
lo V naději že krajané nějakýposlední době zaměstnán u povoz tak ctěna a vážena mezi námijako

ČEŠI V AMEItlCE V
ADRESÁŘ SPOLKŮ

Ceoko-Nl- Dělnické Podpor Jednoty

pro aevaruiápadnt státyt

Minnesota lowa Wlaconaln Nebra-k- a

a obé Dakoty

odjl doma Sotva te se vzdálil
dali se pni do neobyčejně zuřivého
štěkotu n někoho prudce dorá
žejícn Hoffman otevřel dvéře a

tu spatřil ploužiti se stín nezná-néh- o

chlapa který na otázku:
kdo to odpověděl ranou z revol-

veru po hochovi mezi dveřmi sto
jícím Kule však zaryla se do
futr kde uvfcU Hoch honem za-

vřel dvéře a chopil se taktéž re-

volveru mezi Čímž bandita vypálil
všech pět ran směrem ku dveřím
stavení v němž všechny kule u

vázly Na to viděl hoch kterak
kornovinou prchal 'Druhého dne
ráno objeveny byly tu pak koleje
svědčící že zákeřník měl buggy

1 V Clevelandu upadnul 12

dubna krajan Václav Vfdra za

městnaný v továrně na Wite šicí

stroje na cestě k domovu tak ne-

šťastně že pravou nohu v kyčli si

zlomil

1 V Chicagu zatčen byl úřady

spolkovými krajan Adolf Frabkl

pro udávání falešných stříbrných

iipomfnlta

armádJiahrnuJe miliony Intellientnlnh páni
adámpollréiu svttA Tajemství udržováni
I zdraví býti prostu bolritt a pícháni a oka-mtl- té

I jllU vyléčeni

Nastal křeči bolení Mary

zádocDy neryosnosti

se nalezne při užíváni Orangotae prálkft dle
návodu při každém baličku
Já považuji Orang-eln- za obdivuhodný lék

Eroti boleni hlavy bolesti a únavy jaké jaeu
seznala Julia Marlowe

Na prodej u viecb lékárníka v 86 aMc
HaliCek na skoulku zailese po obdr-

ženi Hc známky na jakoukoliv adresu

Orangeíne Chemical Company
Chicago Illinois

Dr E Ilolovtchinor

itskf Ukt
OFFICE na rohu 15 a Howard ul Sheelyi

Block čís dveři 210 Telefon 1438

V písárni k nalezeni od 10 do 12 hodin ráno
od 2 do 4 odpoledne a od 7 do H večer

Telefon residence 1674

Dr C Rosewater
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: 222 "Bee Bulldinr

Od 11 do 12 dopol
Úřadni hodiny: Od í! do 5 I „

Od 5:30 do 6

V neděli od 10 do 18 dopol

Tel r úřadovně 504— Tel t bjta 1217

Bydli—Číslo 2417 Jones ulice

Dit J P Lord Dr Fbkd Ruštin

Lord a Ruštin
DOMÁCÍ LÉKAŘI

nereiocnJce stt JOSEFA
Ranhojiči nemoci ženské a porady

501 Pax ton Block 16 a Farnam ul

OMAHA NEBR

Dopoledne v nemocnici ev Josefa

ty Odpol v úřadovně od 2 do 5 hod

Dr K II BREUER

ČESKÝ LÉKAŘ

V DAVID CITY NEB

Specialista r léčení nemocí nší očí íra-k- u

a krku a ženských nemocí

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

nických nemoci

Jede ňa požádání do okolních měst

UBAD0VNA nad City National Bank

6eý právník
Pidru r U 543 S I Lift Bita OsiL

Kdokoliv potřebuje právnické pomoci shle
dá vpann Berkovi právníka zkušeného který
dlouholetou zkušenosti svoji tnůie krajanim
nalim kdykoliv správně ooslouitti 83-- tf

Jediný 6eskýr&

0 závod olovnický strojnický
a zámečnický v Omaze

vlastni

I_i©o Beirooli
503 So 13tb Street

Telelon 107

Zavádění vody plynu a kanalisace )ro-

tívádí se levně a dobře

Státní jednatelství pro jedině osvědče-
né Clevelandské pivní pumpy

C H KUBÁT
zkuíený český

práTBít a TeW notář

Pisárna: Bar ker Block roh if a
Farnam Číslo pokoje 28

Chcete se naučit! snadno á brzy angli
cky? Dejte se ode mne vyučovat! angli
cky postou neboť to jest nejlepŠÍ sp&sob

vyučování Pošlu vám jednu úlohu na
zkoušku Pište nyní Také vydávám če
sko anglický čssodíb "Analicki Liity"
mám na prodej tři různé kniby k učení
se řeči anglické a sice "Praktickou ělcolu

anglického jazyka" dále "Znalec angWSt

ny" a pak "Čtenář novin anglickách"
Chcete-- li odebtrati můj česko-anglick-

časopřs nebo přejete li si některou moji
knihu pište mi IPokrok Západu odpo-
roučí čtenářům svým Soukupův česko-anglic- ký

časopis i výše jmenované kni-

by) Pište hned a adresujte:
Ant M Soukup 5(12 W 18th St

Pibwn Station Ch!fo lil

lidské musí přijatou
tráva náležití stravltl
má li býti zdrávo Ka

řádnému strávení po-trá-

nejlépe pom&ie

Severova

ŽALUDEČNÍ IIOftKÁ

lék příjemné ehuti avýlorného
účinku na víbaieni Mlecné sily
ebnii k jídlu věieati těla I

mysli Zabraňuje vznik ne-

moci čini slabé silnými skles-

lé útočnými vlévi nový ti
vot v tlo

SO ctů a 01OO

nika Smoly—-Kunáše-k odpoledne
si stěžoval 2e dlí cliuravym
poslal si pro kořalku Na to pak

vypil čpavek a následky se záhy

dostavily Náhodou přišel do bytu
Kunáška občan Hlaváč a nalezl

nebožáka svíjejícího se v bolestech
na zemi Když seznal co se při
hodilo spěchal aby přivolal am

bulanci načež byl rtunášek rychle

pševežen do nemocnice — Jak se

proslýchá byl Kunášek delší dobu
stížen padouci nemocí a není po
chybnosti že jej tato okolnost do

hnala k zoufalství neboť prý se

již jedenkráte pokoušel o sebe

vraždu

i

li Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ v

: :

-i

GLENCOE O T —: Ct red

Pokroku Západu: Prosím račte
laskavě též něco z naší krajiny
uveřejniti Počasí máme nyní
dosti pěkné Ranně sázená kuku-

řice již vzchází pro bavlnu se orá
a pšenice jest v tom uejlepším
stavu vláhy jest dostj takže jest
radost se podívati jak vše v tom

jarním počasí se rozvíjí Broskve

již kvetou a jest ta nejlepŠÍ naděje
na hojnou úrodu - Tento rok pro-

dává se zde hojně rolnických stro-

jů zvláště sazečky kukuřice s pří-

davkem na sázení bavlny jdou zde

na odbyt takže jich jest velký ne-

dostatek a není možné je již ani

koupiti Žádám krajany by mi

laskavě sdělili kde bych ji muhl

koupiti někde poblíže a za jakou
cenu Jest to tak zvaná "Beell

Eye Planter" —Vepřový dobytek
platf 5 50 sto liber kdo raá do-

bré koně udělá dobře když je
sem přiveze neb jsou zde v dosti
dobré ceně dobrý pár stojí od

$250 do $300- - Dobrá kráva stojí
od $25 do 56o slepice 2250
vejce 9 ctů tucet máslo 10 ctů
libra Pšenice od 50 do 60c buši

S pozdravem na laskavé čtenáře
listu píši se ]an Znamenáček

Pozn red — Pan dopisovatel
píše též o nové reservaci která
bude otevřena což jsme však neu-veřejn-

a odkazujeme jej na číslo

poslední Pokroku Západu v němž

jest udán způsob jak reservace
otevřena bude Doufámeže s opra-
vou pan dopisovatel bude spoko-

jen

PARK R1VER N D-C- těná

redakce: Již nám zde nastalo ja-

ro Farmeři začínají vytahovat z

koiny nářadí a opravují je aby
mohli co nejdříve začít s prací
s nadějí že vše lépe se vydaří
než roku loňského Loňský rok

tu byl velice špatný jak to pan

Vejtasa vypsal Právě dnes se za-

počalo se stavbou Elevatoru a

později začne se též se stavbou

jiných budov dle toho jak se

město dohodne Doslýchá se že

město naše povolilo £25000 na

elektrické osvětlení a vodárnu V

posledním mém dopise byla mýl-k- a

místo Alois Váňa stálo J Vá-

ňa což tímto opravuji — V po-

sledním mém dopise jsem se zmí-

nil o mé cestě do Oregonu což

jsem však musel odložit na nějaký
čas skrze jedou důležitou příčinu
Farmeři z Oregonu by měli ví e

dopisovat a povědít nám poněkud
jaké jsou tam asi výdělky já sám

tam nechci jeti na žádný výdělek
ale myslím že člověku odtud tam

přijetému nezbývá nic jiného
nežli nějakou tu robotu ulovit
nežli by sobě domácnost zařídil

Slyším stále mluvili o severním
Wisconsinu a Oklahomě ale to
mne tak dalece nezajímá já stále
se zabývám Oregonem a to proto
že tam nejsou tak často bouřky a

cyklony jako zde neb z těch mám

největší strach Někteří mi však

Oregon rozmlouvají že prý jsoo
tam samé vršky a Člověk nevidí

téměř nic jiného nežli oblaka což

se mi obzvláště líbí neb jsem v

takové krajině hornaté byl skoro

celý čas mého pobytu v Čechách
Se srdečným pozdravem na všecky

krajany znamenám se

Júseí Vávra

RED LA KE S D — Ctěné

vydavatelstvo Pokroku Západu: --

Doufám že můj dopiv laskavě ve

Vašem časopise uveřejníte Přtd
nedávnem jsem četl dopis od kra-

jana z Oklahomy a žádám ct kra-

jany by laskavě ještě více odtam-

tud do časopisu dopisovali neboť

přál bych si čisti ještě bližší zprá-

vy z oné krajiny jak si tam stojí
průměrně příroda tento čas a jaké
jsou tam ceny stavebního dříví
zda jest ho tam dostatek aneb ne
musili se tam odjinud dovážeti
dále jak si tam stojí obyvatelstvo
ve zdravotním ohledu zvláště

krajané Dále by mi bylo milé se

dozvěděli jak rozsáhlé lesy má
reservace a jak přístupné jou k

mítění rád bych se tam podíval
zda bych mohl najiti mlj home-stea- d

Krajina zde Dakotě jižnf
jest na pohled dost dobrá ale při
bližším ohledání a použitíkaždého
klame na deštích zde tél schází
a pak samo aebou te rozumí schá-

zí na všem ostatním Právě máme

půl dubna a posud jest vše tak

jako by vůbec jelti jaro nenasta

dopis do listu zaMou píši se po
zdraveni Jan Pavlín

CLARKSON Neb: — Ctěná

redakce prosím odpusťte Že Vás

opětně dopisem obtěžuji Obdržel

jsem časopis Slavii od 15 ledna

y němž jsem našel dva dopisy od

farmerů ze západu a lají na tu po
litiku že nebyl Bryan zvolen

Nebudu ten nářek pana Zajíce
rozšiřovat bych nedal redakci
mnoho práce Píše: "Pan Kadlec
z Virginie má pravdu že jsme zvole
ním McKinleyho upletli na sebe

karabáč' Dále pan Havlík
tom samém čísle praví: "Věděl

jsem že Bryan zvolen nebude

protože východní státy nedopustí
aby byl president ze západu jeli
kož východ pije krev z mozolů

západních farmerů Viděl jsem
tu již v Americe 11 presidentských
voleb ale tak hanebná žádná ne-

byla jako tato poslední" Kdybych
odebíral Slavii byl bych tento

dopis zaslal do Slavie a optal
bych se proč byla ta volba ha-

nebná vždyť jsou české časopisy
téměř všechny demokratické mimo

Pokroku Západu a ty všechny

pracovali pro Bryana o on sám

se nařečnil a nasliboval a přece to

nebylo nic plátno že by východ
těžil z mozolů farmerů západních
není pravdou snad myslí proto že

západní farmeři musí svoje výrob-

ky laciněji prodávat nežli východ-

ní A opět nářadí farmerské d rá-

žejí platit než farmeři východní
To by dle mého úsudku ani

Bryan nenapravil a pravím pouze
to že proto většina lidu přála si

McKinleyho poněvadž jako dříve
i tentokráte demokrati mnohoslibo-val- i

a jak nám fakta dokazují ni-

kdy nic nesplnili neboť sliby jsou
chyby Při nominaci Clevelanda
demokrati též slibovali když
Cleveland bude zvolen že budou
farmeři prodávat pšenici za dolar
i dráže a dělníci že budou míti

dosti práce po jeho zvolení však

jsme se přesvědčili že se nic z

toho nesplnilo rolníci dříve pro-

dávali pšenici od 60 do 70 c buši

a za Clevelanda ji prodávali za 40
c dusí a podobné se to meio s

dělníkycož tito si dosti dobře v

pamět vštípili a proti straně demo

kratické energicky vystoupilitudfž
se není čemu divit že lid nevolil

stranu demokratickou Když byl

první rok navržen McKinley a

Bryan ptal jsem se jednoho kra

jana bude 11 pro stříbro ci pro
zlato a on odpověděl "toť se ví

že pro stříbro snad bych nevolil

ty zloděje"na což jsem mu pádný- -

mi důkazy dokazoval že nemůže

republikánům ani z jednoho dů

vodu dokázati zlodčjství Po ob-

čanské válce zbylo 2200 milionů

dol dlubů z kterýchž president
Grant za svoje dvě lhůty splatil
přes 700 milionů a přes sedm set
milionů úroků a všichni republi-
kánští presidenti dluhy upláceli
kdežto demokratičtí je jen přidělá-
vali Demokraté pracovali úsi-lovn- ě

aby McKinley nebyl zvo-

len udávajíce že prý chce zavést
císařství a že on jest toho příči-

nou že válka na Filipínách jest
vedena a kdesi cosi Však v dobré

paměti jistě krajané posud mají
že nebyl to presideni který po
válce toužil neboť jí spíše odpo-

roval až jej veřejně Časopisy na-

zývali zbabělcem Jsem'přesvěd-če- n

že to byli demokraté již vál-

ky si přáli a pohádali presidenta
by do války se pustil třebas

nepřipraven toť se ví že v pádu
že by to špatně dopadlo měli by

pěknou příčinu jej hanobit a jeho
druhou nominaci mu zkazit třebas
to nebyl on ani strana republikán-
ská již válku vyvolali Mluvil

jsem s mnoha demokraty o této
věci kteříž se na válku těšili jak
malé dítě na hračku a nedbali

výstrahy druhých kteří jim vy-

světlovali že ne se radovat ale

spíše války obávat by sé měli což

oni však se smíchem přijímali toť
se ví že McKioleymu zbabělců
nadávali v případu však že by
válka byla na všech stranách pro-

hrála dána by byla viaa presi
dentu třebas by se on proti ní

stavěl odnésti by to však musel

Byl bych povděčen kdyby to ně-

kdo jiný lépe vysvětlil než já na-

psal jsem toho již dosti a nevím

zda ct redakce všechno z toho

uveřejní aneb vše do koše hodí

Jsem již stár 85 rokůtak ono se v

té hlavě již všechno nemůže dobře
srovnat ač pamět mám ještě do-

brou á pozdravem na laskavé
čtenáře listu píši se

Frant Fajman

Provolání ko upřímným přátelům
véd svobodomyslné

'jOtiUfno na ládost výboru)

Vzdělávací spolek Jan Amos

Komenský pracuje neúnavně a

nezištně půl páta roka na roli

svobodomyslné a Čím déle pracuje
tím jasněji chápe jak velice po-

třebí je té vzdělávací práce mezi
námi

Proto zamýšlí Činnost svoji roz-šíři- ti

tak aby vliv jeho byl cítěn
ve všech vrstvách svobodomyslné-
ho lidu našeho Chce se o to za
saditi aby naSe věc byla práv!

je náboženství zjevné ctěno a vá

ženo mezi lidem věřícím Ta úcta

a vážnost se musí jeviti skutky
neboť víra bez skutků je mrtva
Musíme se naučiti přinášeti na

oltář svobodomyslnosti oběti jak

peněžité tak 1 svoje schopnosti
síly neboť pouze takovým spůso- -
bem osvědčíme že jsme tím čím
se býti prohlašujeme tak pouze

ucpeme usta utrhačná svým ne

přátelům

Aby svoDoaomysini bratu a

sestry mohli lépe poznat směr v

kterém se ubírati zamýšlímeŽádá- -

me české svobodomyslné časopi
sectvo za laskavé uveřejnění nej
hlavnější části našich stanovkteré
dosud nejsou určitě přijaty avšak

již hýly předčítány dvakráte a bylo
o nich rokováno ve schůzích spol

kových Upřímní přátelé věci

svobodomyslné se Žádají o své

dobrozdání v té věci Zašlete
laskavě své úsudicy na Josefa Bu-řit- u

427 E 25th St Chicago
111 který je spolku při schůzi

odevzdá

HLAVA I

Uíel a násady

1) Uznávajíce za pravdu že

všechny staré tvary náboženské

pro nás ztratily své vážnosti a

úcty a že dle nich se říditi a spra-
vovali je nám nemožno přejeme
si utvořiti nový tvar náboženský
který by odoovídal nejvyšším
mravním požadavkům naší doby a

souhlase se nalézal se stále

vzrůstající osvětou světovou tak

aby ruku v ruce s ní pokračoval a

spolupůsobil na vývinu lidstva
veškerého šíře vzdělanost a mrav-

ní život v lidu To je hlavním
naším účelem

2 ) Podslovy MRAVNÍ ŽIVO T

rozumíme život jehož účelem a
snahou jest pracovati ve prospěch
všeho lidstva bez ohledu na stav

pleť náboženství neb národnost

3) Tento mravní život činí naší

povinností bráti vřelého účasten-
ství na dnešních velikých otázkách

společenských a ze všech sil jako
spolek ku pokroku společenskému
napomáhati

4 ) Uznáváme že jest naší po
svátnou povinností proti nespra
vedlnosti a utiskování bojovati
ovšem vždy jen v mezích lidskosti
a se zřetelem na prospěch celku a

konečný mír společenský
5 ) Uznáváme že snaha massy

lidové domoci se lidštější existen-

ce obsahuje v sobě mravní účel

největší důležitosti a my povážu

jeme to svojí povinností podporo-
vali tyto snahy se vší možnou

opravdovostí a seč naše schopno
sti stačí

6) Máme za to že při luštění
tak zvané otázky dělnické nepadá
na váhu pouze jejich hmotné po-

třeby ale i jejich postavení spole-
čenské a zákonité jakož i to že

mají býti účastni plnou mírou

výsledků civilizace vědy
a umění

7 ) Uznáváme stav manželský
jednoho muže s jednou ženou ja-

kožto neocenitelnou vymoženost
lidstva a žádáme stejná pravidla
mravní v tomto ohledu jak pro
muže tak pro ženy

8 ) Žádáme aby ženě dána byla

úplná příležitost ku vývinu dušev-

nímu i mravnímu a ceníce její
stejně vysoko jako mužo-

vu zavazujeme se seč naše síly
stačí pojistiti uznání této rovnosti
ve všech oborech života

9 ) Protestujeme proti stavu

který nutí do průmyslo-
vého zápasu matky mladých dětí
a ženy tělesně neschopné

10 ) Žádáme aby členové naši

nejen obraceli pozornost ku rozší-

ření spolku na venek ale aby také
všemožně usilovali o zbudování
nového ideálního života mezi se-

bou ve svých rodinách v té plné
důvěře že život takový bude ne-

jen prospěšným jim samým ale i

celému lidstvu

11 ) Nezamýšlejíce učiti nábo-

ženství ve smyslu věrouky o světě

nadpřirozeném (aniž je popírati)
chceme učiti a v praxi uvésti ná-

boženství ve smyslu úcty a bázně

před přirozenými nebo božskými

zákony života Mravnost v tako-

vém smyslu jest nám nejposvá-
tněji věcf je naším náboženstvím
Proto si přejeme tvořiti nábožen-

ský spolek
12 ) S těmito zásadami a s tím-

to přesvědčením a v uznání po-

svátných závazků z toho plynou-
cích spojujeme se v "Ideální cír-
kev XX století Jan Amos Komen-

ský"
Za vzdělávací spolek Jan Amos

Komenský Výbor

Kašel a nastuzení přichází oby- -

tejně pohromadě Dr August
Koenig s Hamburger Brusttbee
zahání nastuzení a kašel zmizí zá
roven s týmž

Uherské výrobky
švestková povidla ovít sýr paprika
lafrán lesnek brinta na prodej m

McCOBD & BRADY
Car 13ti a Leawcawerta Oauaa

STeho: TkeOrehard tVart Prasar Oo rok

diwry tutk Av_ rutabarc ra o a A
A B-- tCSea 'jnbM a iaporUr v kp St

1 V pátek dne 5 dubna odpo-

ledne ustavil se F Matoušek v

dílně Yoakum MfgCovbt Lotiia

kde zaměstnáno jest asi 30 děvčat

Nevida tam ani majitele ani ďlo

vedoucího otázal se žertem jak
může taková dílua ponechána býti

bez dozoru Tlm popuzen byl Fr

Kůrka do té míry že vrhl se na

Matouška a zranil jej na hlavě tak

nebezpečně že MalouSek nemůže

nyní ist otevřití a lékaři se oliva
jf že zranění svému asi podlehne

Surový útočník byl zatčen

1 Chicagští hostinští čeští pra-

cují prý velmi horlivě na založení

nového pivovaru kterýž by byl v

rukou jejich a z něhož by kryli
svou spotřebu piva Již prý se

přihlásili 43 podílníci a je největší
naděje Že co nejdříve k zamýšlené
stavbě bude přikročeno

1 V Bridgepon Conn zatčena

byla mladá Slováčka Josefina á

pro zavraždění malého sy-

náčka svého Byvši předvedena
_i 1 1 X- - : 4

16 roka stará a že ji ve staré vlasti

svedl jistý rakouský důstojník
načež ji rodiče od sebe zapudili a

poslali do Ameriky Ujadila se v

Bridgeportu kdež porodila děcko

jež odevzdala na vychování jisté
paní Sedlákové V neděli dne 7

dubna odvedla si děcko pod zá

minkou že se ho chtějí ujmouti

její zaměstnavatelé ve Stratfordu
Dále vyznala že dítě uškrtila z

návodu Karla Sedláka jenž slíbil

pojmouti ji prý za manželku pakli
děcko usmrtí Sedlák byl násled-

kem výpovědi této žalčea

1 V Clevelandu přišel předmin
pondělí k vážnénu úrazu i6letý
Otakar Janda z č 19 Victor ul

zaměstnaný v Halinové továrně na

bedničky při velké okružní pile
Nešťastnou náhodou uklouzl a padl
na pilu rukou jež mu v okamžiku

byla uříznuta a kdyby mu vedle

pracující spoludělníci nebyli při-

spěchali na pomoc byl by býval

jistě usmrcen Byl přivolanou am

bulancí dopraven do nemocnice

I V Mempbis Tenn spáchal
předmin týden sebevraždu zastře-

lením ailetý krajan V Mrázek

jenž se do města toho přistěhoval
v září min roku z Alton 111 —

Sebevraždy dopustil se prý v ná-

valu
'

choromyslnosti přivoděné
vleklou nemocí

II Krajan Jan Čech zaměstnaný
u Girard Lumber Co v Dunbar
blíže Pembíoe Wis usmrcen byl
na železničních kolejích Ulehl na

trať usnul a osobní vlak Soo drá-

hy jej přejel

1 V Racine Wis 2a radního

navržený redaktor Slavie p Josef
Jiří Král byl poražen 23 hlasy V

republikánském obvodu volebním

p Král zvítězil ale v demokrati-

ckém byl poražen ač je redakto-

rem demokratického časopisu

1 Krajan Jan Musil který byl
zaměstnán u firmy Scbwarzschild
& Sulzberger na I ave v New

Yorku byl 13 dubna ráno v lož-

nici v domě č 245 vých 45 ul

v posteli mrtev nalezen Musil

bydiei u svého foremana Keipra u

něhož měl pronajmutou malou

světničku Plynový kohoutek byl
ve světnici otevřen a má se za to
že Musil když byl plyn shasl ko-

houtek z neopatrnosti zase otevřel

1 V Clevelandu přišel 11 dubna
k vážnému úrazu 5letý český hošík

Karel Marek Blíže Willson ave

zasažen byl totiž při přebíhání
trati přihnavším se parostrojem a

na stranu odhozen při čemž levá

noha mu zlomena a pravá těžce

pohmožděna
1 V bytě kraana Jos Sehnala

v New Yoftu kterýž je zaměstnán
v rakousko-uberské- konulátě v

domě t 429 vých 72 ul vy-

pukl 12 dubna o hod odp
požár Požár vypuknul v ložnici
a sice v době když z rodiny nebyl
nikdo doma a nežli byl přivolaný-
mi hasiči uhašen prodraly se pla-

meny do sousedního bytu obuvní-

ka Jana Hnízda Oba r větší části

vyhořely a spasobená škoda jest
dosti značná Příčina ohně není

známa

í Hrozným spusobem sešla v

Chicagu 8 dnbna se světa 4oletá

krajanka vdova Terezie Cukero-v- á

Tál pracovala co třídička pa-

píru u Pioneer Paper Co na Des-plain-

ul a stojíc ve 4 patře u

elevatorového otvoru s několika

osobami nahlédla dolů do pro-

hlubně zdali se již elevator blíží

a to stalo se jí osudným Dno

elevatoru sjíždějícího 5 poschodí

zachytilo její hlavu a utrhlo ji

téměř od trupu Nešťastnice byla
na místě mrtva

1 český mladík Karel Hoffman

syn pana Filipa Hoffmana zažil

onehdy dle "Přítele Lidu" zvlášt-

ní dobrodružství na něji zajisté
po celý život svůj bude vzpomíná-t- i

Mladý Hoffman bydlí samoten

na larml 4 míle záp od Wilber

Tuálme ié ve středu min týdne

přijel k němu večer na návštěvu

aa koai mladík z sousedství jeni
ac zde zdržel přes 10 hodin načež

Hlavni Jednota T Montifomery Ml au

odbtfvá své schtie kaldé 1 nndčll vuitaicl t
inl p Jana K Vanáska v h večer Velicí
předseda J Nestával Velkotajeranlk Jakub
Vondra PO Box II MonlRomery Mlnn

Jol E Cokol ť O box 118 MnntRO--

mery Mlnn veuopoKiaaniN J Marutka

„ Č I v MontRomery Mlnn

odbývi lví icbGie kaídou Čtvrtou nudili v
miatcl Předseda ťr K Htan6k Tajemník
Kr Mixa ÚCetnfk Vojt Kaaaoda Pokladník
Tomai Havel

Č II Mladoěech t Le Sueur Center

Minnesota

odbývá ivé schftze kaídou g nedftll v měno!
inl lOOr Předseda Jakub Kronik tajemník
Ki Hunu LeHueur Oetitar Minn účet J HI

cek pokladník Váo Kráva

Č III r St Paul Mlnn

odbývá své schfiie kaídou 8 gtfedu v meitol
Předseda Thomal Sbldu: tajemník Václav
zaiuHkd uti7 Duke st Mt faul Minn ocv-ní- k

Krant Bílka lttt Hlcbmon1 St pokl
Vici v Kotnour

Karel Havlíček Borovský ě IV

Mlnneapolis Mlnn

odbývá tvé sohfae každou 1 cedili v milici '
Inl 5 281 corner of Washington & Oedarave

Ho Předseda Kalcbman mistopFedi Anton
Vávra taiemn Ik Fr Jindra nfetn k M Kulil
pokladník E Albrecht

Č T v Noré Praze Mlnn

odbývá své schfize kadou 4 ned&II v mésíci
Předseda Vojta Chalupský taj P J Novot-
ný átetnfk Václav Poael nokludulk Jakub
Svoboda New Praxue Minn

Komenský ě TI v Hayward
Minnesota

odbývá sví Sflb8z lnedftll v měsíci Předl
Fr Slstek mlstnpřfdi J Funfar taj Vojt
Pacovský Box 38 Glenvllle Mlnn áCetntk
Karel Funfar poklad Matěj BeneBOakland
minn

Karel Veliký ř VII v Nové Třeboni

Minnesota

odbývá své schfize každou 4 nedři mísfri
Předseda Jan Klein mlstopřrds Vojt TIbliř
tajemník John Filipek níetnik Jan Podojil
pokladník Jan Nosku jrtvndíi Vojt Klein
Ant VelíSek Jos Edl Fr Rtaska výbor ůtet
Jan Filipek Vojt Uhlíř výbor majetku Jos
Balata venkovní stráž Ant Velíiek vnitřní
stráž Václav Sdl posel

Č VIII EoTuošt Owatoana Minn

odbývá své schfize každou 2 neděli v měsíci v

Jednu hodinu dpolv síni Č 8 P 8 Předseda
rr Dušek místopředs Fr Burei tajemník
Leopoii Marek viv n Klem st acetník Fr
ťechek pokladník Vác Herdilěka st prfi
vodfí Dom Moravec vnitrní stráž Kašpar
Slezák venkovní stráž Josef H Vavřtn

Spolek ě IX r Pine City Minnesota
edbývá své schfize každou druhou neděli v
měsíci Předseda Jan Stochl místopředseda
TomáS Bažlitajem Jos Bartoibox 32 Beroun
áěetnik Jan Hejda Plne Gity Minn poklad
Jan Šambavr Pine City Mlnn

Č X Čechosloran v Olivia Minn
Předseda Karel Kohn místopředseda J

LepeSka tajemník Karel Svlhovec ňěetnlk
M Petřlěka feokladnik Václav G Ploybard
průvodčí V JakeS vnitřní stráž F Kříž von
kovní stráž V Harazín něet výbor J Pávek

Čechie ě XI v So Omaha Seb
Odbývá pchfize každý druhý čtvrtek v měsí-

ci o osm hodin večer v síni J Koutskýho Před
seda Vác 8uchý tajemník Adolf Zezulák 20

a O ul úíetnik Fr Kunci 2a 8 St pokl J
vocasex ai i s Bt

Číslo XII Chrudim v Racine Wl
odbývá své schfize každou třetí sobotu v mě
síci v i noain večer ueaseaa jos Dušek 101

Hagerer St taj Jos Stehlík 1602 Milwaukee
St účetní k J L Sys 1022 Hlgh St

Číslo XIII Český Lev t Seaforth Red-woo- d

Co Minn

odbývá schfize kaídou druhou neděli v měsíci
Předseda Karel Bouiek místopředs Anton
Serbus tajemník Jaroslav Kovanda očetnik
Fr Jarol pokladník Jan Švec

Číslo XIV Ladimír Klácel
v Hauge i Wis

odbývá schfize každou druhou neděli v měsíci
Předseda Frant Kozlik tajemník Vác Kla
nčetnikJos Mendlík Haiuren Wis poklad
nik F J Koukl

Jan Hus 6 XV Hopkins Minn

odbývá své schfize každou druhou sobotu v
měsíci Předs Václav Tyra taj Jos Hromád-
ko Hopklos Mlnn

Nebraaka ě XVI- - v Omaha Seb
odbývá své schfize každé prvni úterý v měsíci
vsím p j vt nrocna ťroas jos uoieje
místopředs J W Hroch taj Frank Soukup
im So 12tn St účétnik Jakub Marei nokl
Josef Vopálka N W cor 5th and Williams
bi„ prnvoaci Anton Kycniy vnitrní stráž
Tomái DnSek venkovní stráž Frank Mareí
A Hnilička K Marei výbor majetku

KRUŽÁTKO NA ZELÍ
i ie iestl noži jež vždy z&stanou

ostré skrouží buílTilávek v t
minuuon uo uejaké praksi tak-

též jablka mrkev okurky oibull brambory
řetkvičkn vodnici atd pěkně a rychle Ir

asie se postou vyplacené za i in íaizuu

LUSHER BROS ELKHART IND

ABSTRAKTY
--VYHOTOVUJE

S JML Sadler
17th and Farnam Patterson Blk

Zeptejte se naS u tohoto listu Tel 1326

Laciné výletní ceny do Colorado

ve dnech 19 a 20 června 11 1 17 července a
1„7 a SI srpna pro i Oblcaga a míst
východně od řeky Missourl a v dnech 19 a
21 června 3 7 8 9 10 17 18 července a i
7 a21 srpna od řeky Mlssouri do Denver
Colorado Springs M ani tou Pueblo Balt
Lake City Ogden Utah a zpět orodávánv
biidoi?

a oeru lir-d- Jedné s přirážkou S300 za cesty
ow Jbistky platný budou do SI října —

Ptflle al pro blIU podrobnosti a pro spisek
"Colorado The Magnlflclent" — zdarma

OHN 8EBA8TIA N
G P A CHICAGO

K doatinf v lékárničil hotelích a to
všech loimých obchodech

a více itálélKi vytttka sara-(aj-

kaťléaakdo pfevea--
Jednatelství Meh ráčat

podobím n krajta ábusa
tfek vlaatmerkfch a and
obrátí O aULtEMAII
tMStraal NiaalMrt

dollarů Úřady spolkové tvrdí že

důkazy proti němu jsou nezvrat-

nými Frankl pak naproti tomu

zase tvrdí že úplně nevinným jest

1 V návalu choromyslnosti pod-

řezal se v Chicagu 8 dubna 481etý
krajan Jan Rudný bydlící v č407
záp 17 ul a stav jeho po převe-žen- í

do nemocnice prohlášen za

beznadějný Rudný odjel do Ame-

riky před 13 roky a to ze zoufal-

ství že žena jeho stala se mu ne-

věrnou Po 'celý čas svého pobytu
v Americe bral si zklamání to

příliš do hlavy a netajil se nikterak
tím že jest již světa nabažen Od

té doby co se dozvěděl že žena

jeho ve staré vlasti dala jeho jedi-

ného syna na vojnu aby j! nepře-

kážel stal se zádumčivým a nebylo
s ním ani řeči Poslední doSou byl
bez práce a choval se prapodivně
Mluvil zmateně a na otázku co mu

schází odpovídal: "Mám mnoho

krve a musím s' jí trochu pustiti"
A tento úmysl svůj také konečně

provedl

1 K smrtelnému úrazu přišel v

Cnicagu 12 dubna krajan Josef
Stáněk zaměstnaný ve slévárně
Francis & Nygren Co na záp 15
ul Zaměstnán byl při parním

stroji na kterém výše udaného
dne setrvačné kolo prasklo a on

kusem téhož do hlavy zasažen byl

při čemž čelo mu rozraženo Léka-

ři po dopravení jeho do nemocnice

prohlásili že na uzdravení jeho

pramalá naděje jest

1 Bývalá Mary Svobodová nyní

paní Hiltová v Clevelandu opětně
je hrdinkou dne osou kolem níž

otáčí a rozvinuje se nejnovější
sensace Není tomu tak dávno co

Mary předstírajíc důvěrný poměr
se synem zámožného farmáře pana
Třebického přetvařovala se být
těhotnou a aby vynutila sňatek

vymámila z nalezince děcko jež

vydávala za své a jež prý splodila
s mladým Třebickým Ten ovit m

odepřel hlásit se k otectví načež

Mary jej zažalovala Dítě zemřelo

leč Mary dovedla si pomoci Vylá
kala z nalezince jiné dítě s nímž

odebrala se do Eliria Tam stalo

sejí obtíží Jednoho dne odebrala
se do lesíka a tam v podrostu dě-

ťátko kamenem zabila a ukryla v

houští Ziúčia byl vyhrazen a Mary
zatčena co vražednice Jelikož ne

bylo svědků vraždy a zatčená po
čínala si přepodivně změněna Ža

loba v opuštění dítěte Mary ujal
se právník Vlna který pochodil
nad očekávání Přesvědčil soudce
že Mary je choromyslná a docílil

toho že po tahanici mezi probát-ním- i
soudci dvou okresů Mary

byla poslána do clevelandského
blázince odkud po krátké době

byla propuštěna co u

úplně
zdravá Mary odebrala se do Lo-rai- n

kde stala se švadlenou se-

známila se s mladíkem JEHiltem
a svedla jej k sňatku tvrzením že

její teta paní Katherine Kewley- -

ová zemřela a odkázala jí dům č

847 Prospect ul jakož i $1600
na hotovosti' obé s podmínkou že

se provdá Hiit zakousl se na dě-

dictví k němuž družila se sličnost

dívky jíž koupil diamanty a šper-

ky ceny Í600 aimiž potvrdil za-

snoubení Mary nemajíc čisté svě-

domí přijela do Clevelandu a tá
zala se právníka Vlny zda může

se provdat Právník Vlna odvětil

že zákon není jí v cestě však tá-

zal se zda milenec zná její minu-
lost na což Mary přisvědčila Pak

se vrátila do Lorain a vdala se V

sobotu odpoledne 13 dubna přijel
do Clevelandu její manžel aby vy-

zdvihl dědictví Obrátil se na práv-

níka J Clarka který jej přesvědčil
že byl manželkou pranestydatě
oklamán Za jedno pí Katherine

Kewley je jméno vymyšlené a za

druhé dům č 847 Prospect ul

náleží dědicům John Huntingtona
a má ceny 130000 — Oklamaný
Hilt ubezpečil právníka že první
jeho snahou bude vynutit na man-

želce vrácení diamantů a spěchal
domů

1 Krajan Alois Kunášek 27 let
stár a ienat bytem v Č 406 vých
70 ul v New Yorku Vypil dne
16 dubna po 10 bod dopoledne
láhev Čpavku a byl v stavu velmi

povážlívéai dopraven do Presby-
terián hospitalu Kunášek byl v


