají
cího s příspěvkem aoo K

V přednášce pana inženýra Číž-

ka po té následující nabyli pří
tomní jasného obrazu o dosavad-

ním vývoji otázky spalování
mrtvol a to ve všech zemích celé-

ho svita K přednášce byla při-

pravena máli výstava plánů dia-

gramů fotografii a ''vyobrazení
různých peci ku spalováni mrtvol

byla tu sastoupena zejména pec

ADRESÁŘ SPOLKŮ

ČmkoSIeT DMnlcké Podpor Jednotj

pro severozápadní státy!

Minnesota Iowa Wiaconain Nebra-ak- a

a obé Dakoty „
'

Hlavni Jednota v Montg-omer- Mlan

odbývá své acháte kaUon 4 sobotu v měsíci v
inl Ant Váíy o § b večer Velkopředseda
J Nestával Velkotajemnlk Jakub Vondra
PO Box 21 Hontgomnry Minn Volkoačotnik

Jol E Bokol Velkopokladnlk i Maruf ka

1 1 T Montifomery Minn

odbývá ivé sch&ze každou čtvrtou nedčll v

měsíci Předseda Fr K Staněk Tajemník

Fr Mixa Účetnlk Jos E Bokol Pokladník
Torná! Havel '

Č II Mladořech v Le Sueur Center

Minnesota

odbývá své schfize každou 2 neděli v niěnel
sini IOOP Předseda Jakub Krenlk tajemník
ťi Baria LeSueur Center Minn učet J

pokladník Vác Kráva

Č III T St Pani Mína

odbývá své schíize kaídou 3 středu v měsíci

předseda Frank Skok tajemník F J Pavlfoč-k-

907 Oanton Ht účetnlk Frant Bělka 61
W 7th st bt Paul Miuu

Karel Havlíček Borovský č IT v

Minneapolis Minu

odbývá své schíze kaKdou 1 neděli v měsíci v

slul č 831 corner of Washington OeriRr ave
Ho Předseda Petr Straka 615 82 Av 8 taj
Fr Stodola 428 14 Ave 8 pokl Emil

účetnik Adolf Koubltzek 1317 Wasln
Ave S

Č T v Nové Praze Minn

odbývá své schSzc kaídou 4 neděli v měsíci
Předseda Vojta Ohalupský taj F J Novot-

ný očetník Václav Posel pokladník Jakub
Svoboda New Prague Minn

Komenský č YI v Hayward'Minnesota

odbývá své schůze 1 neděli v měsíci Předs

Fr Ststflkdnzorce Ant ČechtaJ Vojt Pacov

ský Box 36 Glenvllle Minn účetnlk JosSva
toS poklad Jos Nerad Oakland Minn

Karel Veliký ř VII v Nové Třeboni
Minnesota

oitbývá své schlize kaidou 4 neděli v městci
Pfořlaorlu Tnn Klein nokladník Jan M Klein
účetnik Jan Noska tajemník Joha Filipek
Doyle Le Sueur Op Minn

t VIII Rovnost Owatonna Minn

odbývá své schlize kaidou 1 neděli v měsíci v

síni Č 8 P 8 Předseda Frant Horák tajem
ník Jos F Martinek ňcetmk Karel King-hofe- r

poklad Alois Sýkora Owatonna Minn

Spolek í IX v Pine City Minnesota

mtHtfwi bttS BfhKA lŽilnii Hpllhnn nnriěll v
měsíci Předseda Jan Stochl místopředseda
Tomáe Bažlltajem Jos liartotDox 6Z Beroun
účetnik Jan Hejda Pine Gity Minn poklad
Jan Šambavr Plne City Minn

Č X Čechoslovan v Olivla Minn

Předseda Karel Kohn místopředseda M

Petřičkatajemník Karel Švlhovec účetnlk B

Boček pokladník Václav G Ployhart

Čechie c XI v So Omaha Neb

Odbývá pchftze kaídý druhý čtvrtek v měsí-

ci o osm bodln večer v síni J Koutskýho Před

sedajohn Kubát tajemník Adolf Zezulák na
20 a O ul účetnik Jan Hajný poKi j vocasex

Číslo XII Chrudim v Raclne Wls

odbývá své sch&ze každou třetí sobotu v mě-

síci v 7 hodin večer Předseda Jos DuSek 101

Hagerer St taj Jos Stehlík 1602 Milwaukee
St účetnik J L Bys lussi mgn st

Číslo XIII Český Lev v Seaforth Red

wood Co Minn

odbývá schůze kaidou druhou neděli v měsíci

Předseda Fr Šlstek tajemník Jan Posekaný
pokladník Vác Pistulka Belview Kedwood

Co Minnesota účetníkF Betl Seaforth Ked-

wood Co Minn

Číslo XIV Idtdimír Kláeel

v Hauc u vyts

odbývá schůze kaidou druhou neděli v měsíci
rreuseaa grant noziia cajemnia vac ivin
ačetnikJos Mendlík Haugen Wis poklad
nik F J Koukl

Jan Hus č XV Hopkins Minn

odbývá své schůze každou druhou sobotu v
měsíci Předs Václav iyra taj Jos Hromád-
ko Hopkins Minn

Nebraskaž XVL v Omaha Neb

odbývá své schůze každé první úterý v měsíci
vsím p J w Hrocna ťreas jos uolejs
místopreds J W Hroch taj Frank Soukup
1310 8o lžth St účétnik Jakub MareS Dokl

Josef Vópálka N W cor 5tb and Williams
St průvodčí Anton Rychlý vnitřní stráž
Tomát Doiek venkovní stráž Frank Mareš
A Hnilička K MareS J Brázda výbor ma
jetku

KRUŽÁTK0 NA ZELÍ
se iesti noži lež vidy zůstanou
ostré skrouzi buíl hlávek v 6
m nutacn do neiake Druksi tak

též jablka mrkev okurky cibuli brambory
řotkvičku vodnici atd pěkně a rychle Ir
7a81e se poitou vyplacené zalL Tři xatZOO

LUSHER BROS ELKHART IND

řládni
10 Mtsoi !

Tel 128

Dr E H0L07TCB1NEB

ČESKÝ LÉKAŘ

OFFICE na robu lft a Boward ul' Sheelr'i
uiock eis dveří 0 Telefon 1438

V Dfsárnf k naJamanf nd 10 in II hndln rána
od I do 4 odpoledne a od 7 do 8 večer

Telefoa residence 1674

Dr C Rosewater
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: 222 "Bce Bnfldtoř"

Od 11 do 12 dopol
Uřadní hodiny : Od 2 do 6 I

000Od5:80doaf
V neděli od 10 do U dopol

TeL v úřadovně 604-- Tel v byta 1217

Bydlí— Číslo 2417 Jones pilce

Dr J PLord Dr Frederlck Rustlo

Lord a Ruštin
lXJMÁCl LÉKAftr

ěm

saeaocnlee " JOSEFA
Ranhojlit nemoci ženské a porady

501 Paxton Block 16 a Farnam ul

OMAHA NEBR

ES" Dopoledne v nemocnici av Josefa

$W Odpol v úřadovně od 2 do 5 hod

Dr K H BREUERr

ČESKÝ LÉKAŘ

V DAVID CITY NEB

Specialista v léčení nemocí uší očí ira-k- a

a krku a ženských nemocí

Má zařízenou laboratoř na X paprsky
a všecky potřebné stroje k léčení chro-

nických nemoci

Jede na požádání do okolních měst

ÚŘADOVNA nad City National Bank

Jediný českýo
0 závod olovnický strojnický

a zámečnicky1 v Omaze
'

vlastni
1

Leo Barooh
S03 So 13 tli Street

Telefon 1M7

Zaváděni vody plynu a kanaliaace pro- -

vádí se levně a dobře 'Aatr

Státní jednatelství pro Jedině tsvédce- -
UV UWCIIWW1 }4US pUpj r

oABSTEAKTTo
vyhotovuje

S II SADLCB
17 a Farnam

PATTERS0N BLOCK

Zeptejte se nafi u tohoto listu-- -

TELi 1388

Piárca t čísle M 1 7 lift S12& faiii
Kdokoliv potřebuje právnické pomoci shle

dá v pann Berkovi právnika zkušeného kterr
dlouholetou zkuienostl svojí mile krejannm
naSím kdykoliv správně posloužit! 33-- tf

C H KUBÁT

Plsárna Barker Block roh Z£ a
Farnam Číslo pokoje 28

1207 DowrlaB ulice

mají na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím ply-

novým i gasolinovým nechť jsou"
jakéhokoliv jména neb výroby

guiiiiiiiiimiiiiiniiiuiiiiniiiiiiiiiiimim

§ soucbotin podmínín Jest lárod- - i
= ky tyto zárodky rychle zničí I

I SEVERŮV I

IBalsám pro Plíce
Sílí vlákna tllcni a vidv wtíi
lastí nastuzení záškrt letitáS niv krkal zánit

25 a 50 ct

Velmi cenným lékem na
utišeni horkosti zmir

flénl bolesti a Tri-ce- ni

sřly jest
SEVERŮV

n!:jsVaGGl!::iť3t
50 ct

— Předplácejte na Pokrok Zá-

padu pouze fi 00 rocni

Autor dovozuje pak množstvím

číslic že Německo není s to aby
válku vedlo

OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

V BRUNO ii pros 1900 —

Ct red P Z Tělocvičná Jed-

nota Sokol Žižka odbýval v neděli

9 pros výroční schůzi v níž zvo-

lil následující úředníky: Za sta-

rostu V A Proškovce za ná-

městka Fr Straku za tajemníka
Vác Blatnýho za účetníka Fr

Zelenýho za pokladníka Anton

Otoupala za náčelníka Vác Blat-

nýho za praporečníka V Hájka
za cvičitele Karla Zelénýho do

výboru majetku na tři roky Frant

Straku — V tutéž neděli odbýval
též řád Bruno č 43 Z Č B J

svou výroční schůzi a zvolil si
ná-

sledující úředníky:
"

Za předsedu
V A Proškovce za náměstka

F Macu za tajemníka Jos Ku-

dláčka z i účetního V Blatnýho
za pokladníka Jana Janova za

průvodčího Jana Dolista zá stráž-

ce Fr Otoupala a A K DiviSe

za výbora účetního na tři roky

Fr Macu a za domácího správce

Jana Dolistu Také ženský spo-

lek Lilie Západu J Č D odbýval

výroční schůzi a vykonal přípravy

pro další blahodárnou činnost na

příští rok Počaaí až posud máme

krásné cesty jsou" pěkné tak že

farmáři mohou vozili obilí do mě-

sta stále Ceny za vše jsou dobré

tak Že nikdo si naříkatí nemůže

na nynější časy
Na zdarl Vác Blatný

Veíkýpofciaó

Kdyby peníze jež každým ro-

kem zbytečným způsobem se vy-

dají byly složen) na jedno místo

jistě by tvořily veliký poklad

Někdy vyhází se mnoho peněz za

věc' která nemá žádné ceny kdež-

to by se mohla za několik centů

koupiti věc dobrá a užitečná

Buďte opatrní nežli peníze vy-

dáte Pan John Narloch z Haug

Wis to uznává Vydával peníze

nadrmo chtěje se vyléčiti áž ko-

nečně četl o Severové Balsámu

Dro Plíce Praví: Bylo to jenom

několik centů a přece měl Severův

Balsám pro Plíce tak znamenitý

účinek že mne hned vyléčil Kdy-

koli mně bude třeba nějakých lé-

ků vždv budu psáti o léky Seve--

rovy" Severův Balsám pro Plíce

stojí pouze 25 nebo 50 centu aie

účinky jeho mají velikou cenu

Nač tedy vyhazovati peníze za

jiné 4éky jež Vám nepomohou

když můžete za malý peníz obdr-že- ti

nejlepší lék proti kašli nastu-

zení zánětu průdušek bolestem

v hrdle zašlemování a lehtání v

krku Severův Balsám pro plíce

Na skladě ve všech lékárnách a

obchodech s léky Vyrabitel W

F Severa v Cedar Rapids Iowa

opatřil obal léku svým podpisem

který nesmí býti padělán
Seve-verů- v

kalendář dostanete zdarma

v každé lékárně

— Asi před pěti lety jsem
stí-že- n

katarhem střevním praví C

T Chisholm 484 Dearborn Ave

Chicago Ačkoliv jsem se radil s

[mnoha vynikajícími lékaři kteří

mě předpisovali léky shledal sem

že nemoc stala se skoro chroni

ckou Trpě již mnoho měsicQ

rozhodl jsem se jednoho dne zku-si- ti

Chamberlains Colic Cholera

and Diarhea Remedy a musím

Vás ujistiti že jsem byl velice

příjemně překvapen Když shle-

dal jsem že po dvou dávkách lé-

ku jsem byl úplně zbaven nemoci

která mě stála tolik nesnázi a ob-

tíží Jsem vděčným mohu říci

že jsem od té doby tou nemoci

netrpěl Na prodej ve všecn lé-

kárnách

Průjem letní nemoc děti í do-

spělých koliku křeče rychle a

trvale odstraní Severův Lék proti
cholele a průjmu Uspech roz

hodný při včasném užívání
Cena 25 a 30c

nxqmři

(íiaif©
M

z níž věnovaly genia nesoucího obydlené

paláce povětřím

Báj tato splněna jest dnes Burlington

Chicago Speciál vlakem

Jest tak nádherně vypraven' že podobá se

paláci Jede tak rychle že podobá se letu

Vyjíždí z Omaby v 7 ráno

Přijíždí do Chicaga v 8:30 večer

rjřtlovM
1502 Farua Blke

Tel 150

Od proL Gorinibo Toisoul-Fráde- -

u : j '


