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VŠudo jinde v celém vzdělá

ntím světě stojí mládež student
ská na krajním křídle myšlénky
národní ano spíše je vášnivě
šovinistická nežli netečná ve vě-

cech svého národa svého lidu

myšlénka národní svéráznosti na
cionalismu ovládá intelligenty
stejně jako prostý lid Tím kři-

klavějším je skutek spáchaný
valnou hromadou "Slavie" jímž
se část českého studentva prohře-
šila na svém národě potupila
jeho snahy a s neslýchanou opo
vážil vostl obrátila se proti všemu
uvědomělému lidu českému"
Z našeho stanoviska americké

ho kde každá národnost doznává
uznání musíme dáti studentstvu
pražskému za pravdu a útok Nár
Listů musíme odsouditi co ne

místný Spor národostní ve staré
vlasti jen zadržuje přirozený vý
voj národní a tím když se učený
dorost obou národností sblíží
učiněn bude první krok k odstra-
nění sporu toho Když jest věda
í umění mezinárodní proč by ne
měli lidé jimi se zabývající pěsto-
vali také mezinárodní styky?
Tím že se čeští studenti sbratří s

německými nezahodí ještě svoji
národnost nýbrž jen ten fana- -

tism národní který beztoho k

ničemu dobrému nevede

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 farmerské

O bližší podrobnosti pište na

Geo W Bell
pozemkový komisař Hudson Wis

aneb na q jj McRae
16 pros A G P A St Paul Mlnn

Farmaření vyplácí se

v Nebrasce
Zvláště v těchto okresích:

Cumlntr Pleree Antolope
Colfax Ntanton KnoxHolt
Plat e Madison BoydRock
aBoone

Laciné jltdni pro hledající domovy —

Lístky na prodej po "North Wetttrn
LM do míst oa Fremont Elkhom é
Mútouri Vatley dráze

Laciné výletní ceny do Colorado

ve dnech 18 a 20 Června 3 8 a 17 Července a
1 7 a 21 srpna pro lístky s Uhicaga a míst
vchodné od reky Mlssourl a v dnech 18 a
21 Června 8 7 8 10 17 18 Července a 2
7 a 31 srpna od řeky Mlssourl do Denver
Colorado Sprlngs Manltou Pueblo Salt
Lake (Jity Ogden Utah a zpět prodáván v
budou

GXiS-A-- T

ta rienu jízdy jedné a přirážkou fci íW ca cesty
oW Lístky platný budou do 81 října —

Pltte si pro DlIÍS podrobnosti a pro spisek
"Clolorado The Magnlficlent" — idarnia

OHN SEBASTIAN
G P A CHICAGO"

Česko-angllc- kf Časopis AnrJIckť Listy vy-- zí

nyní ve soela nove duravé a nfinASÍ hoj
nost rozmanitých povídek Clánka a zpráv
vebo drubu anglicky t Ceskv i lak se čtou
Přlnáií tak Četná vyobrazeni Je to Časopis
pro kaídého Čecha ať už se ehce uCltl an uli-

čky od zaCátku nebo se chce v té řeCI zdoko-
nalit! Hlaste se o Číslo na ukázku Kdo nyní
se přihlásí dostane cennou prémii Plité nym
Ml) "Nov velký anir!lcko~Ceký slovník"
který nyní v riltecb vydávám bude velká
kniha asi 8 nebo i palce silná asi 8 pulci
dloubá a 6 ilroká Jefttě lze dostatl Čísla od
začátku Hlaste se nyní pokud zásoba staCi
VvuCuJi také anglicky poiton a mohu vás

za tři mCsice anglicky Poilu vám Jednu
úlohu na skouSku kdyi mi nyní dopíšete —

Mám také na prodej tři knlby k uCent se řeCl

anglické a sice 'Znaleo angllílny' dále Praktickou

ikolu anglického jazyka' a pak 'Čtenář
novin anglických' Chcete-1- nékterou
knlb plité ml Adresa: Ant M Soukup MS W
18th bt ťltien Station Chicago 111 t88r

[Élllipii

Jito
Podzim

v Californii

spory nekrvavé Za to otázky
politické a národní dosud ještě se

rozhodují zbraněmi a pro ně hyne
téměř bez přestání veliký počet
lidí Aby toto zlo bylo odstra-

něno k tomu je třeba úsilovré

práce mezinárodní nebo všená
rodní Mezi všemi národy musí

býti ffiířeno poznání že boje a

válkv jsou zlem které hubí náro

dy a svobodě jejich jsou na újmu
Nutnost mezinárodního sbratře- -

ní seznána byla nejprve od jedno-

tlivých mužů duchem vysoko
ale poznáhlu se šířilo

poznání to i do mass Věda a

umění pojaly nejprve svůj ráz
mezinárodní pak následoval ob-

chod a průmysl konečně i práce
Vidíme téměř den ze dne šířiti se

myšlénky mezinárodnosti do

všech stavů do všech tříd národů

vzdělaných Zastaralá nenávist
mezi Irčany a Angličany mezi

Franouzy a Němci mezi Srby a

Turky jakož i mezi všemi rúzoý-m- i

národy se již tak dalece zmír-

nila že příslušníci těchto sobě

nepřátelských národů se vzájemně
spojují Učenci dělníci a ob

chodníci národů sobě nepřátel-

ských tvořejí jednoty a svazy
scházejí se ku poradám a obcují
mezi sebou jako nejlepší přátelé
A šíření se těchto vztahů mezi-

národních se všeobecně uznává
za prospěšné

V ohledu tomto musí i ve staré
vlasti panovati jakési širší hnutí
neboť se v časopisech ze staré
vlasti nás došlých dočítáme že

studentský spolek pražský Slá
via uzavřel ve sve vaine nromaae

pfijímati za členy své akademiky
bez rozdílu národnosti Avšak

toto usnešení spolku Slávia bylo
uvítáno od tamních časopisů s

velikou nevolí Jedině časepisy
dělnické a Masarykův orgán Čas

uvítaly je pochvalně kdežto ostat-

ní tak zvané národní časopisy za

sypaly spolek ten spoustou nadá
vek a urážek Jesr to nejlepší
důkaz že ty štvanice mezi Čechy
a Němcj ve staré vlasti nepůsobí
jen Němci sami nýbrž i naši vla-

stenci v nich maji nemalého podí-

lu Na důkaz toho podáváme
tuto část útoku Nár Listů na

studentský spolek Slavii Po
uvedení fakta toho píší Národní

Listy:
"Slávia bude tudíž přijímati do

svého středu i studenty německé
Do takových extrémů vyvinuly se

jisté myšlénky jež byly vneseny
do studentstva frásemi mezinárod
ních sociálních demokratů a jež

jsou jen přirozeným důsledkem

jiných ještě nebezpečnějších frá-s- í

které pod maskou modernosti

pokrokovosti a humanismu jsou
rozsévány mezi mládež 1 — s

katedry
Našli se čeští studenti kteří

hnusným a cynickým způsobem
postavili se proti nejpřirozenější-m- u

citu člověka proti citu národ-

nímu našli se čeští studenti kteří
klesli tak hluboko jako renegáti
odřezanci — neboť co jiného to

je když tací studenti podávají v

otrocké poníženosti ruku přísluš-
níkům národa s nímž náš lid je v

krutém zápasu proti jehož pano-
vačnosti musí se zoufale brániti?
Slovanští i románští národové s

obavami pohlížejí na rostoucí moc

pangermanismu a tu v slovanské
Praze která vždy jaksi represen-
tovala ideál těchto snah — najde
se hlouček ubohých mladistvých
pošetilců kterým myšlénka ná-

rodní myšlénka slovanská my-

šlénka vlastenectví je malicherno-

stí a zbytečností neboť ve svém

internacioualismu jsou povznešeni
nad tyto staromodní 'předsudky'
právě tak jako se dovedou hluboce

ponížití jako páriové a otroci před
ragou silnou a zpupnou

A jaká ironie je v tom že právě
tento hrozný a hnusný zjev udál
se ve spolku jenž má jméno
"Slávia'' ve spolku který měl

pěstovati slovanskou myšlénku
který po rozpuštění původního
"Akademického čtenářského spol-

ku" měl se státi střediskem ve-

škerého studentstva českého —

"Slávia" v poslední době byla
často rejdištěm živlů podezřelých
a nevážných došio v ni ku všeli-

jakým projevům které by byly
ve mi směšné ubohé chlapecké
kdyby nebyly též velmi žalostnými
symptomy těžké krise proděláva-
né jistou částí naší mládeže ale

nikdy jsme netušili že tento směr

dojde tak daleko že spolek "Slá-

via" otevře své brány — i buršá-kůr- ní

K takovým koncům byl
doveden spolek jisté části studen-
tů českých vlivem židovských
internacionalistů

Kdyi se proti návrhu Popprovu
ozvali energicky studenti pokro-
koví byli překřičeni frásemi filo-

sofického tandlmarku á byli ozna-

čeni jako "šovinisti"' Bohudík
že aspoB tito studenti čeští prote-
stovali proti utrakvismu a národní
betcharakternosti "Slavie" a svým
"šovinismem'' dokázali Že stojí
výše i v pokrokovosti i v mravno-

sti nežli ostatní jejich čeští kolle-gov-é

ze "Slavie" Moderní a

pokrokovou věru nesmí se zváti
ta mládež která dala se porušiti
írásmí ioternacionalistických agi-

tátoři dělnických i profesorských

gram spojeného tisku přinesl

zprávu Že se v New Yorku zadu

sil plynem byl v Chicagu dobře

známou osobou Otec jeho byl
v Životě národním velice Činným
a nešťastnou náhodou zahynulý
jeho nejstarší sya tam požíval též

pověsti chvatné Vystudoval prá-

va a provozoval po nějaký čas

prakci právnickou pak se ale stal

tajemníkem senátora Powerse a

odstěhoval se do Washingtonu
Nyní byl zaměstnán v patentní
úřadovně a vyslán byl do New

Yorku za' jakousi záležitostí kdež
nešťastnou náhodou zahynul Otec

zemřelého ke odebral do New

Yorku aby odtud přivezl mrtvolu
nešťastného syna ku pohřbení na
Národní hřbitov

1 Humoristický časopis Šotek

v čísle ze dne 14 prosince kárá
lidi a hlavně ženy z toho že kaž-

dou maličkost běží koupit do tak

zvaných department sturů zapo
mínajíce na malé obchody svých

krajanů Článek svůj pak kouči

Šotek slovy jež by si měl každý

krajan vštípiti v paměť a která
zní: "O českých obchodnících ví

každý kdokoliv na něco sbírá k

nim přichází nepřehledná řada

všelijakých škemravýcb výborů
od nich očekává se že budou

podporovat všecky "národní" pod-

niky a přerozmanité účely Nuže

buďte uznalí! Vzpomeňte si jaké
břemeno ukládá obchodníkům v

našem středu jenom náš spolkový
život s nekonečnými plesy a jiný
mi zábavami a hleďte jim oplácet
ochotu ochotou a vlastenectvím

Obsahuje-l- i některé heslo zdra
vou životní pravda jc to jistČ

"Svůj k svému!" Přidržme se

ho tedy zvláště v této sváteční
době!"

"3 Marie Bulíčkova 1 Slétá če

ská dívka v Iowa City cítila po
delší čas bolesti ve stehně až se

objevila jakási červená skvrna

Uprostřed této skvrny stále patr-

něji bylo lze cítiti nějakou tvrdou
hlavičku která konečně pronikla
kůži tak že prsty mohla býti

zachycena Když byl předmět
ten vytažen shledáno že jest to
celá nezlomená jehla prostřední
velikosti všecka zčernalá jakoby
zrezovatělá Patrně byla dívkou

kdysi jehla spolknuta a razila si

svalstvem cestu zvolna až pro-
nikla- Kdy anebo kde jehla do

dívky' se dostala nemá ona ani

její rodičové ni nejmenšího tušení

1 J A Hadáček dal se koncem

května v Chicagu odvésti k ná-

mořnictvu Spojených Států a byl

poslán na loď Hartford která

pluje ve vodách západoindických
U ostrova Sv Lucie byl vyslán
Hadáček v člunu pro písek zde

byl stížen úžehem slunečním a

spadl do moře Byl sice vytažen
ale již co mrtvola o čemž rodi-

čům jeho do Chicaga zaslána byla

nyní smutná zvěsť Pohřben byl
slavně pod nebem tropickým ale

to jemu aniž rodině jeho již nic

nespomúže

I V Chicagu pořádají naši kra

jané nyní častější přednášky které

bývají prý četně navštěvovány

Přednášky pořádá Stráž Osvoje-

ných a Česko-dělnick-
ý Sokot aby

však nebyly suchopárné pořádá
se při nich též zábava Předne-

sou se nějaké zpěvy kupletv
básně nebo hudební skladby což

přivábí četné' obecenstvo které

při tom vyslechne též poučnou
přednášku Tento druh předná
šek se poznenáhlu ujímá všude

neb se dobře osvědčil

V Clevelandu se organisují
čeští hostinští aby spo:enými
silami se bránili sládkům nepla
tícím odkupníkům a úřadům V

provolání za tím účelem v tam-

ních časopisech uveřejněném po-

ukazují na to kterak jsou bez

mocní vqci siaanQm nesveaomi-tý- m

pijákům i úřadům vydáni
jsouce vydírání na všech stranách

jemuž lze jen spojením vydatný
odpor klásti

1 Jiří Tulačka vezl do Mani- -

towocu náklad vánočních strom-

ků vůz se mu zvrátil a Tulačka
se octnul pod nákladem Byl těž
ce poraněn na celém těle ale vy
vázne životem ' '

Všichni lékárníci zaručují kaž-

dou láhev Chamberlain's Cough

Remedy a vrátí peníze každému
kdo spokojen nebude po využívá-
ni dvou třetin obsahu Jest to
oejlepŠÍ lék na světě proti chřipce
kašli nastuzení záškrtu a modré-

mu kašli a jest příjemným a bez-

pečným k užívání Zabraňuje
přeměnu c nastuzení na cápal plic

Zápal Ue zabráněn

Mezi deseti tisíci kteří užívali

Cbamberlain'sCoughRemedy proti
nastuzení s chřipce v posledních
několika letech dle našeho vědo-

mí ani v jedinkém případě nevy-

vinul se cápal plic Thos Whit-rtel- d

h Co 240 Wabasb Avenue

ChicafO jeden c nejpřednějšícb
lékárníků toho města mluvě o

tom pravil: "Odporučujeme
Chambarlaia's Cough Remedy

prori chřipce v mnoha případech
jelikož přivádí nejenom rychlá a

úplné ozdravení ale zabraluje i

vlivu chřipky aa vyvinutí se záp-
alu" Na prodej a všech Ukárníki

ně vycházející český časopis Vlasť
následovně:
Parlament německý jest dělný

pracovitý zákonodárství zdejší
jest ve stálé obrodě Stále se

mění opravuje doplňuje neb i

centralisuje Jaksi nátlakem ve-

řejného mínění popudem ducha
času popudem vlády popudem
poslanců jest to zákonodárství

přiměřenější časovější nebo jak
se o něm říká pro otázky sociální

vnímavější Nechají si zde mno
ho na tom zakládat jak sociálně
se reformuje K tomu se Čítá:

nemocenské pokladny pojištění
proti úrazu invaliditě stáří Živ

nostenské soudy nedělní klid
atd atd

O blahodajných opatřeních vůči

dělnictvu mělo Německo pěkně
zpracovaný statistický přehled na

výstavě pařížské A na tolik
dlužno doznati že v mnohém

ohledu učinil se velký pokrok tím

že stará na mnoze barbarská za-

řízení se odstraňují a novými hu

manitnějšími nahražují Jsou L
jmenovitě závažné změny v pra
covních poměrech

' Dělník není
dnes ponechán libovůli a šlendri

ánu prácedajce není dnes tak

vykořistěn mravně jako dříve

(Má ovšem také dělnictvo samo

nejvíce o to zásluhu že poměry
se změnily Svou organisací do-

mohlo se již mnohých pěkných
výsledků) Dnes upravují se díl-

ny slušněji tmavé špinavé a

smrduté místnosti se zakazují
dnes zkracuje se doba pracovní
škodlivá práce se omezuje po-tah-

zakazuje (celodenní práce)
zakazuje se práce školních dítek
atd

Tedy ve smyslu zdravotním
humánním mravním více o toho

parobka se pečuje Živnosten-

ským řádem zasáhlo se mocně do

veškerých poměrů mezi prácedaj-ce- m

a dělníkem a zavedly se mno-

hé důležité opravy v zájmu dělni-ctv- a

I letošního roku staly se

důležité doplňky rozšíření pojiště-
ní úrazu na zemědělské dělnictvo

(práce polní lesní) zákaz práce
školních dětí ve stáří do 10 let

vyděšení pracovních řádů v ob-

chodech pro pomocnictvo kdež
zaměstnáno jest 10 pomocníků
ustanovení doby práce (podobně
jako v továrnách) a za nejdůleži-tějš- í

lze póvažovati uzavírání ob-

chodů o 9 hodině Toto platí
pro celé Německo

Význam této novoty jest daleko-

sáhlý a rozumí se že veliký odpor
vůči ní se projevil A to právě
nejvíce se strany liberální Libe- -

ralism ve věcech hospodářských
jest manchestrovský a nepřípust-

ný k nějaké opravě Vidí v tom
ohrožování osobní svobody Dle
hesla 'Laisser fair laisser passer
Spustily tedy nehorázný povyk
co prý z Berlína bude "ťose-mucke- l''

tolik asi jako v češtině
"Zlámaná Lhota" Když prý
večer přijede cizinec nedostane
ka koupi ani ten doutník Avšak

ty tisícové otrokářů jsou zajisté
již novému usnesení povděčni
Či není to otročina když mladí
učňové pomocníci kupečtí od 5

a 6 hodiuy ranní až do n hod
večer ku práci jsou přidrženi?
Není to krádež na zdraví na duši
těchto ubohých tvorů páchaná?
Jest v tom něco rozumného až

do 11 hodiny večer míti obchody
otevřeny k vůli nějaké maličkosti

nepatrnému příjmu a zisku?

Jsou ještě tak mnohá naše zaří-

zení nerozumná možno říci nelid-

ská vyzírá z nich lakota po zisku
na účet druhých Ustálila se

následkem hloupého návyku Též
i — konkurence Boj o chlebí-

ček nezná lásky k bližnímu Nové

názory se uplatňují a směřují k
ochraně Člověka k ochraně jeho
fysické i mravní hodnoty a zdat-

nosti Méně práce více požitku
duševního více vzdělání toť stá-

vá se heslem doby V kruzích

jimž také na mravním stanovisku
člověka záleží otázku mravnosti

akcentují agituje se již pro to

aby obchody o 8 hodině večerní

byly zavírány Přijde také po-

zději i k tomu

Národní štvanice

Pokrok Člověčenstva směřuje k

tomu aby hrubé síly přírodní
byly ovládnuty tak aby na místě
ku Ikodě Člověčenstvu ku pro-

spěchu sloužily S ovládnutím
těchto sil přírodních mí také po-

kračovali ruku v ruce ovládnutí
vášní lidských potlačení nebo
na ne jmenší míru uvedení těch sil

v Člověku které jemu a celému

pokolení lidskému mnoho bolu a

nepříjemností působí Ku dosa-

žení vyššího stupně blaha a Štěstí
v Člověčenstvu jest třeba pracovati
ze všech sil na odstranění válek
zločinů ba i viecb svárů jež
mnoho cla působí
Mulové vynikající již dávno se-

znali že hlavními příčinami válek
a sporů jsou růzností v nábožen-

ství politice a národnosti Pro

otázky páboženské se národové

potírali ve válkách krvavých v

dobách dřívějlícn kdežto ca dob

▼TTTTTTTTTttTtTTTtTTTttt

1 Pověstný z New Yorku

Clevelandu Kudlatá byl od unie

pekařské v Clevelandu vyloučen

poaěvač jí dluhoval I40 Tento

veliký zastance práv dělnických
Be objevil bytí obyčejným taská'

řem který hlásal radikální zásady

jen proto aby z toho utiskované
ho lidu dělnického pohodlně Živ

býtí mohl

1 V Clevelandu se zase jeden
na ženu zle dohřátý krajan dostal

do chládku aby se tam ochladil

KaSpar Kopecký se dopálil na

fenu ie prý o ní cosi nepěkného
slyšel a beze všeho soudu a vý
slechu jal se do ní mlátiti ai za-

stala bez vědomí ležeti a ještě i

tu do ní kopal Za tento hrdin-

ský čin se dostal před tvář spra-

vedlivého soudce a Jen mu po
důkladném výslechu nadělil (200

pokuty mimo útrat a óměsíčoí

pobyt v tobotárně Pak i za něj

pokuta zaplacena nebude musí si

ji odpracovali v káznici což jeho

pobyt v tomto ' ústavu polepšova-d- m

prodlouží na 3 roky a 5 mě-

síců

Farmář Jan Stainer jel z

Black Wolf Kan domů koně se

mu splašili a on spadnuv s vozu

zůstal na místě mrtev Byl rodá-

kem z Moravy a zanechal tu tři

sirotky"

1 Newyorský dopisovatel Svor-

nosti píše že doutníkáři po dlou-

ho trvající stávce byli úplně pora-
ženi tak že jsou na tom nyní
hůře než před stávkou To prý
zavinili četní stávkokazové jiných
národností kteří prý poznenáhlu
celý obchod doutníkářský opanují
a Čechy z něj vytlačí Tak to

chodí na tom světě: Dříve vytlačili
češrí doutníkáři jiné z práce nyní
zase budou vytlačeni jinými laci-

nějšími dělníky Nechť jen jdou

jinam z New Yorku a zanechají
to na mizinu přivedené zaměstná-

ní jiným

1 Clevelandský pěvecký sbor

Lumír koná zkoušky na komickou

zpěvohru Fatinicu Tamní pěvci

provedli Prodanou nevěstu a jiné
obtížné zpěvohry což svědčí o

veliké píli a výcviku jejich

1 Osudným neštěstím stížena

by:a rodina Marouškova v Chica-

gu Babička Marouškova la

sádlo při čemž na ní

chytily šaty Její snacha hleděla

hořící šaty na tchýni uhasiti avšak
i její vlastní oděv se vzBal Obě-

ma ženám přispěchala ku pomoci

I7letá dcera paní Marouškové jíž
se podařilo plameny peřinami
udusili ale popálila se při tom

také Stará paní Maroušková

popáleninám - podlehla druhého
dne kdežto mladá pí Marouško-

vá a její dcera neutrpěly tak těž-

kých popálenin a vyváznou živo-

tem Mei tím co ženské dusily

plameny dva chlapci Marouško-v- i

jeden teprve letý zachránili
z hořící kuchyně své dva mladší

sourozence

1 Clevelandský řád Jan Žižka
č 8 ČSPS povolil 1 100 příspěv-
ku na zbudování Sokolovny na

západní straně a uvolil se ještě

odkoupiti několik akcií Jak vi--

ti clevelandské spolky se před-

hánějí s příspěvky na Sokolovnu

západní strany což jest chva-

litebné neboť Sokolstvo odcho-Váv- á

členy pro česko-americk- é

spolky
1 Pro válečné loďstvo námoř-

níky verbuje v Clevelandu p Jan
Skořepa odvodní jednatel Po-

dařilo se mu tam naverbovati již
30 nováčka mezi nimiž i tři české

mladíky
1 Jan Budík z Bechyně v Min-

nesotě píše Svornosti: "Radil

bych Vám a varuji Vás abyste
déle nezasíli list na dluh než na

jeden rok sice vzrostly by aumy
dluhů u jednotlivce Jako u odbě-

ratelů listu "Slavie" z nichž

jeden jest za Slavii dlužen I24

jiný $35 atd jak bych Vá mohl

přesvědčit! seznamem A tito

dlužníci jsou samí katolíci dobří
čtenáři ale neplatové od nichž

peníze za list se nedostanou ba

ještě si řeknou: "i žalujte si

mneť' — Dle tohoto tvrzení by

to náboženství mělo malý vliv na

lidi ty Snad při modlení se de-

satera vidy to sedmé vynechávají

1 Staří Členové jednoty ČSPS
z Clevelandu kteří se chtěli sou-

dit! s jednotou ca to že mají

platiti o dva centy vyšší poplatek
na úmrtí si to snad již rozmyslili
Odbývali druhou schůzi kteráž

byla málo navštívena a poněvadž
někteří z nich Sýkorova otáčení
zákona nevěří a radí těm ostatním

aby toho raději nechali A tak

mimo uříznutí si kusu ostudy před
širokou veřejností nedocílili tito
také-brat- fi nic jiného
— Clevelandští žáci Čéské svo-

bodomyslné ikoly sehráli v neděli

16' prosince divadélko Dětský
sněm velikým úspěchem Ná-

vštěva obecenstva byla ohromná
malí bérci provedli své úlohy

výborní U nás v Omeze se také

malí herci vyznamenali ca to ale

ti veld propadU
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Pište na ROHRBOUGH

ADRESÁŘ SPOLKŮ
r

Česko-Slo- r Dehilcké Podpor Jednot

pro severozápadní státy:

Minnesota Iowa Wísconsin Nebra
aka a obS Dakoty

Hlavni Jednota v Montgomery Mina

odbývá svá schjize kaidou 4 sobotu v mésicl v
síni Ant Váiy o 8 h veCer Velkopředaeda
J Nestával Velkotajemník Jakub Vondra
PO Box 81 Montgomery Mlnn VelkodCetník
Jos E Hokol Velkopokíadnik J Haruika

Č I T Montfromery Mlnn

odbývá své schftze kaidou Čtvrtou nedCII v

mísící Předseda Fr K Stančk Tajemník

Fr Mixa ÚCetnik Jos E Sokol Pokladník
Tomáí Havel

Č II Mladořech v Le Suenr Center

Minnesota

odbývá své sohfize každou 2 nedClt v mCsicl

síni IOOF Předseda Jakub Kronik tajemník
Fi Bárta LeSueur Center Minn úCet- - J Bi--

cek pokladník Váo Kráva

Č III v St Pani Mlnn

odbývá své sch5ze každou 3 středu v mésicl- -

předseda f rank bkok tajemuiK r u rsyiw
kaí!7 Canton St ÚCetnik Frant BClka 571

W 7tb st bt Paul Minn

Karel Havlíček Borovský ř IT v

Mianeapelis Mluu

odbývá své schůze kaidou 1 Dědili v mCsícl v

síni c 'Sil corner Ol w asnington k ueaar avo
So Předseda Petr Straka 615 82 Av 8 taj
Fr Stodola 438 14 Ave S pokl Emil ht

ÚCetnik Adolf Boubltzek 1317 Wasln
Ave 8

Č V v Nové Praze Minn

odbývá své schůze kaidou 4 nedíli v měsíci
Předseda Volta Chaiupsny taj J novot- -

ný nCetnik Václav Posel pokladník Jakub
Svoboda New Prague Minn

Kemenský ř TI v Hayward
Minnesota

odbývá své schůze lnedíllv měsíci Předs

Fr Šistekdozorce Ant Čechtaj Vojt Paoov
' Box 36 Glenvllle Mlnn ocetnin JosBva

tos poklad Jos Nerad Uaklana Mlnn

Karel Veliký ž TU t Nové Třeboni
Minnesota

oAbývá své schůze kaidou 4 neděl i vměsíci
ťreuseaa Jan mein poaiauniit jann ixioiu
íCetnik Jan Noska tajemník John Filipek
Doyle Le Sueur Co Minn

Č VIII Rovnost Ovratonna Mlnn

odbývá své schůze kaidou 1 neděli v měsíci v

síni Č S P 8 Předseda Frant HoráK' tajem
ník Jos F Martinek ttCetnik Karel Klng-hofe- r

poklad Alois Sýkora Owatonna Mino

Spolek ř IX v Pine City Minnesota

odbývá své schůze každou drubou neděli v

měsíci Předseda Jan Stochl místopředseda
Tomái BažlUajem Jos Bartoibox32 Beroun
ACetník Jan Hejda Pine City Minn poklad

Jan Šambavr Pine City Minn

Č X Čecboslovan v Ollvia Minn

Předseda Karel Kohn místopředseda M

PetřiCkatajemník Karel ŠvlhovecáCetnik B

BoCek pokladník Václav O Ployhart

Čechie č XI v So Omaha Neb

Odbývá schůze kaidý druhý Čtvrtek ▼ měsí-

ci o osm hodin veCer r síni J Koutekýho Před
seda John Kubát tajemník Adolf Zezulák na
20 a O úl ÚCetnik Jan Hajný pokl JVocásek

Číslo XII Chrudim v Baclne Wis

odbývá své schůze kaidou třetí sobotu v mě-

síci v 7 hodin večer Předseda Jos Dušek 101

HagererSt taj Jos Stehlík 1602 Mllwaukee
St ÚCetnik J L Bys 1022 Hlgh St

Číslo XIII Český Lev v Seaforth Red-woo- d

Co Minn

odbývá schůze kaidou druhou neděli v inSsíoi

Předseda Fr Šistek tajemník Jan Posekaný
pokladník Váo Pistulxa Belview Hed wood

Co Minnesota úfetnik F Šefl Seaforth Eed-wo-

Co Minn

Číslo XIV Ladimír Klácel

v Hauc u Wis

odbývá schůze kaidou druhou neděli v měsíci
Předseda Frant Kozlík tajemník Vác Kin
nCetnik Jos Mendlík Haugen Wis poklad
nik F J Koukl

Jan Hns 5 XV Hopkins Minn

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

Nebraska ž XVI v Omaha Neb

odbývá své schůze každé první úterý v měsíci
v síni p J W H rouhá Předs Jos Dolťji
mistopředs J W Hroch taj Frank Soukup
1310 Ho 12th St úCétnlk Jakub Marei pokl
Josef Vopálka N W cor 5tb and Williams
St průvodci Anton Rychlý vnitřní strái
Tomái Doiek venkovní strái Frank Marei
A Hnilička K Mareš J Brájdu výbor ma-

jetku

KRUŽÁTKO NA ZELÍ
M„ se testi noil lei vidy zůstanou

V' Wi ostré: skrouží bull blávek v 0

""""l mlnutáob po nějaké praksl tak-
též Jablka mrkev okurky cibuli brambory
řetkviCku vodnici atd pěkně a rychle Ir

se poitou vyplacené za It Tři za 1209

LUSHER BROS ELKHÁRT IND

' Mini:
10 a Maaoa il

Tel 120

V

1

3

firE HOLOVTCHINEB

ČESKÝ LÉKAŘ

OFFICK na rohu 16 a Howard nli Bheely'a
Block Cis dveří 210 Telefonii

V pisárně k nalezení od 10 do 11 hodin ráno
od 2 do 4 odpoledne a od T do 8 veCer

Telefon residence M74

Dr C Rosewater
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: 222 "Bce Bifld!af"'š

j Od 11 do 12 dopoL
Uřadní hodiny: Od 2 do 5 I

Od5:30do6f oaP
V neděli od 10 do 12 dopol

Tel v úřadovně 504-- Tel v byta 1817

Bydlí— Číslo 2417 Jones pilce

Dr J PLord Dr Frederíck Ruštin

Lord a Ruštin
DOMÁCÍ LÉKAŘI

aenaocniee stt JOSEFA
BanhojiCl nemoci Ženské a porady

501 Paxton Block 16 a Farnam ul

OMAHA NEBR

(ST Dopoledne v nemocnici sv Josefa

W Odpol v úřadovně od 2 do 5 hod

Dr K-
-

H BREUER

ČESKÝ LÉKAŘ

V DAVID CITY NEB

Specialista v léčení nemocí uší očí zra
kn a krkn a ženských nemocí

Má zařízenou laboratoř na X paprsky
a všecky potřebné stroje k léčeni chro-nickýc- h

nemocí

Jede na požádání do okolních měst

ÚŘADOVNA nad City National Bank

Jediný českýrj
0 závod olovnický strojnický

a zámečnický v Omaze
vlastni

LjeoBeiroolb
503 So 13tJh Street'

TeJeionl7

Zaváděni vody plynu a kanalisace pro-
vádí se levně a dobře ttótf

Státní jednatelství pro jediní médie
né Clevelandské pivní pumpy

oABSTRAKTTo
vyhotovuje

e i sAPjnn
17 a Farnam

PATTERSON BLQCK

Zeptejte se naň u tohoto listu

TELl 1326

Aeský právník
Pisiru t Čísle 931 N 7 Life Bita Cxii

Edokoliv DOtřebuie orávnlcké no moci ihlo
div pann Berkovi právníka zkušeného kterr
aiounoictou zkušenosti stoji moze krejannm
naěím kdykoliv správně posloužili 83-- tf

C H KUBÁT
ftitaf česlí rníTutt

Písárna: Barker Block roh 15
Farnam Číslo pokoje 28

Ol Slote %wM
1207 DoufrJas nllce

maji na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím ply-

novým í gasolinovým nechť jsou
jakéhokoliv jména neb výroby

gmfflyiLqmmmmuHUHmiuniHiiini:
& Tř ffnnnnnr S

I W7 LC' 'C l
a
g souchotin podmíněn jest ilrod-- g

ky tyto zárodky rychle znidí

SEVERŮV n

IBalsám proPlíce?!
Síli vlákat pllcní a vidy vyleií
aaaci lasrazeni zastři íeata
it krkal zánět

25 z 50 Ct

Velni cenným lékem na
utl&eni horkosti rtnlr

učni bolesti a Tra-
ceni sily Jest

SEVERŮV

60 ct

— Pledpláeejte as Pokrok Zá-

padu pensa f100 roční

Nebyli li jste nikdy v Kalifornii nemftiete ti před-
stavili jak příjemně zimu itráviti Um můžete Povětří

jest dokonalým — ani pfflii horko ani přilil zima

Vezmete-- H Burlington dráho dostanete se do Cali-foro- le

tfi dny po odjezdu a Omahy Změna kár není

notnou a výloha cesty — zahrnuje v to jízdné spací

místo to voze tourlstickém Jídla atd — obnáší as $50

Veekraoé touristické vozy do Loa Angele! vyjíždí i
Burlington nádraží každé úterý ráno večer a ve

lek odpoledne

Úřaioru
1502 Fanta nllce

Tel 250


