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Great Northern dráhy mohli kou-

pili jako jednotlivci akcie Noith
ern Pacific dráhy a nk ji kontro-

lovat jest nemístná neboť o této
dráte jest dosti času jednatiaž zlo

ono se objeví
Kontrolování a sloučení těchto

drah jest proti zákonům a proti

Josef Kavan
LíH pozemkový - -

LHI a pojišťující Jednatel

1410 WlUlam ulice®
_ _DmJIhí t 1 a ~v

Prvý pokus Hillův k

ADRESÁŘ SPOLKŮ

frkhl Mlnlcké Padpor Jritnoty

pro Mvarutápadol atátfi

Minneaota lowa Wiaconain Nebra-ak- a

a obé Dakoty

Ularat Jednota v Montffamery Mink

odbá ia aehaMkalldalpoadtlt fmfnel
lni p Jana K Vaoaaka Ť h vafar Velko

před několika lety

Kdo zvítézi v tomto posledním boji?

i Guvernér Minnesoty Van Sant

jest odhodila kMsti odpor až do

krajnotti proti aeverozipadnfmu
Selezničnfmu trustu který se v

New Jersey utvořil pod jménem
Northern Security Compaoy Gu-

vernér jest rozhodnut le svoli
tvliitnl zasedlof legislatury aby
tato povolila nutné peníze k zahá-

jení právních krokft proti trustu a

kdyby snad tato zdráhala se to
učinili tu Van Sant chce krýt
veškerý niktad ze soukromého
svého jmění
Guvernér bude ltgislaturu žádat

xa povolení % 100000 ku krytí
soudních výloh a za účelem na-

jmutí aejlepštch právnických sil k

výpomoci generálnímu státnímu

právníku jenž jest přesvědčen že
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Guvernér Minnesoty Van Sant
vedoucí boj proti železničnímu monopolu

sti mluvilo se také o poměrech na

kopanicfch a též o různých lou-

pežných historkách které se na
nich v uplynulých letech přihodí
ly K 9 hodině večerní se pří
tomof učitelé rozešli a vydali se
temnou nocí po neschůdnýcb stez
do svých bydlišť kopaničářských
Pan učitel Dostál přišel po namá
bavé cestě domů a dříve nežli
ulehl prohlížel si ještě revolver

který kladl si vždy na noc ke své

posteli by chráněn byl před pře-

padnutím pobudů a čistil jej Z
nenadání vyšla z revolveru rána
Po prvém leknutí zvolala manžel-
ka učitelova ie se jí sdá Že je
střelena a tiskla ruku na levou

stranu prsou Kule vnikla jí do
těla mezi pátým a šestým žebrem

projela pod srdcem plícemi a pře-
razivši Žebro pod lopatkou zůsta-
la v místě tomto vězeti Posláno

neprodleně pro lékaře do Bojko-
vic 3 hodiny vzdálených ten ale

přibyl na kopanici ža za ranního
svítání Nešťastné paní nebylo
však pomoci Zanechala dvě malá
dítka

Velkolepí vlnovinl V sobotu
dne 9 m m dostavil se do kance-

láře plzeSského purkmistra pana
dra Vác Petáka pan Aur Foder- -

mayer čestný měšťan plzeOský a

syn staré plzeBské kupecké rodiny
která slynula pověstí nevšední

a solidity Pan August
Fodermayer odevzdal purkmistru
p dru Petákovi listinu věnovací
dle které po jeho úmrtí připadne
pravovárečný dům č p 167 a
168 který jest dvojím várečným
podílem účastníkem měšťanského

pivovaru v Plzni (což letošního
roku značí výnos as 12000 zl)
měšťanskému chudobinci plzefi- -

skému Hrubý výnos činže této

budovy zvané od starodávna "u
zlatého soudku'' obnáší 17000
zl bez várečných práv Před ne-

dávnem dal pan Aug Fodermayer
domy ty dle plánů architekta p
Krásného z Vídně stavitelem

p t Kotkem v rlzni přestaven v

moderní velký dům ve slohu seces-s- e

Již tehdy proslýchalo se že

velká a výnosná tato budova vě

nována bude některému dobrému
účelu A tak se také stalo V úterý
dne 12 m m jednala městská
rada plzeňská o tomto mililono-vé-m

daru štědrého dárce a vyjed-

nává o založení chorobince pro
chudé nemocné"nezhojitelnou ne

mocí stižené kteří tu mají najiti
útulek — Ústav bude jmenován
'CborobinecAugustaFodermayera'
a bude co nejdříve aktivován —K

věnování zmíněnému píše se ještě:
Pan Fodermayer učinil věnování
své přímo do rukou pana purk-

mistra dra Vác Petáka kteréhož
také požádal aby sám provedl
přípravné práce a zřízení defini
tivní věnovací listiny k aktivování
chorobince Dům 168 byl otcem
téhož p Edvardem Fodermaye- -

rem zakoupen dne 2 srpna 1831
od Jana Poppa pachtýře lékárny
u bílého jednorožce" v Hradci

Králové za 2920 zl Dům č 167

byl již dávno před tím v držení

rodiny Fodermayerů která ode
dávna náleží mezi nejváženějšf ro-

diny plzeBské a jejíž členové vždy
slynuli pověstí neobyčejné dobro
činnosti

Polská stráž nad Tichým oceaaem

zdi se býti sice pravdě nepodob-
nou a přece tam kde příboj Paci-

fiku tříští se o skály Admirálské

zátokyčasto za pochmurných nocí

stoji na hradbách pevnosti Cassy
syn nešťastné Polsky na stráži Je
to J S Andrew člen 94 setniny
dělostřelectva Spoj Států kterýž
zakusil veškeré útrapy krušné pev-nost- oí

služby a jenž ačkoliv jest
silné soustavy tělesné pojednou
onemocněl Šťastnou náhodou do-

zvěděl se však o proslulém Trine-rov- ě

léčivém hořkém vint a zkusil

je A hie ucinek oyi znamenitý
Píšeť Andrew: "Vážený pane
Trinerl Obdržel jsem Vaše víno
v úplném pořádku Přijměte můj
nejsrdečněji dík Užíval jsem ho
dle Vašeho předpisu a zpozoroval
jsem podivuhodnou změnu Proto
uznávám je za nejlepší lék pro ža

ludeční nernoci jak jsem dosud

kdy byl užíval Prvsího příští mě-

síc Vám pošlu peníze ještě na

jednu bednu Vašeho léčivého hoř-

kého vína S úctou J S Andrew

94 Compaoy Coast Iilery US A

Ft Casey Washington" — Po-

dobných odporučení dochází na
tisíce ze všech části Spoj Států

Kanady i Evropy V Rakousku a

v Německu bylo Trberovo léčivé

hořké víno oejlepŠími lékaři uzná-

no za nedostižný lék proti všem

chorobným ústrojům zažívacím

Nedejte si namluvili že některý
padělek může se mu vyrovnatLNa
prodej v lékárnách anebo přímo n

vyrabitele jímž jest Josef Triner
799 Ashland ave Chicago 111- -
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sloučeni drah zmařen

vatelstvo města St Paul v němž

bydlí nechová k aímu Žádnou lá

sku Hitl nezná nic jiného nežli

''byznys všechno ostatní na svě

tě pro Děl neexistuje a v tomto
ohled" jest podoben zemřelému

Jay Gouldovi

Tento nynější pokus sloučiti

ony tři veliké železniční systémy
protínající celý bohatý severozá

pad není prvním )eož byl učiněn
V r 1896 Hill měl v úmyslu zí

skati kontrolu nad Northern Paci
fic dráhou která činila jeho dráze

nebezpečnou konkurenci a slouče
ním obou těchto drah chtěl kon

kurenci tu odstraniti Plány jeho
se mu dařily a nescházelo mnoho

bylo by došlo k tomuto sloučení
Leč jakýsi muž jménem Pearsall

— za kterým stáli však jiní vyni-

kající lidé — podal ve spolkovém
soudě žalobu v níž žádal aby
Great Northern Co bylo zakázáno
získání akcií Northern Pacific Cp
za účelem zajištění kontroly nad
touto linií a žaloba tato byla pro-

jednávána před soudcem Sanbor-ne-

který rozhodnul že charter
Great Northern Co dává této

právo aby mobla získati akcie
Northern Pacific Co Proti to-

muto rozhodnutí podáno odvolání
k nejvyššímu spolkovému soudu a

mezitím stát Minnesota sám za

kročil u distriktního soudu v

okresu Ramsey proti Great Norh
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ern Co a postavil se tak proti za

mýšlenému sloučení obou drah

Soud tento byl projednáván před
soudcem Kellym a ten vynesl dů-

kladný a s všeobec-io- pochvalou
setkavší se rozsudek jenž zněl
takto:

"Korporace jsou řízeny akcio-

nář akcie volí a většina vládne

Jak by mohl soudný člověk oče-káva-

Ze kdž Great Northern
Co aneb jej akcionáři získají
kontrola nad rtorganiscvaooo
Northern Pacific drábou Že jí

úplně ve svfij prospěchf
Nic jiného se nedá předpokládali
a Great Northern Co- - by nepře-
vzala tak těžké závťky na sebe

kdyby nechtěla t nich později tě-

žili

Také námitka le by akcionáři

Nepatrná přlSina smrti Obuvnk
Šubrt v černovíře u Olomouce

píchl se do prstu jehlou čehož si

nevšiml Když počal mu rrst oté
kati přiložil na něj dle babské

rady zaječí sádlo a teprve když
zatekla mu 1 ruka hledal pomoci
v olomoucké nemocnici Hledal j

však pozdě neboť ačkoli mu ruka

po loket neprodleně uříznuta

zemřel následkem pokročilé již

otravy druhého dne po operaci

Vdov obísila te mm oknl Pan
Josef Kreman bydlící na Malé

straně v pátek 16 m m přišel
navštfviti svoji švakrovou Ó4letou
vdovu po hoteliérovi Apolonii
Kotrouíovou bydlící v Nekázán

ce V příbytku očekávalo přícho
zího velmi vzrušující překvapení
svalcrova visela na provaze na
okně a nejevila již pražádné znám

ky života Smyčka byla sice ihned

přeříznuta také lékařská pomoc

opatřena ale veškeré namáhání

přivésti vdovu k vědomí bylo
bezúčelné Sebevraždu spáchala
následkem dlouhotrvající zadumči- -

vosti

Sebtvraida veřejného posluhy
Dvěma kulkami z revolveru do
levé strany prsou vypálenými do

končil v pátek 15 m m svůj ži

vot veřejný posluha Frant Setun- -

ský v roce 1855 narozený Zou

falec bydlel v Řeznické ulici na

hoř Novém městě Ráno ne

opouštěl příbytek kteráž okolnost

nezdála se nikterak nápadnou po-

něvadž posluha později v noci

přišel domů Po 10 bod dopol
sousedství povstal značný roz

ruch způsobený dvěma výstřely z

revolveru Sousedé vnikli do pří

bytku posluhy a nalezli Setunské- -

ho na podlaze v bezvědomí ležící-

ho Na místo povolán byl poli-

cejní lékař kterýž shledal že po-

sluha vypálil si dvě kulky z revol-

veru do levé 6trany prsou do 5

mezižebří a sice z takové blízko-

sti Že kůže byla ožehnuta Pro-

jektily zůstaly vězeti v těle a po
něvadž zasáhly srdce způsobily
okamžitou smrt Sebevrah byl
odvezen do pathologického ústavu
V dopise adresovaném Marii V

zaměstnané u Šalamouna Gruen- -

hutaobchodníka na Starém městě

zoufalý muž psal: "Má
Mařenko! Och odpusť!!!

Mé ty drahé dítě které jsem tak

vroucně miloval v Tobě jsem hle

dal štěstí svého blaha avšak osud
mě oklamal Nenašel jsem toho

čeho jsem si přál abych s Tebou
má drahá žiti mohl Protož ra
ději bych se více netrápil osud

můj jsem revolverem zmohl
Učinil jsem mému žití konec by
mne ten bídný svět netrápil na
Tebe však má nejdražší Mařenko
budu 1 v hrobě vzpomínat Pro
čež přijmi těchto pár posledních
řádků v klidu nerušeném neboť v

krátké době sejdem se v tom
hrobě tmavém Přijmi tisíceré po
libky F SM — Do úřadního aktu
v rubrice důvodů sebevraždy za-

psáno bylo: z nešťastné lásky

Pes tachránil íivot hocha Z To- -

vačova se sdělme: Ondyno šel

nletý Žák obecné školv Frant
Žalák před polednem s košíčkem
ro trochu pisku do blízkého hli- -

nlítž Na češti provázel jej pes
Písek líbil se hochovi pod vyso-

kým podkopaným břehem ale

sotva počal v místě tomto písek

rýpati utrhl se břeh a chlapce
více nežli t m zasypal Pes od-

skočil dal se do vytí a jal se

chlapce vybrabávati Štěkal a

vyl stále dotud až upozornil na

přihodivší se neštěstí dítky neda-

leko si hrající které běžely do

vsi a uědomily o tom co se při-

hodilo hostinského p Vodičku

který do hliniště ihned pospíšil a

chtěl hocha vyhrabati Pes však

hrabal dále sám a nechtěl p Vo-

dičku k práci ani připustit! Když

pak hostinský psa násilím odtrhl

podařilo se mu najiti hochovu

hlavu Když shledal že boch

ještě dýchá vyhrabal pozvolna ce

lého a odnesl jej k rodičům

Hocb neutrpěl Žádných zranění

Při poláru pfiSla o lhot Z Pu

chéře u Kaplice se oznamuje: Dne

6 m- - m vypukl požár v domku

drvoštěpa Weissa v blízké vsi

Paulině Žena VVeissova chtějíc
zacbrániti dobytek vešla do hořící

již stáje kde však klesla kouřem

oanámeoa k zemi a zadusila se

Syn její k'erýkdyž dlouho se ne-

vracela vešel za ní a klesl též v

bezvědomí ale byl v čas ještě vy
nesen a zachráněn Mimo toto

neštěstí přišli k úrazu ještě jiní
lidé Povczník Grill který půjčil

potah ke stříkačce spadl a byl mu

koly stříkačky rozdrcen palec
dále pak spadli při hašení tři ha-

siči se zpuckřelébo žebříku jenž
se pod nimi zlomil a utrpěli váž-

ného zranění Udušená Weissová

byla matkou sedmi dítek

Zastřelil monlelkm Velké neště

stí stihlo rodina učitele pana
Dostala v Zítkově kopanici a St

Hrozenkova V pondělí 1 1 m m

byj ve Škole na Zítkově školní

inspektor t Uber Brodu načei
očitelé t okolních kopanic sešli se

prospěchu státu Minnesoty a

tomto přesvědčení uznávám ná

mitkv strany žalující" '

Později nej vyšší spolkový soud
zvrátil rozsudek soudce Sanboroa

vynešený v žalobě Pearsallově

proti ureat Northern Co a ve vy- -

nešeném svém výnosu pravil
takto:

"Myslíme že legislatura byta

kompetentní vzhledem k veřejné
mu dobru k vyslovení se že

charteru Great Notthern dráhy
nemá být používáno k podlomení
soutěže a zbudování monopolu
Krátce my nemažeme uznati za

právo očividnou chybu již Great
Northern Co spáchati hodlá

Myslíme že povolení k založení

korporací jest propůjčováno za

tím účelem aby tyto prospívaly
veřejnému dobru a privileje kor

porací nemají proto být zneužívá

ny Má-l- i sloučení za účel zvýše
ní železničních dopravních sazeb
o tom nemažeme rozhodovat) leC

sloučením takovým byla by dána

korporaci tato moc a lid byl by
tím vydán na milost a nemilost

korporaci V této zemi jest po 300
rkoú již zakořeněný odpor proti
monopolům který nalezl průcho
du v mnohých zákonech různých
lcgislatur a legislatura jest opráv-
něna hájiti zájmy lidu a veřejnosti
proti monopolům jichž hlavní
účel jest zvýšili cenu výrobku ve

výrobě a ceny sazeb v dopravě
Následkem jich rychlosti a po

měrné láce v sprostředkování do

pravy dráhy monopolují veškerou

dopravu podél jich tratí avšak

veřejné mínění lidu jest toho ná-

hledu že takové monopolisování
nesmí jiti tak daleko aby jedna
dráha mohla kontrolovali veškeru

dopravu mezi místy s nimiž jsou
také spojeny linie konkurenčních
drah
Sloučení těchto dvou velikjcb

korporací mělo by ten následek že

by propůjčilo žalované monopol
veškeré dopravy v severní polovic1
státu Minnesoty a legislatura svý
mi zákony z r 1874 a 1881 měla

právo a dala průchodu veřejnému
náhledu že soutěž jest nejlepš'-záruko-

proti vykořisťování''
Tímto rozhodnutím nejvyššího

spolkového soudu bylo Hillovi

tehdy zamezeno sloučení oněch

dvou konkurujících dráh ale

od té doby stále hleděl vynajíti

prostředek jakým spúsobem by se

toto sloučení dalo docílit! a ko-

nečně se mu to podařilo
Založením Northern Security

Co chce Hill zákony státu Minne

ty a jiných sousedních států obejiti
a nastává nyní nanejvýš zajímavá
otázka zdali soudy v nichž tento

boj proti železničnímu monopolu
bude projednáván nechají starého
lišáka proklouznouii s výmluvou
že Northern ' Security Co jest
společností která vede obchod v

akciích oněch třech dráh a nemá

nic společného s jich řízením

Guvernér- - Van Sant hodil Jim
Hillovi rukavici a pomoc vyžádal
i od jiných guvernérů sousedních
států jimiž od" dráhy probíhají a

následkem toho guvernér Nebra- -

sky Savage nařídil také státnímu

právníku aby otázce oné věnoval
svou pozornost neoor 1 zákony
státu Ntbrasky přímo zapovídají
sloučení dvou konkurenčních
drah
Guvernér Van Sant hodlá svo-la- ti

zvláštní schůzi guvernérů k

poradě jaké kroky by se proti
hrozícímu monopolu měly použiti
aby nebezpečí toto bylo odvráceno
a neopomeneme čtenářstvo P Z
o tomto zajímavém a zároveS dů-

ležitém boji příležitostně vždy

zpravili

A J Snell chtěl jiti do zábavy
avšak obával se tak učinili násled-

kem bolestí Žaludečních domní-

vaje se že by se tyto mohly zhor
šiti Praví: "Vyprávěl jsem ne-

snáze své jisté přítelkyni jež mi

řekla: "ChamberlaiVs Colic Cho

lera a Diarrhoea Remedy umožaf

vám jiti do společnosti" Koupil

jsem si láhev a mám potěšení
oznámiti že dvě dávky mne vylé

čily a umožnily mi těšiti se ze zá

bavy" Mr Snell bydlí v Summer
Hill N Y Tento lék jest na

prodej ve všech lékárnách

NA PRODEJ

Prodáa za vyhodsck podmínek dům

v némi Jeit taffeena úplni dílna noiíř

kl Vie jett vyplacena Uáof dlub
voda ří£aí zavedena Jest nt třech mí

ttecb kaná] cavedea jest n ollci I do

doma olice Jest vjdlAidčna Dam ten

bo lil by te nejlíp pro ěetkébo noííře
oetx zetoalf mal mni provozoval v

a£di po 23 let femetlo aoiíŇké a dobrým

dipřebem Víecboy nitroj Jtko parní

troj broiy "iajbjr" řero i bílé dřevo

tónový tub oa aisady a vfibee vie co k

řrmetlu torna aáleH laciaa m prodá
Ježto tde aenf feakéao aoiíře mobl by
Kle trufa řemeslník dobré tivubytí
daiti Laskavé aabídky přijímá Anna

Marek & SO Crotoa 8t Qevelaad O

wmkf roé firmír pobílil Umthjr I t
Utul uujlliéai oputH vArn a i'b aJIillch
Irem při conťb oJnlllii'b Tú sabvá m
vrbolorovinlji sbatmktt

Obraťte se s důvěrou na něho a

bude vám spravedlivě poslouženo

Db J P Loro Da Fbzd Ruitu

Lord a Ruštin
oomXcí lkkari

ziemoezitc v TOS£Ti
KaaBoJKI nemoci leuk a porady

501 Paxtoa Block 16 1 Faraaa si
OMAHA NEBR

tW Dopoledne v nemocnici sv loteH

fJT Odpol ? éfadovnf od 3 do S hod

Železniční pozemky aa 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 pozemkC 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 tak 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 trhp pro
plodiny farmerské
O bližší podrobnosti pište na

Geo IV Bell
' poiemkoTj komliaf Hadaon Wli

aneb na q Jf M(Ratt
15 proi A O P K 8t Paul Mlnn

NOBMESTE! DRÁHA

zkrácení času -

zlepšená obsluha

2 listopadu
Denní chicagský zvlážtní vlak vyjíždí

v 730 ráno místo v 7:00 ráno V touž

dubu přijíždí do Chicaga

Denní St Paul MnpU expresanf vlak

vyjíždí v 7:10 rána místo v 6:55 V toul
doba přijíždí do St Paul-M- pls

Čí 3 Overland limited do Chicaga v

7 45 večer má spací toij poaze Daleko

rychleji jede na západ s Chicaga do

Omaby

North Western to mfiže nníti

Městská třalona: 1401-- 3 Faraam m

The Limited'' evenlw anit The Expreu
noon traln řroto Ouialia lr Chicago

UNEXGELLEO SERVICE

Py traln on J íveping trata frora Omah fot

líluueaiwllí aud 8t l'uul

TlfkeUof aiwjt3 of (vmuwllnv Ilona
W H BBILL Ditt PasT Agt Omaha

VHBANSONOri MEKCYiOf
Cfcinuo IMbaaaa

1 POnOTIOrTll TOZT

DO TEXAS

IV? ST

r
PnJldOTT BuííetoTfi acl tqzt a Tolst

KluM tozj ia TlscU Tlatácí

Kejlepií dřina do viech luíst

Kaasaa Ltdliaakéai áaead Tezasa
lesíka a aa Pacifickém pobieti

v Jde přímo do

ifilkfin Charmu ZmsrtUr
SaHu Il¥ortBlTinibortv

Baltoo TijVa CainésvCle

locňut EirUai SiaKarcot

L&Gra££% SeBtcs Alrarado

ABSTRAKTY
—Trnorovcjk—

3 Sadlor
17U aaé Faraaaa Pattersea Elk

tt aal a tohoto liatn Tel 13M

J Mlaa Biialprdmila Toinál
svol Velkotajemnik Jakub Vondra PO

Boa II Munlfoinar Mina VlkodfetnIk
Jo B aukul Velkopokladufk J Maruíka

C I v Maatffamerr Vlna

odbfvi ri aebna kaMoa ítrrtoa nedíll v
maalcl Predaada tt K Staněk Ta)emn'k
rrMlia CíetnlkVoJt Kaaanda Pokladník
Touái 3avtl
Č II Mladaiech v La Saeir Ceater

Minnesota

odbfá šwi aehow kaldoo t nedlít niti 4
InllOOP Predaeda Jakub Kranlk tajemník
Pi Bárta LeBuenr Center Mlnn Slet i Bl-e-

pokladník Vlo Krara
C III v St Paul Mlaa

odhtráaT aehata katdoua atraJu v roeaHd
Predaeda Thomaa Solida tajemník frant
šanda 7 Híflaon aeuSt PauiMlnn!ufa-ni- k

Prant Bílka 196 Blcbmond Bt poli
Viol v Kotnour

Karel Havlíček Borovský i IY

Mlnaeapolis Mína

odbf tí a aobaie kaidon 1 neděli v míilo
alnl ( S81 oorner of Waablnuton lt Oedar are
Bo Predaeda Halcbman miatopreda Anton
Várra tajemník Pr Jindra otetnlk liKolil
pokladník K Albrecht

£ T T Karé Prase Mína

odbfvi a4 acbftie katdon 4 ncdll v mtalcl
Pledaeaa vojta unalupek taj P J Norot-n- ř

dftetnik Viclav Poael mkladnlk Jkuh
Svoboda New Praaua Mlnn

Komenský i TI v Hayward
Minnesota

odbfviari aehtw I nedSU v méalcl Předa
Pr šlatek mlttnprrda J Punfar taj Volt
Peonvak Box St Olenvllle Mlnn iřetnlk
Karel Funtar poklad MateJ BenelOakland
Mino

Karel Tellký L Til v Kot J řebonl
Minnesota

odbf t avi acboie kaidon 4 nedři mřalct
rreaeeaa Jan Klein miatoorraa vojt Uhlíř
tajemník Jobn Pllipek tfetnik Jan Podojil
pokladník Jan Noaka prnvodM Volt Klela
Ant Velitek Joa Edl Pr Btaaka vjíbor iet
Jan Plllpek Vojt Ubllf rfbor majetku Joa
Balata renkornl atrií Ant Velilek vnltrni
atrU ViclaT Edl poael

Č Tlil Bornost Owatonaa Mlnn

odbjWá ari achtu kaidon t neděli r mtatci V

Íednu
hodinu odnnlr alnl 6 g V 8 Predaeda

mlstoprcda Fr Burel tajemník
topolí Marek viv n Biem st ncetnlk Pr
Pechck pokladník Váo Herdllíka at pra
rodil Doni Morarec vnitrní atrii Kalpar
Btetik venkovní atrií Josef II VavHn

8polk i IX v Plne City Minnesota

odhfvi vi echtzo každou druhna ni"lfll v
rafslrl PredMNlaJan Htochl mlatnprmlaťda
Tnmil BiiSlltiiJptn Joa HaruWlnox 32 Beroun
ifetnik Jan Hojda Plne City Mlnn poklad
Jan Sambarr Plne Cltr Mlnn

Č X ČechoHloran v Ollrla Mlun

Predaeda Karel Kohn mlatorredar-l- J
tpdka tajemník Karel Švltinvec (lfe'nlu
M 1'etHřka poklurinik Vi:lav O 1'lnyhard
průvmlfí V Jaké! vnlifnl arriU K H ti}

itríl V liarastn úfi--l vjlinr J Pivek

Čechie č XI v So Omaha Seb
Odbfvi rrhfiae kaldf drnhř {tvrtek v rPl

Ol o osm hodin vefor v alnl J Koutkjhn před
teda Vic Huclií tajemntk Adolf l

au ol acetnlk Kr Kunci 23 a 8 Ht pokl J
Vodbek 21 8 St

Číslo XII Chrodím v Kaclne l

odbřvaavi achfate kaldou tfeti aobotu v mi-
lici v T hodin veCer Predaeda Jna Dulek lul
Hairerer Bt taj Joa Biehllk InuS Mllwaukea
St díetnik J I Bye lOai Hlvb 8t

Číslo XIII Česky Lev v Srarorth Ked
wood Co Mlnn

odbvi achftae kuMnu druhou nedlll r mlsfel
Předseda Karel Unulek miatopreda Anton
Berbus tajemník Jaroalav Kovanda dtetnlk
Pr J aroi pokladník Jan Svec -

Číslo XIV Ladlmír Klicel
v Haage i Wta

odbfvi aeh&ae kaidon druhou nedlll v mhle
rreaaeaa rranu biiiiik tajemník vac Klo
aíetnlkJoa Mendlik Hana-e-n Wla poklad
nik P J Koukl

Jaa Bas i XT Hopklna Mlnn
odbfvi avi aobae kaidon drahou aobotu v
meaici rreoa vaciav ryra taj Joa Hromád-
ko Hopklna Mlnn

Rebraaka i XTI v Omaha 5eb

odbfvi avé achftie kaidi první iterjl v mlsfel
valní p J W Hrocha Předa Joa DoleJI
miatopreda J W II rocb taj frank Soukup
ISlSBo IStb Bt afetnik Jakub Marel pukl
Josef Vopilka N W cor 6th and Wlilíaiua
Bt provodil Anton Kycblf vnitrní atrii
TomU Dniek venkovní atrii Frank Marel
A Hnilička K Marci výbor maleiku

Číslo XVII v Lowry Mlnn

Cď"'" jlnlicfa&aeDrvnlnedlII Plad- -
ihartin Bartot: taiem Wenrel Rifbil!

icetník J V Lepefka pokl Fred H Chan

Číslo XVIII Bratři Severa
v Uryweod WIs

volili al nialedujlci ífadnlky predaeda Jan
Forman: miatopredaeaa JIH Slípek: taj J
Vlaanlk: ůtet Torná! Kyeelkci pokl ilola
Piap

Tel otijáli 819—Tel ttatonj 807

DlLouís Svoboda

'ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna i 301 Paxtoa Block
na rohu tí a Faro a m ul

Útednl hodiny od II do IS bodln dopoledne
oa i ao " oaiwieane

Yeter od ? do 8 v obydli I IV Wllllama ul

Poslouží ochotně krajanům tf

Div C Bosewater
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: 222 "Bec Bulldlnj"

' 01 11 Ao dopoL
ÚradnI hodiny: Od Ido a ( „

V neděli od 10 do U dopol

TeL v ářaatorai 604-T- eL v byta ltl7
Bfdlt-Cl- alo S41T Jonea ulice

Or E Ilolovtciiincr

OPFICK na roba UV a Howard ul Bheely'a
Block Ha dveri 110 Telefon l

V plairni k naleaeai oa F) do 12 bodla riao
d 1 do i odpoledne a od T do a vele

Telefon residence) l7t

Dr Giííord & Bicknell
ožni lélcaft

Úřadovna cla 40—Í07 Kartách Block
15 a Donglaa ol Omaha Neb

Charles K&afman
pojišťující Jednatel
a Teřejny notář

taatoMijei aeJlepK pojllfajld apniefnnati
prodávi a kopaje majeiek aemovliý vrdivi
přeplavní Hatay a Bvropy a do Evropy atd

Pijimff petite na %em—itj majetek
tXHeet t 8a 14 8U Oauka Sek

8a drahém poackodi tf

nynější protitrustovní a protistu- -

covacf zákony státu postačí úplně
k poražení železničního trustu

Legislatura státu Minnesoty má

býti svolána dne 1 února příštího
roku a od toho okamžiku bude za

hájen opravdový boj proti tomuto

nejnovějšímu 40omilionovému tru
stu- - " v''-r::S-'- ':l'

Trust tento povstal sloučením

Great Northern dráhy Northern
Pacific dráhy a Burlingtcnstié
dráhy a jest výsledkem dlouhého

"fajtu" mezi těmito dráhami
vlastni mezi nejvčtŠími jich akci-oná- ři

James J Hilletn a Harrima-ne- m

z- -

0

Jasies J Hlir

otec nejnovřjSlbo čtyřbUmilionového troštu

Hill jest otcem tohoto trustu a

J Pierpont Morgan jest jeho
kmotrem'
Guvernér Minnesoty Van Sant

t president James J Hill jsou
mnít o nichž se dnes oa severo-lipa- dí

nejvíce mluví O guver-ciro-
vi

zaznívá chvála a o Hillovi

lt:rý nebyl nikdy populárním vy-c'v-

se veřejnost slovy nejpfí-l!::b- o

odsuzování

I jest domovem v St Paul

l 'illo guvernérův domov jest ve

kde st v dřevařském ob-'- a

pomohl ke slušnému ne

i tt-iÍ- 3u jxíaí
' j :t c:'niiiobný mílio-- '

11 tiA kteří bez ohle--

% clvCskářství jde
:

~
3 a j:~xl dollar jest

--z r:: Uké oby

0

Aaaeb reL "Pokroka Zápsda" Ik3

V'


