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Česko-M- Dělnické Podpěr Jednat?

pro saverotápadnl tátyi

Minnesota Iowa Wlsconiln Nebra-lk- á

a obé Dakoty

$2500
do Kalifornie

Každé úterý od 12 února do 33 du-

bna Burlington dráha prodávati bude lístky
z Omahy do San Franciska Los Angeles a

četných jiných mfst v Kaliforni za U25

Osobni řízené výlety vypravovány jsou
z Burlington nádraží každé úterý ráno a ve-

čer — v 8:40 ráno a v 10:30 večer

Dvacetpět dolarů koupí lístek
Pět dolarů koupi spací místo
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Hlavni Jednota v Montfromerr Mlat
odbfvánví arhoie kaldoo 4 aotintu v měsíci v
in) Ant Vály o 8 ta večer Velkopfedaada
J Nenlival Velkotajemnlk Jakub Vondra
PO Box SI MontEomer Mlnn Velkoatatnfk
Jo E eokol Veikopokladnik J Marulka

í I v MontR-oner- r Mina

odbývá iv'aehoas kaidou Čtvrtou neděli v
uicl ťreaaeaa rr K BUněk Tajemník

Fr Mixa ÚCetnik Volt Kasanda Pokladník
Tomál Havel

Č II MladoČech v Le Suenr Center
Minnesota

odbývá iri achnze kaldou nedill v mftaiof
lni IOOP PFedwda Jakub Krenik tajemník
Fi Bárta LeSueurOenter liinn Aft J Rl
cek pokladník Váo Kráva

Č III v St Paul Mlnn

odbývá av achoxe kaidouD xtfedu v m&xloi
předseda Krank Bkok tajemník F J- -

dCetnlk Frant Bělka ST]
W 7th st ít Paul Mlnn

Karel Karlíček Borovský ř IT

Minneapolis Mlnn

odbývá svá acháte kaidou 1 neděli v mCalcP
inl C 881 corner of Waablnirton & Oedar ave
So Předseda Kalcbman mistopfedi Ant
Vávra tajemník Fr Jindra óíetnik MKolár
pokladník E Albrecht prftv J Albrecht
vénkovni straž V Leitlna

č V v Nové Praxe Mlnn'
odbývá své acháte každou 4 neděli v měsíci
Předseda Volta Chalupský taj F J Novot-
ný úíetnik Václav Posel pokladník Jakab
Bvoboda New Mlnn

Komenský i TI v Harward
Minnesota

odbývá svá scb&z 1 neděli v měsíci Předa
Fr Sistek mlstrtpFrds J Funfar taj Vojt
Pacovský Box 36 Glenvllle Mlnn dCetník
Karel Funfar poklad Matěj BeneiOakland
Mlnn

Karel Tellký 5 VII v Noré Třeboni

Minnesota
odbývá tvé schůze každou 4 neděl městci
Pledseda Jan Klein nilatopFrds Volt Ch!
tajemník Jobn Filipek díetník Jan Podojil
pokladník Jan Noska jrůvodíl Vojt Klein
Ant VelUek Jos Edl Fr Staska výbor děet
Jan Filipek Vojt Uhlíř výbor majetku Jos
Balata venkovní stráž Ant Veliíek vnitřní
stráž Václav Edl posel

Č VIII Rovnost Owatonna Mlnn

odbývá své schfize každou 2 neděli v měsíci v

jednu hodinu dpol v síni Č S P 8 Předseda
Fr Dušek mistopředs Fr BureS tajemník
Leopold Marek 918 N Klem St ntetník Fr
Pechek pokladník Víc HerdllCka st pra
voděí Doro Moravec vnitřní stráž Kaípar
Sleták venkovní stráž Josef H Vavřín

Spolek l IX v Fine City Minnesota

odbývá své schnxe každou druhou neděli v
měsíci Předseda Jan Sbichl místnnřMluula
Tom 68 Bažil tajem Jos Barto9box 32 Beroun
ucvtmit jan nejua nne uity minn pokiaa
Jan Sam bavr Pine City Mlnn

Č X Čechoslovan v Oltvia Minn

Předseda Karel Kohn místopředseda J
LepeSka tajemník Karel Švlhovec áietnik
M Pětníka pokladník Václav G Ployhard
průvodčí V Jakeě vnitřní stráž F Kříž ven-
kovní stráž V Harazin úCet výbor J Pávek

Čechle č XI v So Omaha Neb

Odbývá pchfize každý druhý Čtvrtek v měsí-
ci o osm hodin veíer v síni J Koutskýho Před
seda Vác Suchý tajemník Adolf Zetulák SO

aO ul ÚCetnik Fr Kunci 23 sS St poklJVocásek 81 &8 8t

Čísle XII Chrudim v Bacine Wls

odbývssvé sch&te každou třetí sobotu v mě

čena možnost že by se při lepším
způsobu pěstěni chuť a vůbec ja
kost čínského tabáku zlepšila
CÍÍSané se ani t kulturou aoit při
pravou jeho hrubě nenamáhají
nechají utrhané listy prosté u- -

tchnouti a řežou pak z nich tabák
do dýmek Také cigaretový tabák
se v Ctně novější dobou přípravu
je ale jenom měrou obmezenou

Doutufky nedělají se žádné Avšak

je povědomé že v přístavních
městech smlouvami otevřených
Číňané a velkou chuti cigára kou
ři zejména cigára přivežená z Fi

lipinských ostrovů Někteří pod
nikavl cizinci vidouce jak mnoho

tabáku ae v některých čínských
provinciích pěstuje chopili se

spekulace s výrobou doutníků
založili továrny na cigára v Makau
a Čunkínu na hořejším toku řeky
Jánce ale všechny tyto podniky a

pokusy selhaly Manila a její la
hodné doutníky nemusí se Činské
konkurence báti Snad nehod! se

přece čínská půda k tomu aby ro

dila tabákové listy jejichž aroma

by evropským jazykům a evrop
skému čichu lahodilo
Číňané užívají ke kouřen! tabá

ku dvojího druhu dýmek dýmek
suchých a vodových — Vodová

dýmka sestává z nádoby na vodu

ke které přidělána je krátká rour
ka jez e vrchem rozšiřme na

mšlou misku Na tuto mističku

klade se tabák jehož kouř při
ssání vodou prochází a do jiné

roury na protější straně nádoby
vystupuje Tato roura je asi stopu
dlouhá a má obustek
Mistička na protější rource po-

jímá jeuom něco málo tabáku tak

že kuřák po několika tazích vždy
nové štipce tabáku přikládali musí

Takovéto dýmky kterých muži i

ženy ba často i nedospělí mladíci
a děvčata užívají jsou zhotoveny
z mědi nebo postříbřeného pakfo- -

nu a vypadají dosti úhledně Kun

ové a jiní chudí lidé užívají laci

ných vodových dýmek z bambusu
z něhož se dělají 1 troubele pro

dýmky suché Bohatl Číňané mají

když kouří vždy vedle sebe sluhu
(Kuli-ho- ) který dýmky vyklepává
zase naplňuje a zapaluje ba někdy

je kuřák — pán nebo dáma — tak

pohodlný že mu Kuli i dýmku z

úst vyndávali a opět do úst strkati
musí Dýmky kterých se v Evro-

pě po zavedení tabáku užívalo

jsou namnoze podobny nynějším
suchým dýmkám Číňanů 1 zde

opakuje se starý proces: u Evro

panů změny a pokrok u Asijců
klid a trvání
Také šňupavý takák je u Číňanů

libůstkou Mužové i ženy nosí rádi
na pasu zavěšené tabatěrky kteréž

jsou namnoze skutečným Šperkem
Bohatí lidé vydávají za tabatěrky
mnoho peněz zakládajíce si na

tom aby jich měli co možná mno-

ho exe nplářa Tyto čínské taba

těrky jsou zhotoveny buď z janta-
ru nebo achátu či z jaspisu nebo

nejaiceno poioaranoKamu a vyni
kají umělou uměleckou fazónou
tak že se po nich Evropaué shá
nějí pro svoje sbírky Každá taba
těrka má koŠtěnou lžičku kterouž
se nos obsluhuje však nikoliv

přímo: lžičkou nabraný šSuptc
vyklopuje se na nehet u palce i

odtud vtahuje se dechem donosu
Každý zkušený a hygienicky po
kročilý — nebo zkažený — šňupák
dozná že jest to spúsob ŠBupáoí
rationálni a moudrý
Skoda že šňupání v zemích na-

šich z módy vychází —vojska spo
jenců mohla přinésti z Činy Šňu- -

páckou reformaci!

TŤVtVWTmWtTVT
GLENCOE Okla T — Ctěná

red Pokroku Západu!: Dovolte
mi sdělit! Čtenářům některé zkuŠe-- '
nosti z mého života: Když jsem
byl v Seattle W T které čítá as

4000 obyvatelů pracoval jsem na

pile kdež jsem zažil jak teplatak
zimy což donutilo mě že toužil

jsem po svém vlastním domovu
Docílil jsem toho postupem času
od odnášeni krajin až k řidiči

což jest práce dosti
lehká ale velice rychlá s dosti
dobrým platem na tehdejší časy
měl jsem totiž J50 měsíčně— Vy
pořád a v se sr spolecoostí u které
jsem jakousi částku k pohledáváni
měl činil jsem přípravy na cestu
do Nebrasky kdež ' rodiče moii
měli farmu u Crete Rozloučiv se
se svými jedinými známými Nor-véža-

(Čecha zde vůbec ve vůkolí
oebylo) a hodlal jsem jeti po
Pacifickém parníku k mé nové
domovině na San Francisko a od-

tamtud do Omahy Jakmile nade
šel čas kdy parník měl z přísta
viště vyplout! —v 8 hodin večer—
tu moji kamarádi měli mě nejra
ději neb měl jsem jak se říki
čím "šlápnout" a o zlato chtěli ai
te mnou zahrát zde oblíbenou bru
Jukra"jelikož já obyčejně platil JI

Pomysliv si ať te pingl házízalel
jsem 1 nimi do not véžské hospody
Nejsouce nikým vytrhováni hráli k

v

jsme t opravdovým zápalem když
10

z nenadáni zaslechneme ráao
jako z děla Viděli jíme ihned
co to znamená neb parník Pacific
opouštěje přístav pokaždé nedale

atia vyDcnnui jsem ihned c

přístaviště ale ten kolos byl ji
daleko na vodi a jen světla jeho
bylo lze viděli —"Zmeškal jsem
hoši' pravím ku svým soudruhům
kteří mne následovali — "Yes'
odpovídali tito jsouce při tom
radost! naplněni v naději že opět
nlrnlilr "ffiimA1' ia1iÍh t~l_
z nich ten nejvěrnější nosil za
mnou — jako nějakému pánovi —

moji "rajzetašku" a pravil: "Nei
nic ztraceno vždvť za tvden dM

jede zail"— Čekal jsem tedy Jaké
aie Dyio nas všech překvapení a

zvláště moje radost když uslyšeli
jsme druhého dne přišlou zprávu
ze parník facific se stroskotal
130 lid! nalezlo svůj předčasný
hrob ve vlnách 1 se vzácným ná
kladem— 500 tun chmele Pouze

jeden člověk se zachránil na utr
žené palubě "Jukr" mně zachrá
nil život a mnoho lid! potom se
na mě chodilo diva jak že vypa
dá onen člověk jemuž tak podiv
ně "Jukr" život zachránil — Do
volte abych ještě se vyjádřil že

jsem mkdé nenašel lepší krajiny
na tiohomofském pobřeží než

jako je Nebraska Kansas a Okla
homa a ani Oregon nebyl nikdy

správně popsán jak ve skutečno
stí jest — Mnohokráte byl jsem
tázán zda zde jsou ještě domoví

ny k dostáni zdarma na což od

povídám že ne ale doposud jest
zde k dostáni školní pozemek od

7oo— 11200 a pak domoviny od
$1 500— $2500 2 neb 3 míle od
Glencoe vzdálené po dráze Santa
Fé — Mnoho zdaru všem odběra
lil 11 v
teium roic zap znamenám se v

úctě lan Znamenářek

PETESSBURG Va — Ctěná
red Pokroku Západu!:—Nemohu

opomenouti vzdán Vám dík za
to že Jste změnili den vydávání
Pokroku západ u ze čtvrtka na
středu neboť tím se umožní že

vzdálenější odběratelé obdrží ča-

sopis v sobotu a rolník má jen
jediný čas ku čteni—v neděli Za
mých 20 let v této zemi prostu
doval jsem většinu časopisů a

téměř každý psal jiným směrem

3trao politiky ale vždy přicházím
tomu náhledu že demokratické

časopisy jsou vůdci duševně sle

pých a tu mi přijde vždy na mysl
jeden příběh: Když jsem byl as
12 roků stár poslala mu-- i matka
do krámu pro nějaké koření —

bylo to právě před posvícením —
a na zpáteční cestě zahlédl jsem
dva žebráky vycházející právě ze

sousedního statku jeden byl slepý
druhý pouze jeho průvodčím

Slepý stále dorážel na průvodce
svého kde že má ten koláč jejž
ve statku obdržel ten však zapí-
ral že nic nedostal ale slepý stál
na svém že ho musí mít a že ho

cítí Hned za vraty přišli k díře kde
sedlák dobýval vápenný kámen—

zrovna vedle pěšiny Vůdce naše
ho slepého natáhl ruku nad tu
díru tak že slepý pouze přes tu
díru jití mu3el náhle klopýtnul a

s výkřikem: "Ty s áduše jak
mne to vedeš! do jámy padl —

Průvodčí však mu odpověděl:
"Když jsi cítil koláč měl jsi také
cítiti tu díru"—A právě tak jako
tento slepec všechny demokrati
cké Časopisy útočí na Pok Záp
poněvadž upozorňuje obecenstvo
na onu airu a naznačuje pravou
pěšinu po které má lid kráčeti
S pozdravem na krajany čtenáře
Pokroku Západu a s přáním jemu
mnoha nových odběratelů píši se
s úctou F Marek

Potn redaka
Pouze as dvakráte neb třikráte

se stalo že Pokrok vyšel o jeden
den později než byl jeho pravý
čas ale jeho pravidelné vydávání
je vždy ve středu

SHINER Tex — Ctěná red
Pok Západub Zaslal jsem Vám

předplatné na Pok Záp neboť
se mi časopis ten velice líbí v něm
člověk se dočte o všem co se děje
nejen zde v Americe ale 1 po ce
lém světě a předplatné za tak
pěkný časopis je tak nepatrné že
ho může každý sobě předplatiti- -

Počasí máme zde přítomně teplé a
suché tak že farmáři jsou pilně
zaměstnáni a připravováním půdy
pro příští setbu té královny Jihu
neboť zde se nevyplácí nic jiného
pěstovat tu bavlnu Texas--

ský Haidušek který rediguje Svo
bodu vždycky píše: "Rodáci ne

spoléhejte jen na bavlnu a sejte
jiné domácí plodiny které vám

a
přinesou Jaleko větší užitek nežli
ta bavlna ' Ale není tomu tak
neb člověk když přiveze něco do
města prodat a nenf to bavloatak
to neprodá leda když by to nechal

zpola zadarmo Končím ae srdeč-

ným pozdravem na čtenáře tohoto
listu a znamenám te

Shioerský Rolník
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Otec oloupen nejen o syna

Bude nikdy tajemství

V Atlanta v Ceorgii uoeSeo

byl neznámými pachateli mladý
Baii Frazer a zločin tento jest
daleko tajemnější nežli únos iyna
Cudabybo a patrně že pachatelé
byli pobídnuti k němu úspěchem
jakéhož docílil Pat Crowe se svými

společníky

Mladý Frazer zmizel z techno-

logické ikoly v Atlanta dne 5 led-

na Za dva dny na to obdržel otec

jeho tajemný dopis v němž mu
sděleno že syn jeho unesen byl
do Kansas City avšak dopis ten

neobsahoval v sobě žádné jiné po
drobnosti

Na to otec v zoufalství vypsa
odměnu (500 — tomu kdo by m

mohl podati nějakou zprávu o jeho
synovi která by vedla k jeho vy
pátráni

Druhý den na to obdržel kapi
tán Frazer dopis do svého bydli
Stě v Union Springs Ala který
byl dán na poštu v Atlantě a
něm neznámý pisatel žádal "aby
ťrazer přijel do Atlanta dal re

gistrovaii se pod jiným jménem
vložil 1500 —ve zlatě a pek brara
Dor do plátěného pytlíka a dal to
černochu ha konci Pryor ulice v 8

hodin večer který jej tam bude
očekávali 4 bude se jej ptátimá li

brambory'' — Pisatel si vyhradil
ovíem že kapitán musí přijít sám
a že nesmí hledat pomoci u poli
cie Vyplní-l- i všechny ty podmiň
ky tu měl mu být syn navrácen
do jeho hotelu časně z rána

Peníze 1 s bramborami dle žá
dosti pisatele byly odevzdány ten
večer černochu který v úkrvtu na
konci Pryor ulice čekal avšak

mladý Frazer se nevrátil a kapitán
teprve s bolestí seznal že byl
nejen oloupen o syna ale též i

peníze jinými podvodníky kteří
se oeštítili využitkovati neštěstí
jeho

Policie na žádost kapitána za
vedla nerozsáhlejší pátrání ale
dosud se jí nepodařilo oalézti ani
nejmenší stopy ani po únoscích
ani po švindleřích ukořistivších

tyo
Ucešený mladík Frank Bass

Frazerjest 19 roků stár má hustý
černý vlas šedé oči temnou pleť
a vyčnívajíc! bradu Na své stáří
jest silně vyvinut Posledně byl
viděn dvěma svými soudruhy
Robertem McCuenem a A L
Carterem ve strávním domě kde
s nimi společně bydlel

Bylo to krátce před 2 hodinou

odpolední y sobotu dne 5 ledna

Když odcházel pravil ke svým
přátelům že jde odevzdal psaní
na poštu

Od té doby co opustil svůj
pokoj a zavřel a sebou dvéře ani

nejmenší stopy po sobě nezůsta
vil Ztratil se tak jako kdyby jej
byla pohltila země

Frank Frazer byt mladíkem na

nejvys raanym a neuoovai st v

žádných výstřednostech kterými
se studující mládež ráda obírá
Byl tichým pilným studentem a

nejovlejší jeho zábavou bylo mu

čeni románů a novel proto do

jisté míry byl snivé povahy

Je to téměř nepochopitelné že

by mladý siloý člověk jako on
mohl býti za bílého dne v Atlanta
uneŠen násilím a přec zůstává to

pravdou dle dosavadních odhaleni

Jeho otec kapitán NH Frazer
není zámožným mužem — Ještě
před 6 roky měl sice značné jmění
ale ztratil až na malý zbytek
všechno t
První zprávu o náhlém zmizeni

svého syoa obdržel od slečny
CallieWilliamsové majitelky stráv-
ního domu kde Fraok v Atlanta

bydlel

Když nevrátil se tento k večeři
tu ji to ještě nebylo nápadným
ačkoli při jeho pravidelném životě
se to velmi zřídka stávalo leč

když nepřišel ani v noci zpět tu
to Williamsové spůsobilo starosti
a domnívajíc se že mladý Frazer
snad zajel si domů na návštěvu

postlala jeho otci tento telegram:
"Bass odešel v sobotu v pole- -

dne Mešká snad doma?
Miss Williams"

Kapitán Frazer zaleknut oka-

mžitě odeslil Williamsové dopis
že svého syna vůbec neviděl a vy
žádal si další od nf zprávy cestou
telegrafickou
Williamsova byla odpovědi tou

pobouřena neboť cítila se do jisté
míry aodpovědnou za tvého stráv
nika a odebrala ae proto ihned na

policii aby celou tajemnou tu zá-

ležitost tam udala

Ten samý den a sice večer ob-

držel kapitán Frazer do Union Z
Spriogs dopit zaslaný t Memphis se
následujícího zněni:

'Drahý pane! Pooěrač únosy
ae tak dobře vyplácl tn jsme

vašeho syna Chtěli jsme
to oČiniti jii pfed vánocemi ale

tle podveden zároveň o peníze

toboto únosu odhaleno?

neměli jsme k tomu příležitost
My neznáme vaše poměry finanční
a váš syn nám nechce o nich ní
čeho říci Nalezli jsme u něho

pouze S15—On jest mladík velmi

slušný a my jej můžeme potřebo
vali v našem businessu Tak si jej
zamýšlíme podržet avšak vy mů
žete zaslat dopis na Jim Glacer-- a

generál delivery Kansas City kde
budeme nežli tento náš list do
stanete a můžete nám sdělit mno
holi nám dáte za navráceni tvého
syna Jestli uznáme že ten obnos
za to stoji tu vám budeme psát
daní Nežádejte o pomoc policii
bylo by vám to málo platné a po
kazil byste si tim všechno My
mu dovolíme aby podepsal na
tento dopis své jméno abyste se
mohl přesvědčit že nežertujeme
On nalézá se pod vlivem drugu a

my jej vezeme s sebou jako ne
mocného našeho bratra

Frank Bass Frazer"
Dopis ten psán je špatným pra

vopisem a slohem což dokazuje
že pisatel jeho byl člověkem ne

patrného vzděláni a psán jest
tužkou kdežto podpis Frazerúv
psán je červeným inkoustem

Co se týče podpisu tu prohla
šuji rodiče i bratří zmizelého Že

je nade vši pochybnost pravým

Kapitán Frazer poslal na tento
list neprodleně odpověď na adres'1

"Jim Glacer ' do Kansas City
avšak list zůstal tam nevyzdvižen
od té doby více o únoscích ne

slyšel Ti patrně později seznali
že vyzvednuti dopisu na poštovní
úřadovně mohlo by se jim stát
osudným a proto si to rozmyslili
Policie v Atlanta se domnívá

že mladý Frazer musel být kamsi
vylákán kde byl omámen nějakým
drugem a v tomto stavu doveden
byl ke vlaku a odvežen pak do

Memphis kde se únosci dle za
slaného jimi dopisu zastavili

Úplný popis mladého Frazera
zároveň se všemi podrobnostmi
jeho zmizení byl rozeslán po celé
Amerik avšak odaikud dosud
nepřišla zpráva že by tam bývala
nějaká stopa po něm objevena

Kapitán Frazer se domnívá že
únosci chtěli asi uloupili syna
jeho bratra který je velmi boha-

tým mužem a že zmýlili se v oso-

bách přece však když se jim
podařilo únos vykonati tu chtěli
vytěžiti z něj co se dalo 2 příčin
však jedině lupičům známých
uznali tito za dobré přerušiti další
vyjednávání

Tento tajemný únos rozruš je
Atlanta dosud a policie nalézá se
v horečné činnosti aby aspoň vy
pátrala nějakou stopu jakým spft- -

sobem únos byl vykonán leč ani
to se jí ještě nepodařilo
Tamní náčelník policejní se do

mnívá Že Frazer stal se obětí té
samé bandy únosců kteří odvedli
mladého Cudahyho-

-

Čína kouřící

Všechny vrstvy a třídy čínského
lidu kouři rozumí se: tabák
Kouři mladí a staří mužští i žen
ské Vidouce to jste ochotni vě

řit smělému tvrzeni že ie tabák v
Cíoě domorodou rostlinou Tak
hlásá se namnoze a učí tak i ně
kteří vědci Avšak většina bada
telů je přesvědčena že byl tabák
do Cíny zaveden zároveň s kuku
říci kolem roku 1530 z Filipín
ských ostrovů kamž jej Španělé
přivezli z Ameriky Kouření se

potom samo sebou velmi rychle
rozšířilo Nad touto okolnosti

pozastavují se právě někteří učen-
ci namítajíce: lze soudit že by byli
CÍBané kteří odjakživa všem no i

votám tak houževnatě 'vzdorují
kouřeni tak rychle uvykli kdyby
nebyl tabák již před tim znám bý
val aspoň v některých částech ze
mě? Zárovefi poukazuji tito učen
ci na kouřeni opia jež v čině —

jak dokázáno jest— rozšířeno bylo
dřivé než Angličané opium tam
dovážeti začali z Indie Ale což

jsou všechny důmyslné závěry
proti ziištěaým faktům I A faktum

jest že byl v Čině jako v Anglii
za Jakuba Prvního prováděn s bo
ry nátlak aby kouření tabáku pře-
stalo Několik císařů z dynastie
Miagů vydalo na kouřeni tabáku

přísné zákazy Ale vše bylo raar-no-—

kouřeni zvítěi ilo nad "před-
sudkem"
Tabák pěstuje se nyní ve vel-

kém v četných provinciích zejmé
na v krajinách na středním toku

řeky Jánce a na Jihu Pěstuje se
ho více než vyžaduje spotřeba a
značné maožstvf vyváli se do cizi-

ny zvláště pro Čffiany tam žijící
činy vyvážený tabák dopravuje
vlastni jenom od přístavu k

přístavu neboť pro Bvropany
Američany a Australčany je čínský to
tabák přilil fádní Ani docela
slab! kuřáci evropští nenalézají v
nim záliby Nenf ovšem vylou

sici v 7 hodin večer Předseda Jos Duíek 101

Hagerer St taj Jos Stehlík 1H02 Milwaukee
St ÚCetnik J L Sys 1022 High St

Číslo XIII Český Lev v Seaforth Red-woo- d

Co Minn

odbývá ichCte každou druhou neděli v měsíci
Předseda Karel Bouiek mistopředs Anton
Serbus tajemník Jaroslav Kovanda ÚCetnik
Fr Jaroi pokladník Jan Švec

Číslo XIY Ladimír Klácel
v Hauge i V?ls

odbývá schúte každou druhou neděli v měsíci
Předseda Frant Kotlík tajemník Vác Kin
□íetnik Jos Mendlík Hauffen Wis poklad
nik F J Koukl

Jan Hus c XT Hopkins Minn &
odbývá své schúte každou druhou sobotu
měsíci Předs Václav Tyra taj Jos Hromád-
ko Hopkins Minn

Nebraska i XVI v Omaha Neb

odbývá své schúte každé první úterý v tněsíoi í

v síni p J W Hrocha Předs Jos Dolejl
mistopředs J W Hroch taj Frank Soukup
1310 8o 12th St úěétník Jakub Marei pokll
Josef Vopálka N W cor 5th and Williams
St průvodě! Anton Rychlý vnitřní stráž
Tomái Došek venkovní stráž Frank Marei
A Hnilička K Marei J Bráida výbor
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Úřadovna
1502 Farnam ulice

Tel 250

HAYFIELD Iowa — Ctěná
red Pok Západu! Jelikož rád
dopisy čítám chápu se též péra
sám abych též něco našim kraja- -
nům-čtenářů- tohoto listu ze zdej
šího okresu který je asi stem če

ských rodin osazen sdělil Okres
Hancock se za posledních 10 roků
značně změnil což je důkazem
co všecko zmůže mocné páže pil
ného farmera — Dříve zde byla
samá jezera a močály a nyní jest
zde vidět samá úrodná pole a luka
obzvláště letošního roku se zde
všeho hojně urodilo tak že zdejší
farmář má svoji práci hojně odmě
něnou Zdejší Čechové mají
Duncan svoji máslovnu jejímž
řiditelem jest přítomně krajan pan
Frant Randa Jen by bylo od
každého k přání aby se mu též
dostalo náležitého uznání neb bez
eho přičinění by se zde máslovna
asi ztěžka udržela Ctu o značném
nedostatku práce ve městech zde
e to však právě naopak zde do
stává dobrý dělník $25 měsíčně
ku stravě což myslím je dosti

dobrý plat a přece jest dělníků
značný nedostatek Přeje ctěným
krajanům hojné úrody tento rok a

Pokroku Západu četně nových
předplatitelů píši se s pozdravem

John KodaJ

Nároky jiných léků proti kašli
že právě tak dobrými jsou jako
Chamberlainovy jsou úplně vy

vráceny následovním svědectvím
C D Glass zaměstnaného u

Bartlett & Dennis Co Gardiner
Mo Praví: "Stále víc a více byl
jsem nastydlým a kašlal jsem v zi
mě r 1897 a zkoušel jsem všecky
léky proti kašli o nichž jsem
slyšel aniž bych úlevy docílil až

jednoho dne když byl jsem v lé-

kárně p Honlehana odporučeno
mi zkušen! Chamberlain's Cough

Remedy s nabídkou vrácení pe
něz když bych vyléčen nebyl
Plíce i hlasivky byly velice v čase
tom nemocny avšak lékem tím

úplně vyléčen jsem byl a vždy od
té doby k němu se obracím když
jsem nastydlým a najdu rychlé
úlevy

-

Odporoučím jej též svým
přátelům a rád pravím že je nej-lepší- m

ze všech léků proti kašli"
Na prodej u všech lékárniků

Všichni lékárnici zaručují kaž-

dou láhev Chamberlain's Cough
Remedy a vrátí peníze každému
kdo spokojen nebude po využívá-
ni dvou třetin obsahu Jest to

nejlepší lék na světě proti chřipce
kašli nastuzeni záškrtu a modré-

mu kašli a jest příjemným a bez-

pečným k užívání Zabraňuje
přeměnu z nastuzení na zápal plic

Jednou z nej bolestnějších ne
mocí jest neuralgie nejlepšim lé
kem proti ni je použiti St Jakob's
Oel kterýž mírní sílí a bolesti

odstraňuje

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 koupi záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a

jezerech v nichž jest hojnost ryb
jež poskytuji nevvčeroatelný- ď m j

zdroj vody jak pro rodiou tak i

dobytek
Pozemky po většině jsou zales

něny půda jest úrodnou a snadno

zpracovatelnou Chicago Milwau- -

kee St Paul Minneapols
Duluth Superior Ashland a četná

jiná prospívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytuji dobrých trbC pro

plodiny farmerské
O bližší podrobnosti pište na

Geo W Bell '

íkorf koalMf Badaoa W

' G H McXme
Unraa aV (k P A_ S PaoL Mina

— Máte-l- i revmatické bolesti

namožeoiny otekliny ttuhlé sva

ly bolesti v kfíži Severů v Olej
sv Gotharda vám pomůže nejry-

chleji Cena 50c

Nádraží
10 a Mason ul

Tel 128

Dr E Ilolovtchiner

Block íís dveří ÍIO Telefon 14S8

Pl84'11' í n"leeaf od 10 do 12 hodin rínood do 4 odpoledne a od 7 do 8 veíer
Telefon residence 1074

Dr C Rosewater
- ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: 222 "Bee BBilding"

Úladni hodin:
0 YT'

Od 8:30 do i 01
V nedSll od 10 do 18 dopol

Tel t úřadovně 504-- Tel t bytn 1217

Bydli— Číslo 8117 Jones ulice

Db J PLord Db Fbed Rdstin

Lord a Ruštin
DOMÁCÍ LÉKAŘI

v JOSEFA
Raubojifl nemoci ženské a porady

501 Paxton Block 16 a Farnam ul

OMAHA NEBR '

W Dopoledne v nemocnici sv osefa
ST Odpol v úřadovně od 2 de S hod

Dr K H BREUER

_ČESKÝ LÉKAŘ

V DAVID CITY NEB

Specialista v léčení nemocí uší očí iřa
u umu a zensuycn nemoci

Má zařízenou laboratoř n X nunrokv
11 II

-~ Ja oc njr puueuue síruje k lečem euro
niďcu nemoci
Jede na poMdáoí do okolních měst

ÚŘADOVNA nad City National Bank

Jediný českým
0 závod olovnický strojnicky

a zámečnicky v omaze
" vlastni

Hieo Barooh
503 So 18 til Street

Telelon 1M7

Zaváděni rody plyna a kanalisace pro- -

?aai ae íevne a dobře tfStf

Státní Jednatelstrí pro jedlai osrědce
ne uereianasKe pirni pumpy

íeský pravnik'
?isiruTtiiliSi3K7Lif(Slír„ OuL
KdnkoliT potřebuje právnioké pomoci snít

dáTsnnn Berkovi právníka xkuleaetao kteri
dlouholetou zkuienoett stoJÍ mate krajan&ic
nlím kdykoliv správní posloužili 33-t-f

C H KUBÁT
skulený Česky

pržTiít a TeW notář

Ptiirna: Barker Block roh ij a
Farnam Číslo pokoje 28

0ABSTRÁKTI0
vyhotovuje

0 EL DADLDB
17 a Farnam

PATTERSON BLOCK

Zeptejte se nafi u tohoto listu-TRL-
i

íaao

PureiMalt

UISKEY
DISTIU-I- D AND

OCTTUD AT THE

iilUOYSPRlfiGS
awaJ1t I

DisríLLEnY
CUARANTEIO --—

PURITY —
STRCNCTH AND

F LAVOR

K doatíof v lékiraAch koteltca a
vleek sbAmi h obchodech

Ooana storo BAflairMs
1207 Donirlas nllce

maji na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím ply-

novým i gasolinovým nechť jsou
jakéhokoliv jména neb výroby

mm?
Chcete se naučili snadno a brtv ant-l-i

ckyí Dejte se ode mne vyuCovati angli-
cky postou naboť to Jest neJlepM spfisob
vyučováni Pošlu vám jednu úlohu na
ikouěku Pižte nyní Také vydávám če-

sko anglicky časopis "Anglické Lůty" a
mám na prodej tři r&zné kniby k učení
se řeči anglické a sice "Praktickou ikoltí

anglické jatyka" dále "Znalec angUH-ny- "

pak "Čtenář novin analiekick"
Chcete-l- i odeblrati mfij česko-anglick-

řasop:s nebo přejete li si některou moji
minu píste mi fokroK zapaau odpo-
roučí čtenářům svým SoukuDÚv čeako--
anglický časopis i výie jmenované kni- -
ny) nste nned adresu tei
lni M Seuknn 282 W 18tk St

Pi'sea Station Cfalcajro 111

! Žaludeční i

IHork i

esili zaiivaci ftstrojf iodá
clntl k Jídlu otaoví život-- I
tm povzbudí lenry k 2lo-at- i
zaleaa malarkké choroby

Slanýa osobiai rvlaiti w
acafoci přiaeae má a tttlé
idravi dobrý spáaek čisto

krev I
Nejit psím botkym lékem jo I

Smrova Ž&fads&sí KeNci

60 ctů a $100

J
444

i


