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ČESKÝ LÉKAŘ

OFFICE na rohu tá a Howard ul heely's
Blockíla dveří 110 Telefon I4H

V plární k nalezeni od 10 do li bodla ráno
Od I do 4 odpoledni a od T do S veíer

Telefon residence IS74

)
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t 'I '

Dr C Rosewater
ČESKÝ LÉKAŘ

ÚřaiovM: 222 "Bee BuEliaf'

tiřadnl hodin ®WS "f000Odft:Sudo6f
V nedíll od 10 do U dopol

TeL v ářadorne 504—Tel v bjta 1117

BydlL—Cislo 2417 Jonea Biletu

Dr JPLord Dr Frederlek Rutiit

lord a Ruštin
POHÁOf LÉKAftf

' '

xseaaocailc anr TOSSaTJk' C
Banhojlíl nemoci ienaká a porady ""J

501 Paxton Block 16 i Farnant cl '

OMAHA NEBR

tW Dopoledne v nemocnici bt Josefa

ty Odpol vúřadoyně oáJ do 8 hod

Dr K II BREUER

ČESKÝ LÉKAŘ

ale lze ho obdrželi od zvláštních

jednatelů nebo majitele přímo
Dr Peter Fahrney 112— 114 So

řloyne Ave Chicago Illinois

Jsou náhlé případy ztuhlosti
kloubů a údů vyvolané zpravidla
nastuzením a iistvm iest že do
užitím St Jacob's Oel rychlé úle

vy získá

Střežte se mastí proti katarrhu obsa

fcnjícick rtuť
poní vadí rtuť anlíl (Ichaoplnl poilcodf celf

konto ufodmětr nemají bytí nfltdv noull
Haf lei n pfodpU ikutenéno WkaFe Jellkoi
Ikoda Jimi ipoaoDená jeat deaetkrita vitll
nelil dobro Jel vám anad 1 niob nolknoutl
mohlo HalVi Oatarrb Oura vyráběni FJ
Obenejr ě Co v Toledo O neobsahuje lid
noa rtuť a by vil braná vnitřní oCInknJe pH
mo na krev a tevníjlek celého ayatemu Kdyi
uplijete nau uatarrn uure praeveacie ae

abýate doatall ten pravf Ullva ae vnitřní a
noto ven leet v Toieao umo ano ecnoati r Jr t r -
ueeoev ug — uaporucem aaarma
Na prodej n vieck lékárníka TSo Uber

W Ball'a Family Pilulky Jeou nellepK

' na 13 a Mason ul
OTEVŘEL

V J DobroYský
a pHp aven Jeat vieobny pány hoaty a v kal- -

uui aoou vyeornym lezeném n rugovrm oo
bryml kořalkami a Jemnými doutníky

Zvláště ave vieobny staré známě avé a okolí
Brainard a v&bec a Butlar Co tv nřl návit&- -
ví Omany n níbo ae zastavili
O nojnou přizefi krájana iádá lm

&y $) flobrov3ký:

Josef Kavan
pozemkový - -

CJHI a pojišťující jednatel

1410 William uliceTí
Prodává lotv v Omaze 1 v Sn Omnzn nn--

zeraky akrové a farmy v pobílil Omany 1 ve
státu á poj lí líní opatři vám u iieh nejlepiích
nrem pri cenacn nejmzsicn rez zauyva ae

vyhotovováním abstrakta

Obraťte se s důvěrou na něho a

bude vám spravedlivě poslouženo
frMVi'H

—NEJVĚTŠÍ—

MASNY KRÁM

na 6 a Plerce ulici
mi krajan nil

IFR EUNOLi
+ Ne J větší český řeznický závod +

na Jiast straně

Velké zásoby masa vSeho druhu
uzenek salámů Šunek a vSe co do

' oboru sáhá 1

vnrtcajkfi — Koupíte
zde levněji a maso lepší jak u ně-- "

j Konojmeno

HHt 1 M

V DAVID CITY NEB ' 1

i ? "t

Cváko-Ml- DMnlrká Podpor Jednot

pro aeveroiápadnl atátyt

Minnesota Iowa Wiaconaln Nebra
aka a obS Dakoty

Marni Jednota v Moatffomery Mina

odbývá svá snhoxe kaidou 4 soboto v minci v
lul Ant Valy o 8 h vefor VftlknulWtgHa
J Nestával Velkotajemnlk Jaknb Vondra
PO Box SI Hontiomerv Mlnn Velkoáíetntk
Joa E sokol veikopokladnlk J Maruška

Č I v Montifomery Mlnn

odbyv tve achňse kaidou Čtvrtou nedali
meslct Předseda Fr K Htaník Tajemník
Fr Mixa Cietnlk Joa E Sokol Pokladník
Torná! Havel

Č II Mladoieeh v Le Sueur Center

Mlanescta
ndbfvá avá snhňze kaidon S nedíll mlate!
slnl lOOP Předseda Jakub Krentk tajemník
Fi Bárta LeBueur Center Mlnn átot J Bl-c-

pokladník Vác Kráva

Č III v St Paul Mlnn4

odbývá svá achtse kaidou S středu v miatol
ředseda Frank Skok tajemník v J- PavlbC-- a

967 Oanton St oíetnik Frant Bílka 571

W 7tb St bt Paul Mlnn

Karel Havlíček Borovský ř IT v

Hlnneapalls Mlnn

odbývá avé aoh&ae kaidon 1 nedíll v míalcl v
alnl i SU corner of Washington & Oedar ave
So Předseda Petr Straka 616 8 Av S taj
Fr Stodola 4S 14 Ave 8 pokl Emil

Oíetnik Adolf Boubltzek 1317 Wasln
Ave 8

Č T v Karé Praze Mlnn

odbývá avá schůze kaidon 4 nedíll v mísící
Předseda Vojta Chalupský taj F J Novot-
ní účetnlk Václav Posel Doklad nik Jakub
Svoboda New Pracue Mlnn

Komenský i YI v Harvard
Minnesota

odbývá svá aohnze 1 nedíll ▼ míalcl Předs

Fr Statek mlstopředs J Funfar taj Vojt
Paoovaký Box 86 Glenvllle Mlnn oíetnik
Karel Funfar poklad Matěj BeneíOakland
Mlnn

Karel Tellký c VII v Nové i řebonl
Minnesota

odbývá avé achfize kaidou 4 nedíl mísící
Předseda Jan Klein mlstopředs Vojt Uhlíř
tajemník John Fllipek áíetník Jan Podojil
půkUdoík Jan Núňka jr&vodct Vojt Kielu
Ant Velííek Joa Edl Fr Staska výbor ůíet
Jan Filípek Vojt Uhlíř výbor majetku Jos
Ralata venkovní stráž Ant Veliiek vnitřní
strái Václav Edl poBel

Č TIII Rovnost Owatonna Mlnn

odbývá avé ach&ze kaidou 1 nedíll v měsíci v

síni 6 S P 8 Předseda Frant Horák tajem-
ník Jos F Martinek óěetník Karel Ring-bofe- r

poklad Alois Sýkora Owatonna Mlnn

Spolek l IX v Fine City Minnesota

edbývá své scbfize kaidou drubou nedíll v
míalcl Předseda Jan Stocbl mlatoDředseda
Tomáí Bižlltajem Joa Bartoibox 32 Beroun
áíetník Jan Hejda Plne Olty Mlnn poklad
JanŠambavr Plne Olty Mlnn

Č X Čechoslovan v Olivia Mlnn

Předseda Karel Kohn místopředseda J
Lepeika tajemník Karel Švlhovec áíetník
M Petřlíka pokladnik Václav O Ployhard
provodí! V Jakei vnitřní strái F Kříi ven-

kovní strái V Harazin oiet výbor J Pávek

Čechle 2 XI v So Omaha Neb

OdMvá ch&ze kaidv druhý Čtvrtek v mísi- -
ol o asm hodin veier v ainl J Koutskýbo Před
aeda Vác Suchý tajemník Adolf Zezulák 20

a O ul oeetnik Fr Kunci s a o at pokl J
Vocásek 21 & 8 Bt

Čísla XII Chrudim v Raclne Wl

odbývá avé achoze kaidou třetí sobotu v mí-

alcl v 7 hodin veíer Předseda Joa Dušek 101

Ragerer Bt taj Jos Stehlík 1602 Milwaukee
Bt áíetník J L Sys 1022 Hlgb 8t

Číslo XIII Český Lev v Seaforth Sed- -

v ood Co Minn

odbývá ach&ze kaidou drahou nedíll v mísící
Předseda Fr slstek tajemník Jan Posekaný
pokladník Vác Pistulka Belvlew Bedwood

Oo Minnesota afetnik F Sefl Seaforth Bed-
wood Oo Mlnn „

Číslo XIT Ladimír Klácel
v Hsuireii Wts

odbývá schůze kaidou druhou nedíll v mísící
rreaseaa vrant hoziik tajemníte vac run
oíetnik Jos Mendlík Haug-e-n Wls poklad
nik F J Koukl

Jan Has 6 XY Hopkins Mlnn

odbývá své aohftze kaidou drubou sobotu v
- 1 1 !_!- T 1 T TI I 1

m tísnil rrouB vaumv 1 jra loj uus aruiuau- -
ko nopktna Mlnn

Nebraska & XVI v Omaha Neb

odbývá avé schoze kaidé první úterý v mésiol
vsím p J vy nroona jos iroiejs
mlstopředs J W Hroch taj Frank Soukup
1310 80 12th St úíétnlk Jakub Marei ookl
Josef Vopálka N W cor 5th and Williams
Bt pro vod ci Anton nycniy vnitrní mraz
Tomáš Doiek venkovní strái Frank Marei
A Hnlllíka K Marei J Brázda výbor ma

jetku

PureMalt

©1LEUSÍÍ
)flIISKEY
DIST1LLED ANO

DOTTLED AT THE

WlUOW SPRlfítí

ÍJistiuerVI
GUARANTEED ——

PUHlTt —
5TRENGTH ANP

F LAVOR

K dostání v lékárnách hotelích a v
vSech známých obchodech

minii
10 a Mimi bI

Tel US

a byla jakosti výVorné kukuřice
oves nedostatkemdešťú byly ala

bé Úroda zemčat byla též slab
a co však ještě nás drží je uspo
kojujícf cena v přítomné době
Pšenice jest 54c kukuřice 29:
oves 19c zemčata 60c aeno 8

tuna dobytek vepřový I450 a ho

vězí až 1 4 75 sto liber Pozemky
přítomně mají cenu $25 —50 akr
cena řídí se všade podle jakosti
výstavnosti stavení a ostatně zde

se mnoho pozemků ku prodeji ne
nabízí Kdyi jsem v tom psaní
nesmím opomenouti malou ale

pro nás tak důležitou chvíli jež
jsme tady před několika dny zažili

Bývalý starý pionýr v kraji našem

nyní však v Dakotě usedlý slavil

zde v kruhu svých přátel a zná

mých a v přítomnosti dvou synů
a vnoučat svoje 8oleté narozeniny
kteráž ač tichá byla přece byla
tak dojemnou ie každému z nás
hluboce utkvěla v paměti Na

návštěvě měli jsme zde také pana
J Kulhánka z Crete Neb ale jak
nám byl vítanýnV hostem tak asi

nebyl milým našim velkým úšá
kúm jichž velké množství postři
lei takže kdyi od nás odjížděl
slušnou bednu si jich vezl by jimi

svoje přátely podělil S pozdra
na všechny čtenáře

Fr Vaněk

BALTIMORE Md — Ctred
Překvapil mne sloupec ve Vašem

ístu uvádějící zprávu o únosu

chlapce Cudahyho Jest to dle
mého náhledu více méně překva
pující ale zdá se mi že je to pře
ce jen starý spůsob vydírání pe-

něz Již v starých dobách ve sta
ré vlasti každému známo ie že

podobné věci se děly a hlavně od

třídy Šlechty ale že v nynější do
bě pokročilosti a s tak dobrým
zařízením stráže policejní zdá se
věc téměř nemožnou a přeci se u--
dála jednou však dobrou věcí pro
únosce je že žádný přísný zákon

proti takovému přsčinu ve státu
Nebrasce nestává Mým rodičům
se podobný skutek taškářství stal
ve starém kraji ale v menších roz
měrech Byl jsem asi 17 roků
stár když se případ ten stal Mat
ka milovala drůbež nade vše Mě
la 9 pěkných hus které jí den co
den kolem domu štěbetaly pouze
jedna však byla miláčkem matči

ným a byla tak ochočená že mat
ku následovala kamkoliv šla

Aby ji mezi jinými poznala po
stříhala jí peří na krku co známe
ní Jednoho rána však husu po- -

pohřešila a nebyla k nalezení Jí
hned napadlo že as obecní tulák
nusu oanesi aoy za výkupné ji
zase vrátil Bez rozmyšlení zašla
si na tuláka a pravila mu: "Václa
ve Vy jste nám ukradl husu!" on
však zapíral a posléze se uvolil
že ví kdo tu husu ukradl a že je
ochoten ji vrátiti když dostane
zlatku neboť ten kdo jí má prý
zlatku požadovati bude To se ví

Že matka mu zlatku dala v té na

ději že husu ráno spatří Sku
tečné rano husa znamenaná se z

chlévka vyšla ale jaké bylo pro
matku překvapení když husy po
čítala a jedna jí opět chyběla a

při důkladné prohlídce shledala
že to není ta pravá husa ale jiná
ktarou on sám podobně ostříhal a

za pravou vrátil Otec celý po
hněvaný na úskok pobertův udal

jej soudu pro vydírání peněz a on

na 8 dní do vězení odsouzen Ža
loba stála nás 3 zl 20 kr takže

nejen že jsme ztratili husu ale i 4
a 20 kr Pan Cudahy může

se těšit Že svého syna zpět dostal

tak ztratil pouze tu částku jež

upičům vyplatil K velkým ško
dám přišli vkladatelé na bankách

praskly zde totiž 3 banky se ztrá-

tou mnoha milionů a kam se po-něl- y

nikdo neví bankéři říkají já
nic a kasírové také já nic Na

bankách peníze uložena měla po
ětšioě třída dělnická a že dosti

nešťastných rodin katastrofou je

postiženo lze se domyslili Za
tím uzavírám a doufám že příště
uvidím více dopisů z města naše-

ho Přikládám též poukázku na
$1 pro tento rok a myslím že

za tak malou částku každý krajan
list tak poučný odebírati by měl

S pozdravem na čtenáře
Fr Koutník

Vypravováni o Jobovi a jeho sou-

ženích zdá se býti nanejvýš sku-

tečným oněm kteří snášejí muka
reumatismu s jeho bolestmi a pí-

cháním je to neduh který člově-

ka činí neschopným ku práci i zá-
bavě a v skutečnosti vylučuje
člověka ze společnosti z navště-

vování kostela a denních povin-

ností ' Lepší útěcha a vydatnější
návrh může býti takovým navrh-

nut nei byl dán Jobovi jeho
těšiteli Je málo nevyléčitelných
případů reumatismus vylučováním
z krve kyselinymočové Léčí bo-

lavé klouby a svaly navracejíc
Životní tekutině život a čistotu

posilujíc a opevBujíc celý systém
je to příprava zřejmě různi od
všech jiných léků a byla objevena
před více nei sto lety starým jed-

ním ivýcarsko-německý- m lékařem

Jsa lékem čiatě rostlinným jest
rozhodně neškodný a může býti

podán kojenci právě tak dobře

jako dospělému s úplnou bezpeč

vat

Totéž můžeme říci o vtipných
hlavách

Pouzt kapitalistu žádná bída

nenutí On je neodvislým může

těm dvěma klásti libovolné pod
minky a oni mají na v branou
buď poddanost nebo bídu

Potom se řekne že děmílc a ú

řednlk je také svoboden jako ka

pitalista Ano je svoboden za

hynout hlady nebo zíti v opovr
žení Ale to není žádná svoboda

Když teJy kapitalista není ku své

povinnosti nucen ničím leč rozka
zem 'božím' jenž si přeje aby

každý pracoval o blahu vlastním
a o blahu ostatních měl byl tento
rozkaz boží vynucovat stát

A bylo-- h by tohle porušováním
svobody kapitaliatů pak dle ně

kterých by měl kapitál se nalézali
v rukou státu v rukou toho státu

kterýž beztoho se dnes zdá existo
vati pouze k vůli ochraně kapitá
lu

Debata o tomto předmětu se

nalézá blízko svého vrchole a snad
se v nastávajícím století rozřeší
Prof Herron nejznamenitějšf no

vá osobnost v oboru křesťanského
socialismu jenž pravi že socia
ism jest křesťanskou naukou u- -

vedenou v praksi napsal nedávno
tato slova: ''"Dokud několik jednotlivců
vlastní co všichni lidé k svému

živobytí potřebují nemůže se mlu

viti o svobodě ani o rovnopráv
nosti Poddanost tato čili otro
ctví škodí jak tělu tak duši ne

boť člověk nemůže zdokonalení
své duše náležitou péči věnovati
dokud musí všechen svůj vtip sí

lu a schopnost obraceti na to jak
by opatřil výživu a blaho pro sebe
a rodinu svou '

Krádež 265 kosu živého dobytka
z renče' v Indiáne- -

Kcřisť náhlena do kar a prodána r
Chicagu

Tajná policie již je svěřeno

vyšetřování smělé krádeže 265

kusů živého dobytka spáchané
nedávno na jedné velké ranči v

Indianě tvrdí že jest na stopě
jednomu z těchto odvážných zlo

dějů Krádež tato jest daleko

rej větší jež dosud ve Sp Státech

byla provedena a jest to přímo
úžasné s jakou odvahou si lupiči
počínali

Nejdříve vybrali si z pastvin ty
nejlepší kusy — v celku 265 — a

pak je hnali v menších stádech na
různé stanice Monon dráhy a

sice do Monon Reynolds Monti- -

cello a McCoysviile Zde měli

iž dříve objednané káry připrave
ny k dovozu na tratích a vše zaří
dili tím způsobem aby ten samý
vlak mohl oaložiti dobytek na

různých těch stanicích beze všeho

podezření Káry objednány byly
cizími železničním agentům ne

známými osobami Každý ná
klad dobytka byl udán pod jmé
nem jiného zasýlatele a vše vypa
dalo tak správné že každý z ná-

dražních agentů s ochotou a bez

průtahu náklad dobytka vypravil
dále

Dobytek dopraven byl do chi-

cagských jatek a zde bez odkladu

prodán čeky za něj proměnili lu-

piči za hotové peníze a rychle pak
zmizeli
Krádež ta spozorována byla na

renči teprve třetího dne Majitel
její Andrew McCoy bydlící v

Rensellaer v městečku vzdáleném
6 mil od renče přijel prohlédnout
si který dobytek by bylo nejlépe
poslat na chicagský trh a tu tepr-
ve krádež vyšla na jevo McCoy
cení svojí ztrátu na 1 12000

Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ

▼vwmmmmmtfTvi
YUKON O T — Ct red P

Z Musím Vám oznámit že zde
v okolí Yukon se nyní krajané do-

sti činí neb před nějakým časem

domluvily se zdejší všechny spol-

ky a výsledkem jest že již zapo-

čaly stavětí pěknou prostrannou
síS v niž Rád Jan Žižka čís 67

ZČBJ bude 10 ledna pořádat zá

bavu na oslavu otevření Bylo

by záhodno bý krajané zde v

usazení podnik náš podpo
rovali a tak celý zájem na věci tak
veliké měli Počasí máme nyní
trocha studenéavšak přece nemá-

me zimy tak dlouhé jako u vás

Jedini jen věc nám schází a to je
dobrý obchodník se smíšeným
zbožím neboť jsme přesvědčeni
ie by zde sobě založil každý nejen
pěkný domov ale i šťastnou bu
doucnost Odporučuji Pokrok

Západu všem" krajanům
"
jakožto

list nejen poučný a zachovalý ale

jakoito list který má státi v po
předí listů všech zde v Americe

pozdravem na čtenáře

Jiří Kouba

AURORA Neb — Ct red P
Z Jelikol posud nikdo nezaslal

dopis do Vašeho list osmělu- -

H se sám něco napoati a doufám
ie ae čtenáífen zavděčím Úroda
min roka v nalez okres byla

člunu Jednota cit nyní 11293
členů

H Z Chicaga se nám sděluje Že

organizační výbor pro spojení
všech českých podporujících spol
ků v Americe odbýval v sobotu
schůzi a soudě dle zájmu jaký na
tomto projektu většina sborů béře
zdá se žc skutečně dojde ku zdár
nému tomuto kroku Schůzi za

hájil předs organizace M Režný
a po té Čteny' zápisky v minulé
schůzi přijaté Jednota ČALja
kož i CSR a D jsou co celek pro
spojení Dán návrh na zvoleni

výboru který roá jednati stran

spojení Jednotou CSBPJ Viecb
nb spolky které ae přihlásily bu-

dou uveřejněny v časopise aby
obecenstvo vědělo jak který člen
hlasoval

1 Dne 3 ledna odp zpozoro
val I4letý G Falk jda ulicí Indi
ána k jezeru na hon kachen jak
muži míří ku břehu Jeden lei
za druhým ale sotva Že prvý se

poněkud zastavil zadní strčil do

něj a když klesl zadnf jej zdvihl
znovu popoháněl a když dospěli
břehu strčil do něj a ubožák padl
do vody která je v místech těch
xo st hluboká Zlosyn po skut
ku vykonaném prchl a zmizel za
hranicemi dříví Trvalo to chvíli
nežli Falk z leknutí se vzpamato
val potom však bez prodlení vy
střelil aby'upoutal pozornost lidí
kteří byli na píru Přiběhl rybář
Barnett a dověděv se co se stalo
sehnal dlohhý proraz hodil jej
tonoucímu kterého zachránil na'
čež dopraven byl na stanici Uká-

zalo se že je Jto Jan Korda za-

městnaný v solném skladu a vy

pravování jeho vrhá na celou tu

příhodu podivné světlo Korda
má mladou ženu které nepřeletělo
přes hlavu více než 20 let a jak to
uz někdy ve světě bývá kde jsou
v rodině strávníci pí Viktorie za- -

předla d& věrnou známost s jed-

ním se svých strávníků J Schwei
erem Xo bvl právě ten kterv ho
hodil do vody Kde manžel pře-
káží nastává otázka jak tomu

odpomoci není-li- ž odpověď jedno
duchá: Utopit ho! Už í měsíce

pokoušel se Schweier manžele od-

loučit a teprve teď pohnul Kordu

aby s ním šel navštívit jednoho
přítele Napřed ho opil kořalkou
až Korda nevěděl co se s ním

děje a teprve blíže břehu vznikla
v něm hrozná předtucha nemohl
se však už brániti byl tak slábže
na odpor nebylo pomyšlení

Práce a kapitál ve dvacátém

století -

Pod tímto ohlavením píše v jed
nom časopisu Andrew Carnegie
ocelářský král který z chudého
tkalcovského hocha skotského do-

pracoval to na nějakých 50 milio-

nů dolarů důchodů ročně:

V průmyslovém světě máme tři
veliké nerozlučné spojence Jsou
to: kapitál práce a obchodní

schopnost Bez kapitálu se ne-

postaví úplně nic

Když kapitál postaví závody a

budovy přijde druhý činitel schop
nost jak vše k užitku a rozkvětu
řídili Bez této by celý podnik
obrátil se v nivec a nastala br
zkáza

Třetím spojencem je práce Vy- -

poví-l- i ta konati svůj díl nesvede
se ničeho Kapitál a nejlepší
schopnost leží a čeká marně Jsou

mrtvy Kola průmyslu nemohou
se točiti bez dělnických rukou

Který z těch spojenců jest nej- -

prvnějším? O tom možno psáti
celé pné svazky" knih a předmět
zůstane přece nerozhodným

Již sto let se o přednost vede

spor dnes musíme uznati že není
nikdo prvním druhým ani třetím
Všichni jsou stejně důležití Ne-

ní iádné přednosti mezi těmi Čini-te- ly

Jest to trojspolek ve světo-

vé industrii

Kapitál práce a obchodní vlo-

hy jsou jako tři nohy ševcovského

verpánku Vyražte jednu a švec
nemá nač sednout Abyste pak
celý verpánek zahodili neboť ae-n- í

k potřebě dokud třetí noha se

nevsadí

Kapitalisté kteří myslí ie pe-

níze jsou potřebnější nežli ty dvě
druhé nohy jsou na omylu

Stejně se mýlí kdož povalují
za nejpotřebnější schopnost a vlo-h-y

A právě tak chybuje prácechy-buj- e

velice velaai povážu je-- li se

za sama dostatečnou Mylný ten
náhled vedl jii k četným žalost-

ným chybám"
Hořejší jeat obsah Carnegiova

Článku k němuž bychom dodali:

Každý Člen tohoto trojspolku má

své povinnosti jel má plnit Když

je neplní trpí celé lidstvo ivec
se a verpánku svalí a teče lidem

do bot

Veřejné dobro patrně vyžaduje
aby svévolní taková věc ae nesta-

la

S

Jinými slovy na avětě musí

býti právo a moc která by každou
tu noha na její místo zahnala a
tam udržela
Dělnictvo iádoým paragrafem

nuceno býti k práci nenasát Máť

jinéfco aotkele a tísa kw bída
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1 Že oeStřstí nechodí po horah
la i po lidech ukázilo te býlí

pravdivým í v tomto případě 6le-t- á

Anička manželů Sudkových v

New Yorku nria si 3 ledna na

chodníku při těmi neSťastnou

náhodou aklouzla právě do jfzdn

dráhy před přejíždějící povo oá

bvtkové firmy jim přejeta Kolo

ubohému děcku přejelo přes krk 1

- usmrtilo je okamžitě Anička by
la nejstarll te ieatí dítek manželů

Sudkových

1 Vác Sinkule syn F Sinkule
s Cantoo Ohio přišel k vážnému

úrazu v Lake Emily v táboře Me

nominnee River Lumber Co Při

poráženi dřiví byla mu neočekává

ni padlým kmenem noha rozmač

kána kterouž na blízku se nalé

zajíci lékař ošetřil a nebožáku do

nemocnice v Green Bay dopraviti
dal Mladík je 36 let stár

" Adolf Hasterlík ze St Louis
Mo stal se oběti neSťastné náho

dy Ubíral se v sobotu veíer ze
schůze řádu Missouri č 2 ČSPS
v Národní síni lei v druhém po- -

schodí mu na schodech náhle uje
la noha' Sřítil se dolů a dopadá
je ještě narazil na okenní iímsu
tak že si prorazil lebku Byl 1

bezvědomí dopraven do svého do
mova a vzdor ternu že mu okam

žitě poskytnuta pomoc podlehl 2

ledna svému poranění Zjistilo
se Že lebka byla tak vážně prora-
žena že až mozek vytékal Haste- -

lík byl Českým isr?elitou a zane
chává 1 Kletého syna

1 Hrobník Ces Nár Hřbitova
v Chicagu Jan Hromadnlk jenž
byl na štědrý večer v noci několi
ka ničem i na Philadelphia Road

přepaden k smrti utlučen a n $t$

oioupen nachází se v nemocnici
v lékařském ošetřování Lékaři

prohlásili rány jeho za těžké
zvláště vnitřní poranění na hlaví

vzbuzují obavy Modřiny jeho

otevřejé rány na celém těle svědil
o tom Že musel podstoupili boj

nerovný proti těm chlapům kteř
ho přepadli Hromadnlk prodá
val o štědrém večeru v trhu květi

ny ze svého skleníku a po 1 hod
v noci jel domu U mostu poblíž
Oranville přistoupil prý k vozu

jeho muž a žádal o sirku a Hro-

madnlk mu chtěl posloužit V

tom chlap a ještě jiní za nim se

vyhoupli na vůz omámili ho chlo-

roformem a pak ho zbili tak ne

milosrdně Že Hromadník pozbyl
vědomí Na to ho obrali o pení-
ze a zanechali v bezvědomém sta-

vu na voze ležeti KůB znaje
cestu k domovu dovezl pána své-

ho domu po 3 hod ranní' Hro-

madnlk jc samá modřina po celém
těle Nejcitelnčjší 'rány zasazeny
na hlavě a je vidět že utrpěl otře-

sení mozku a že některé z údů je-

ho jsou umrtveny od ran

1 Opět nový případ kde kora-

la hrála svoji vždy osvědčenou
Dne 30 prosince jak vů-

bec zvykem jest u našich krajanů
pomáhali sousedé Janujokloviv
Chicagu se stěhovati a jakž oby-

čejem ač dosti zlým bývá hlav-

ni úlohu při tom hrála kořalka
Mezi jinými pomabavšfmí byl i

Petr Starůstka kterémuž se ono

stěhováni stalo osudným Když
vše řádně na povozy naloženo po
silnili se všichni kořalkou aby je
po cestě zahřála Na cestě však

StarúsUa se za ostatními jaksi o

pozdil a ve chvatu pak z cesty za-

bloudil až překvapila jej na pusté

prérii noc právě v tom okamžiku

kdy prudký severák počal váti
Ráno nalezen byl zmrzlý Sta- -

ústka byl rodák ze Štramberku
na Moravě asi 50 roků stár a

před a 8 lety přijel do Texasu

Nejdřív se zdržoval při Frelsburg
a pak se oženiv farmařil u Schu- -

lenburku až dosud Rodinu za
nechává dobrých poměrech Ne

patřil jak dalece známo k žádné
mu spolku A

1 V Kordová a J Scbweiner v

Chicagu býli zatčeni a k soudci

předvedeni a během výslechu před
loženo písemné přiznání strávní-kov- o

že Kordu hodil do jezera z

podnětu pí Kordové Vína jeho
byli tím sice jasně prokázána ale

nebylo to více iádné apiknutf
zvláště kdyi Kordová houževnatě

zapírala a jiných důkazů leč

Schweierovy výpovědi nebylo
Soudce je proto oba pro nedosta-

tek důkazů propůstil jenom ie
Schweier hned na to zatčen znovu

pro pokus vraždy a byl pak jeli-

kož ae předběžného' výslechu zřek

pod záruka #3000 odkázán k vel-

ké porotě

1 Tajemník Nár HL úřadovny
ČSPS v Chicaga rozeslal úmrtní

rozpočty za prosinec 1900 ozna-

muje úmrtí 17 Členů jejichž dědi-

cové obdrži $16 600 z čeho! dvě

úmrtí po I750 vyplatí bL úřadov-

na ze avébo přebytku Rozpočet
úmrtí manželek vykazuje pouze 1

úmrtí tak ie celkem vyplaceno
bude #16760 Na New York při

padají z úmrtí členů Chicago 6

Cleveland a Weatfield Haas v

Detroit Allegbaay City llilwaa- -

TELEPHONE 431

1414- - FARNAM ST
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Specialista v léčení nemocí uSí očí zra- -

ku a uran a zensarcn nemoci

a všecky potřebné stroje k léčení chrp
nických neioocl
Jede na požádání do okolních mést

ÚŘADOVNA nad City National Bank

Jediný Českýr&

0 závod olovnický strojnický
a zámečnický v Omaze

„vlastni

Leo Barooh
SOS So íatJb Street

Telefon 1M7

Zaváděni vody plynu a kanaliaace pro-
vádí se levně a dobře U3tř

Státní jednatelství pro Jedině osrěděe
né Clevelandské' pivní pumpy

0ABSTEÁKTT0
vyhotovuje

S O DADLDB
17 a Farnam

PATTERSON BLOCK

Zeptejte se nafi u tohoto listu

telí íaae

ceaký prtV-vnll-

ffa t Mi mi T Li& Mt fc±
Kdokoliv potřebuje privnleké pomoci able

dá v pan 11 Berkovi právníka skuleného kterr
dlouholetou zkuienoatl avojl m&ie krajantm
naiim kdykoliv aprávně noalouiitj 33-- tí

C H KUBÁT

Pisirna: Barker Block roh IJ o

Farnam Číslo pokoje 2B

OnÉ Stors SsBafr iícrřs
1207 Dooirlas ulice ' '

maji na skladě všechny druhv
správek ku kamnům vařícím ply-

novým i gaso línovým nechť isou

jakéhokoliv jména neb výroby

chásl nyní ve soela nové úpravě a pHnáěf hoj-
nost roimanltých povídek ílánka a ipráv
vleho druhu anglicky i česlfy ] jak aé íton
Fřlnáii také Íetná vyobrazeni Je to Sasopla
pro každého Čecha ať u2 se chce uíltl angll-ek- v

od laíátku nebo ae chce v té řeíl adoko-nalit- i

Hlaste se o Sislo na nkirka Kdo nyní
se přihlásí dostane cennon premll Pilte nyní
Mffj "Nový velký angllcko-4eek- ý alovnik"
ktorý nyní v sešitech vydávám bude velká
kniha asi S nebo 4 palce silná asi 8 polet
dlouhá a t ilroká JeStí !xo dostat! Ciala od
laíátku Hlaste se nyní pokud zásoba stall
vucuji íaae angueay poston a monii vaa tl

aa tH mísíce anglicky Poilu vám jedna
Aloha na akouáku kdyi ml nyní dopilete —

Mám také na prodej tři knihy k n&nnt se řeíl
anglické a alce 'Znaleo anullfínv' dále 'Prak
tickou Ikolu anglického jazyka' a pak "Čtenář
novin angiicKycn- unceie-- některou zteento
knih plstěmi Adresa: Ant M Soukup WD W
18th 8t Pllsen Station Chicago Ul t89r

rauuiniiiiuiiiiiuiumiimiiiiuineinnii!

8
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§ soncliotla codmíola Jett zirod- -
a urio zanKy rycDieznici

SEVERŮV

jBalsám pro Plíce
8111 vUku rlicai i vi3 ryléilauatanai eisav takali
Ht krtal záaít

iSáSOct

Veloii senným UXem um
utíěeui uwtmtl nmir-éallwle- stl

Tré--

SEYECSV

ÍO CL

— Pledplácejte na Pokrak Zl-fU-%

fmw lioo tolnL

Cleveland Kat 1400 tana
CleretaBd Lnaaa $425 tana
wainvi Bloc 9475 tona
Chervkee Bint S475 tana
Cheroke Lnmp 1500 tana
1'aeblo Mat $600 tana
Ohio Lamp $725 tana
Canon City Not $50 tnna
Caaaa City Lamp $700 tana
rura umí au sirna f50 tnna

nnntAnAtA nlnrm váhu rvphlnn řirulÁv- -

ku a spokojen budete t každém ohledu

IIibraska Fnel Co
1414 Farnam ullee

Trpíte hluchotou?
Každ druh nedcjlychavostl neb hluchoty h
nim novým vynálezem vyiéčltt Pouze hlucho- -

mi nejsou vyléčitelní Hučení v uSích pre ' tane
!t inílíé PopiSte Vál připnd Prozkoumáni a

n "menl výsledku zdarma Kaláf m j2e se dome

n::ilJ7raf útratami vjléíiti Dlr Dartnn's AurI
nc 596 LaSalleAvc Chitajo IlU

I" '
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Tri dny do Kalifornio

Kalifornie nenf tak daleko

Mažete vyjet z Omahy v úterý x rina a

budete v Los Angelos v pátek právě v čas

ku snídani

Burlingtonské touristické vozy vyjíždí z

Omahy třikráte týdně—v úterý r 8:40 ráno

a v 10:15 eSer a ve čtvrtek ve 4:25 odpol

Jedou do Los Angelos bez pfesedání a

jakéhokoliv zdržováni '

rjfaJavia
151 Ftnaai tik

Ts4il


