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mocník Josef Utz který uprchl s
Domova odciziv své matce v

Brodě obnos 3400 mirek Stopa
Utzova vedla do Prahy pročež
byla zdejší policie požádána 0 ta

Nemocní stíženl plicníml choro-

bami slyšte I

Na sjezdu lékařském dokázal

professor z Leydenu la jedině v

Léčení havln a

feo estí v zádech

Vlechn
tnooe ledvin
náchfto

uetrojl
Tál raeuma
tUm loleatl v
ádooh vadv

Hoch umaíkán kládou — V hra
hájení pátrání V sobotu dne 13 Německu stále 1200000 lidí stíběcím buquoyskéra lese u Dlouhé
m m ráno došla sem zpráva z feno jest souchotinami a z těchtoStropnice na Kapličku zaměstnán
Mnichova že hledaný Utz skončil ročně téměř 190000 osob tétobyl dne 10 m ra rolťík Frant

(DokonCnl)

Můžeme vlak dokázat Že lidé

v Čechách kteří ponejvíce Žijou o

sprosté stravě a kávu mají poutě
dvakrát do roka jsou vesměs

zdrávi silni Přijdou-l- i ale sem a

počnou bumbat to naše kafíčko

hned líce jejich počnou na se

bráti bromovou barvn a v nedlou

tam sebevraždou hrozné nemoci podléhá ItkožtoAntoni se svým iBietym synem
Přísná matka a nebohé ditl —Františkem odvážením klád k pile povodci této hrozné choroby byly

odhaleny tak zvané tuberkulovéPři nakládání 18 metrů dlouhého

kmenu nepočínali si však dosti bacilly Tyto bacilly každý Clo
Vinohradskému policejnímu korní'

sařství bylo v sobotu 13 m m

učiněno trestaí oíůíuíčuI o pracpatmč KuiCs Štítil se náihé ilúué púíúútt íi šicčúval u tu
věk do tebe vdýše poněvadž se

nedají odstraniti Jestli alezvláštním případu pronásledovánitoho na syna Františka a převaliv
se přes něj rozmáčkl jej Hoch

trdeCni kamen v méchH vodnatelaoat
ieniká netnooe

Nedejte ae oditralltl Jeet láku pro via
Je-- li nutno doplite drn Pennerovt
Ztrávli celý álvot iráj látenlm takovfoh

pllpadl Jako Jtou vale Vlechny porady
adarma

"Mil jaem tetuj pripad nemoci ledvin a
rheumalltma a říkaly má byly krvavá
Bnálel Item netmlrná bolettl Mi fena byla
ttitena válnou lentkon oemool Dra Ftn-ne- ca

Kldney and Backache Cure vyláCllo pá
oba F W WHEELKR Kaadolpn la"

Na prodej: V lákám S716 Q ul„ So Omaha
8 A Beránka 10 a Wllllem ul Omaha
Jot Tufka MU Jlínl 13 ul Omaha
Emila Čermáka IMi Jlínl II ul Omaha

V iákárnikt UK II Poládejte o kuohalk- a-
Je tdarma

šťastnou náhodou velká část liddítka jež ukrutným způsobem
v několika okamžicích skonal vlastní matka trýznila Udání tý stva vdechováním těchto bacili Q

souchotěmi stížena není dokazuje
to zřejmě ie tělo lidské jest samo

óeoevraiaa — JJo i eehonlna u
kalo se Rozalie Pomahačové ženy
obchodního sluhy bydlící v čísle

380 ve Vršovicích Domovnice
Králík vrátil se před několika dny schopno učiniti ony bacilly ne

škodnými V oněch místech kdeCtc lie Kloubová tvrdila že Po24letý syn rolníka Jan Prix z vo

jenské služby z Bosny a byl 1

produšnice se rozvětvují v mnoi-st- ví

trubic které vedou do plic
mabačová už po delŠi dobu velmi

necitným způsobem zachází se
nalézají se dvě tak zvané Žlázy

touŽebností očekáván Vzpomínala
na něj milenka kterou musil před
třemi roky opustiti r očekávali

jej také vlastní jeho rodiče aby

Tanec st Víta U Fenner rredonlaŇ v!

ij CEŠI V AMERICE :

: :

I Česká osada v okolí Shiner

Texas truchli upřímně nad smut-

ným osudem který postihl právě
o štědrém večeru váženou českou

rodinu Na farmě p Kopeckého
asi dvě míle západně od Shiner
ležící jest nájemníkem p Vine

Jaasa Na oslavu štědrého večera

střílel Jansa z revolveru Jedna
kule zasáhla strom odrazila se od

něho zaletěla do obydelnébo sta-

vení kde zaryla se do prsou ženě

Jansové která byla okamžitě

mrtva — Jinou obětí oslavy vá-

noční stala se manželka Jak
Welka asi dvě míle od Shiner
usazeného Chtěla vypáliti též

"eracker'' když ten předčasně
vybuchl a jednu ruku zle jí rozdr

til a popálil
H V Chicagu se minulou středu

odpoledne pohádali krajané Jiří
Babinec a Martin Papánek oba
zaměstnaní v jtrchároě D Eisen-drath-

na Lake a Sangamon ul
Z hádky došlo konečně k rvačce

průběhem které tasil Papánek ka-

pesní nůž a bodl Babince do levé

strany Způsobil mu hlubokou tři

palce dlouhou ránu Ambulance

dopravila raněného Babincekterý
bydlí v čísle 279 Center ave do

nemocnice St Mary kde lékaři

nedávají mnoho naděje na uzdra-

vení Papánek byl zatčen a musí

vyčkati jak stav věcí dopadne

Zatčený tvrdí že neměl v úmyslu
Babince poraniti tím méně usmr-tit- i

ale v rozčilení nebyl mo:en

smyslů
II Krajan Bed Miller 36 roků

stár spáchal o božím hodě vá- -

6le'ým nemanželským synkem
svým Františkem Flegrem Matce

toto dítě patrně bylo na překážku

ADRESÁŘ SPOLKŮ

Ceka8Ur Dilakke Padpar Jednat

pro Mvarotápadnl itátyl
Minneiota Iowa Wlicomin Nebraikai

obě Dakoty a MlcUlgan

Hlavai Jednáte v St Pani Miaa
tfradnlcl I nCelnim vfborem ae tojdou

Hletná naCei podlltenf ra tpolkán vftlpdltf
auf lány budou Velkopredeeda Frant Hknk '
St l'aul Mlnn I mlttopledeeda J Aubret-h- t

Mlnneapollt Mlnn II mltlopledteda Jneepti
Hromátka Hopklnt Mlnn Velkotajeanik
Frant A Krrk Bt Ptul Mlnn Velkopoklad

Joeenn ryra Mlnneapollt Mlnn
radovna:SMOoodbuetU Bt Paul Mino
iLáker Hl Jm athtJ Uotim 1HK tib --

Si Si raui aiinn
Čtvrtletní tprávy teiaailajl v lem tpolktav dubnu Červenci Hjnu a lednu

Ó I v Bontftaery Mlnn
odbfvá avá acháte ktidoo Čtvrtou ndllt
metici Predeede rr K Stanák Ta)emn'k
Vr Mixa CCetnlk Vojt Katanda Pokladn k
Totnai 3avel

t II Hladoceth v Le Sueur Center
Minnesota

odbfvá tvá tchti kaidou 1 nedáli niáeio
ttnl IOOF Predieda Jakub Krenik tajemník
Fi Bárta LcBueur Center Mlno_ áCet J Bl-c-

pokladník Váo Kráva

Č III r 8t Pani Mlnn
odbfvátvá achote katdol ttřeJu v metici
Predteda Tbomat Bliílda: 474 Oodrlch Ave
tajemník Frant eanda 4M Hárrtnon ave Bt
Paui Mlnn : áCe'nlk Frant Horáček 14

Pleatant Ave potl Václav Kotnour

Earel Havlíček Baravský i IT
Minneapolls Mlnn

odbfvá tvá tehite kaUou 1 nedáli v metle
liol C Sil corner nt Watblnaton lt Oedar av
Bo Predteda Kalcbman mlttopledt Anton
Vávra tajemník Petr Straka aM Thornton
Ave 8 K Mlnneapollt Mlnn otetnik M

Koliipokltduík E Albrecht

Č V v Karé Prase Mlnn
odbfvátvá Knote katdon 4 nedáli v metici
Plodtoda Ant T Budin taj Ant ř Vrtil
of áCetnik Václav Pote) pokladník Jakub
Bvoboda New Praxua Mina

Kameiitký i VI T Hayward
Hlnaesata

odbfvá tvá eobQJM I nedáli v méelcl Pléd
J Funfar mlttopredt Vojt Paoovikf tajJotel Straka Olenvllle Mlnn áCetnrk
Fr Prantner poklad Václav gredl Oakland
Mlnn

Karel Veliký l VII v Rera IřVbonl
Hlnaesata

odbfvá avá tcb6ie kaidou 4 aedll metle
Pledteda Vojt Uhlíř mlttopredt Via Kdl
tajemník Jan Noakt áCetnik Jan Podojí
říkladnik Vojt Klein prflvodCI Joe Balatal

JotEdlJohn Fllipek vfbor áCet
Vojt Klelo Jot Edl vfbor majetku Ant
Velíáek J Fillpek atrátet Fr Btaaka potil

t VIII Kornout Owatenna KIbb
odbfvá tvá achát kaidou S Dědili v dMci v

Íednu
hodinu dpol v tlnl 6 8 P 8 Pledteda

mlttopredt Fr Burel tajemník
Leopold Marek 810 N Biem St oíetnlk Fr

odevzdali mu usedlost- - Byla za urnn r &wva proto mnohdy ukrutným způso I lUb t
fa

dlužena a z tísně pomoci mělo
věno synovy manželky Jan Prix

měl ale známost s dívkou chudou

bem je trýznila Hošík je velmi

zanedbalý a není s podivením že

mnohdy provede něco čím zlobu platíte mikteré nechtěl opustiti V kritickém

tomto stavu uchopil střelnou zbraB
matčinu ještě rozvíří Po učině
ném trestaim oznámení byl hošíka vypálil z ní ránu k srdci a když

se jí jen těžce zranil doplazil se matce odebrán a předveden k lé

íi ono Ve větSine připadá jsou to

ale ženy Změna tato obyčejné

přičítá se našemu drsnému pod-

nebí Slyšíme velmi často: "Ale

to klima v té Americe Člověka

zrovna tráví" Ano tráví vás moji

zlatí ale ta Široká konvice s tou

černou špínou na těch kamnech

Shoďte ji dolů a vykopněte dveřmi

venl Jezte ráno a večer polévky a

uvidíte že "klima' naše jest "all-right- "

Ostatně kdo jí tak mnoho

důvěřuješ jen papej dál nic ne-

škodí! Však ale do té doby neŽ

hodiny tvého života docvakají dáš

lékárníkům vydělat více než ten
co kafíčko vestavení nemá

No teď jsem do té černé kávy

zajel že ani nevím kde jsem o té

učitelské slasti přestal Aha! už se

pamatuji že jsem právě chtěl vy-

právět jak jeden pantáta přiběhl
na učitele že nesmí učit dítky

zeměpisu "že prý to do školy

nepatří neb se to rouhá bohu"
Snad mrzelo onoho pána že se

tam učí že se svět točí Inu ho-

lenku jest ho "kumsť' teď zasta-

vit když se již roztočil

Časem též člověk uzná za dobré

vysvětlit dětem Že jest velmi pro-spěš-

když se často myjem
Tu zas narazíme na kámea

Dítko některé přiběhne domu a ve

své nevinnosti sděluje mamince:

"Maminko učitel nám povídal že

se máme umejt!'' A maminku jak
to uslyší bned ta grobiánská po

padne a běží k sousedce a láteří

na učiteleŽe poroučí jejich dětem

ke dveřím kostela a oběsil se na

jejich klice Na zanechaném lístku

psal by si z jeho smrti nikdo ne

kaři pdru Kichtrovi který nalezl

četné btopy trýznění a jeho zane-

dbávání Tělo jeho bylo modřinami

a krevními podlitinami zrovna

poseto na ukazováčku pravé ruky
má nehet úplně sedřený nohy i

činu výčitky jelikož sani si na
život v pomatení mysli

ceny vyioké v obchodech

kájí kupováním u

til mbžete zlákali nejen zboži

epM ale též usetHme vám ne]

méní čtvrtinu na hodinkách a

klenotech My mime bohatou

záiobo prttenu řetízku nául

nic jehlic diamantů atd a e

pouze byite ie o tvrzeni

tomto preítedčili DopiSte ti

ODáicetký cenník

W J Wísa a Syn

881 W 18tb 8t Chicago 111

Surovost — Z Volar na Šumavě

se sděluje: V minulých dnech došlo

ve zdejším Geyerově hostinci k

hádce která skončila v hozením

ruce omrzlé Sousedé vypravují
že hošík je tak zanedbaný a zdi-

vočilý že z nedostatku také pojídá

šváby Nebohý hošík ponechán
v dalším "ošetřování'' u své mat

ky V sousedství proti Pomaha

bronchialnf a plicní o jejichž účelu
se věda lékařská dozvěděla nyní
že vyvinují zcela zvláštní šťávu

která zničí každý zárodek nemoci

dříve nežli vnikne do plic Tím
ale kde tyto žlázy ať již násled-

kem dědičnosti slabosti aneb z

jiných organických příčin dosta-

tečné množství této Šťávy vymě-
šovat! nemohou a kde plíce na

chlazením prachem aneb jina-

kým způsobem citlivými se staly
může se bacili tuberkulosní usaditi

a nemoc dříve neb později vypuk-
ne Tu přišlo se na myšlénku
sesílenfm těchto bronchialnícb
žláz zameziti vniknutí bacilla

do plic
Zjistilo se Že Šimanovského

Březoborské nyní již světové thé

skládající se ze dvanácti vápeno-železitýc- k

bylin když se užívá

dle předpisu sesiluje ony žlázy a

chrání plíce před oněmi bacilly-Tot-

thé vynalerl Čech F J

který sám byl stfžen
souchotinami v největším stupni a
sám se jím vyléčil Je-- li thé ono
užíváno dle předpisu povzbuzuje
se chuť k jídlu nemocný nabývá
nálady váhy těla a síly přibývá
zimnice kašel a pocení ubývá
hlen se rozpouští — léčení nastá-

vá Tisíce lidí ze všech vrstev i

lékaři potvrdili výtečnost toho
thé Šimanovského Březoborské
světové thé docílilo překvapují

tří rušitelů klidu Vyhození zaho-

řeli pomstychtivostí a čekali před
hostincem pevně odhodláni schla čové vniklo oprávněné rozhořčení'
diti si žáhu na prvním hostu který
z něho vyjde Nešťastníkem tím Rodinní drama — Žena mecha-

nika 2gletá Anna Pokorová do

pustila se v pondělí 8 prosinceHoboken NY sebevraždu udu-1- ° oouvnnf r? '
vTz hostince vykročil zmlátili )ejsiv se Divném tívl nalezen

Dr C Rosewater
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: 222 "Bee Ityflding"

Od II do 12 dopoL
Úfadnl hodiny: Od Idol I

OdS:dolf °°B
V nedáli od II do U dopni

za nepřítomnosti svého muže hroz-oéb- o

činu Když nevycházela po
zákeřníci holemi tak důkladně že

zůstal v bezvědomí ležatí načež Pechek pokladník Vác HerdllCka tt prt
▼uuci uun eturarec vnitrní airai řti
Bleták venkovní atrál Joaef H Vavfin

svém pokojíku mrtev v pátek
ráno Mrtvola převzal v opatro-vác- f

koroner a pakli se nikdo o

ni nepřihlásí bude pohřbena na

utekli Hois odnesen byl domů a

za několik dní zemřel Lékařskou

prohlídkou bylo zjištěno že měl

celý den z uzamčeného bytu
jeho dvéře a na podlaze

nalezen její jměiíčnl synáček

uškrcený Šátkem stáhnutým mumcstsite útraty Millerovi pnouzni Tel v ářaierně 604-- Tel v bjU 1117na několika místech rozbitou leb
jsou ty naše děti špinavé?!" ve staré jvlasti jsou prý zámožní kolem krku ťokorová ležela v BydlL-A- elo SM7 Jonee uliceku roztříštěnou kosť noienni a

jiné těžké rány Surovci bylí již
zatčeni jsou to dva selští synkové

lidé a on sám jezdíval každý rok

doml aby strávil vánoční svátky
v kruhu své rodiny Tentokráte

ale neměl peníze na cestu a tato

Najdeme také školu kde jest
třeba aby se učitel po celý boží

den mračil neb jestli se někdy

usměje hned některé dítky běží

bezvědomí na posteli poživši roz-

tok fosforu Dopravena byla do
nemocnice K zoufalému tomuto
činu dohnaly prý ji rodinné ne-

šváry

Smrt otravou — Před několika

okolnost prý jej dohnala k zou

falství
domů žalovat že se jim učitel

směje Onehdy jsme měli otázku v

lei oliyili 879 —Tel tMoTiT 807

aLouis Svoboda
ČESKÝ LÉKAŘ

zeměpisu by se jmenovaly tři

cích výsledků i tam kde jiné pro
středky nepomohly Máme my
Čechové opět o jednoho výtečníka
více Zvláště hrdi jsou na něho

1 Úmrtní rozpočty za měsíc dny připravovala rolnice Kristina
"Životní potřeby člověka" Tu se

prosinec 1902 jež tajemník Ná

rodního Hlavního Řádu cSPS

právě rozesýlá vykazují krom

Urbánková v Křečkově u Podě-

brad svým příbuzným ji navští-

ví vším jídla po jichž požití pocíti
jeho rodiči na Březových Horách
(u Příbrami) Ne nadarmo napsal
jemu pan Čeněk Bubeník ze

Úřadovna č 301 Paxton Block
na rohu 16 a Farním ul

OfednI hodiny od II do 11 bodlo dopoledne
od l do á " odpoledne

Veíer od do 8 v obydli t U0S Wllllame ul

Poslouží ochotně krajanům tí

la sama těžkosti Žaludku a brzy
na to dříve nežli př Šel lékař sko-

nala otravou Urbánkové prý ne

obyčejně velký počet úmrtí totiž

22 úmrtí a 8 úmrtí manželek —

Na úmrtních podporách vyplaceno
bude celkem $ 24000 a sice $22000

Žižkova dne 12 září 1894:

CtÍLý panel Tak tiše a bez

na úmrtí členů a f2000 na úmrtí

Špalek i IX v Piae City Minnesota
odntvá tvá achát kaidou druhou neděli v
metici Pledteda Jan Btochl miatopredteda
Tomái Baill tajem Fr W Krách Pln Oliv
á&etnlk Jan Hejda Pln Olty Mlnn poklad
}ia Sasbavr Ploe CHy Minn

Č X Čeckoaloraa v Ollvla Mlnn
Predteda Karel Kohn mlttopredaeda 1

Lepelka tajemník Karel ávlhovac ářetnlk
M PetHCka pokladník Václav O Ploybard
prtvodCl V Jakeá vnitřní ttrái F Křll vnu-
kovo! ttrái V Haratin oCet vfbor J Páre

Ceehle é XL v Sa Oaiafaa Heb

Odbfvá tcblae kaidf drohf Čtvrtek v meat-0-

o otm bodln veCer v tinl J Kouukf bo Před
tedaJan Kubát tajemník Adolf Zeaulák Ml

a O ul áCetnik Fr Kunci M a 8 Bt pokl J
Voeáeek 11 B Bt

Čísla XII' Chrudim v Racine Wla
odbfvátvá tchtie kaidou třetí aobotu v mC-tl- el

v J bodln veCer Předseda Jot- - Duáek lul
HagererBt taj Joe Stehlík lom Milwaukee
St áCetnik J L Byt lOSt Hígh Bt

Čidlo XIII Český Ler v Seaforth Bed
weod Ca Mlnn

odbfvá taháte kaMoti drakon nedíii v a w
Předeeda Karel Bouiek mlttapreda Am
Berbua tajemník Jaroalav Kovanda áCilof
Fr Jarol pokladník Jan Švec

Čínla XIV Ladlmir Klieel
v Haogei vTU

'odbfvá tchdte kaidou druhou nedáli v metle
Předeeda Frant Kotlík tajemník Vác Kla
oíetnlk Jon Mendlik Heutea Wla poklad
nik ř J Koukl

Jaa Has l XV Hopkins Mlnn
odbfvá tvá achát kaidou druhou eobouu
metici Přede Václav Tyra taj Joe HrouOB-k- o

Hopklnt Mlnn

Nebraska í XVL v Omaha Jieb
odbfvátvá tchste kaidá první Iterf v máefsl
v tinl p J W Hrocha PMda Joe DoleJI
mittopředt J W Hroch tajemník a áMtnik
Jakub Mareá IklO Bo Uth rit pokladník
Karel Mareá S E cor ith and Wllliaici
Bt průvodci Anton Kycbif vnitrní ttrái
Tomái Dotek veokovnl ttrái Jan Polívka
Jan Polívka A Hnilička! W Hroch vfbor
maletku

Číslo XVII v Lavry Mlnn

oit' prav Id jiná acháte prni neděli Pted
"uu kiartin Burtol tajem Wenoel Bartoi

hluku rozřešil jste) problém pře-

veliký Stal jste se spásnou
hvězdou trpícím Mně zachránil

dávno jakýsi muž odevzdal když
si mu stěžovala že má na nohou

modré neštovice prášky k užívání

které prý obsahují nějakou jedo-
vatou látku Zdali příčina smrti
Urbánkové souvisí s oněmi prášky

ADRESÁŘ

ESKÝCH SPOLKŮ
jste život neb jsem se divotvor

manželek Na Chicago připadá 9
úmrtí členů na Cleveland 5 na
New York 4 na Montgomery
Clencoe Minn Baltimore a Oma

z Christlschlagu a jeden z Českých
Trub

Opít neitísil v uhelných dolech

duchcovských — Z Ducbcova se

sděluje: Do nového uhelného dolu
mostecké uhelné společnosti u

Nové Vsi vnikla voda bezpochyby
— jak se v první chvíli za to mělo
— tím spůsobera že tlakem vody
sousední prolomila se ochranná
hráz vystavěná v r 1894 při dole
Tereziině Ač dosud nedostává se

o tomto neštěstí zpráv podrobných
pokládá se přece za jisto Že z

horníků v dole pracujících se jich

50 zachránilo útěkem do dolu
Alexandrova Jeden z dělníků

utrpěl těžké zranění zlomením

nohy jiný se pohřešuje Všecko
dozorčí mužstvo sjelo do dolu s

nímž přerušeno jest také všecko
telefonické spojení

Postřelil se— Mladý statkář R

Novotný v Litovicícb u Unhoště v

pátek dne 19 m m dopoledne
obíral se s nabitým revolverem

tak neopatrně že revolver spustil
a kulka vletěla Novotnému do
břicha Těžce zraněný byl dopra

ným Vaším tbém vyléčil
Požehnaná budiž česká země a

se nyní soudně vyšetřuje a bylanu po jednom úmrtí Národní OMAHA
U Palacký ř 1 ZCBJproto mrtvola její u přítomnosti

místo kde zrodil se velký genius
jenž stane se miláčkem lidu a do-

brodincem chuďasůsoudní komise pytvána od ifvátveaimfidelná ach&M katdoti Čtvrtou
aeueuvmenci o z n oap v tmi p vtntáka
na 19 a WllIUm nl Pledt Jan Boelckf ul

Hlavní Úřadovna vyplatí z pře

bytků svých #4000 a zbývajících
#18000 přijde na rozpočet Jed-

nota ČSPS čítá nyní 13018 členů

1 V rodině clevelandského kra

V podobných pojednáních o
JV Málek Ho 11 St áeet Jan Svobo

Březohorském thé bude pokračo
K vyléčení nattnieninj T Jediném dni

užívejte Laxative Bromo Quloine Tab-
leta Tento podpis Aňt £

da 1UO Wllllame ulpoai rr Mach

váno Ule Jaa Has ě 5 Kyliři Pythla
oa ki2dé krabiíct 25cl Mjíftwtm odbfvá ave Khtze vtdy první a třetí atfodu vK uveřejnění zaslal nám vel

metlcl v 8 nooin večer ve tpoikov mkatoottl
V Snkolovnt Frank Jelen Velicí KanMárp X KabelkaChcete býtí zdrávi bez pa- -

jana Joseta troska vdovce se
třemi dětmi rozhostila se v po-

slední době hrozná bída Dítek ťoaelakfch llcoadeaát roki dáralv matkv
Cli 101 1 Bo lth 9tr Fred Sláma X K 8 t
iWI Ieavenworth BU Václav 1'llbyl M oř V
S10 OlckoryHtHhi WiMHbuw'fl Hoomiaa Byritp ditkám

mi bned hlásí žačka s odpovědí

Pokynu tedy hlavou aby je jme-

novala a ona vstávajíc jmenuje
"První—potrava druhá —peníze a

třetí— deštník"
No k pláči to zrovna nebylo

tedy zkrátka řečeno jednoduše

jsem se tomu šikovnému vtipu za

smál a smála se se mnou i ona
dívčinka Co ale ďas nechtěl! —

Přišli někteří domů a stěžovali si

že ten učitel se jim směje
Kdyby byl učitel dnešní tak se

zlostí rozkouše když se mu do
mlouvá takové hlupství Nejlépe
ale jest když se tomu vysměje
poznovu a nedělá si tím těžkou
hlavu

Takovýchto podobných příhod
zažije český učitel do roka velké
množství A co jest toho příčinou?
Pouze že mnozí rodičové o školu

nic nedbají Nevzpomenou ani

jednou za celý život aby Školu

navštívili a přesvědčili se co v ast-n-

dítky jejich se učí 1 jak se učí
V salonu však při buláčku vědí

toho mnoho přemnoho o tom či

onom učiteli: Jeden jaký je chla-

pík jak dobře učí a druhý že sám

nic neumí

Dále mohu říci Že učitel vždy
dobře vychází s těmi intelligentní- -

mí rodiči a nepřijde ni jednou do

sporu s jejich dítkami za což

můžeme děkovat přírodě že ti na

na ducha chudí jsou vždy v mea

šinětakže nemohou ten svět strh
nout zpátky do té temnosti kde

jsme se nalézali dříve
Na shledanou v den české před-

nášky v Abiel

tentních léků?

Pak se musíte usaditi v okresu
tvfm vdotoá vtrfatu ubft Býváte pllpravo Tel Jed Sokol v Omahavsnv o (lid noc ni aooon nemocnými axmumu
Pakli ano Dlíte ! Ihned o lábev 'Mra Wln- -

ujala se pí G Lemmonová správ-kya- ě

sirotčince Monroe ul Ta

nalezla dva FroBkovy synáčky

odbfvá avápravldalná Kktce kaldon druhou
ttredu v měnfcl veter ve tvá miiinoetl 12alow'1 Boothlng Srrup" k děiekému vir&ituPolk Mo kde jest ta nejzdra- - IHDQ- uoanova jeno je neocenitelná Tento

ulehíi malému trnltell vokamtlku Přidržujvější krajina na jihozápadě Najednoho ioletébo a druhého pouze
to im ni reeieaa joeer hik tajemník
Pr S Kendla 1417 Bo Mth Ht leetnik VácL
Kaba oor 13 k Center Ht pokladník Jan
KoliíoJ

ven do pražské všeobecné
100 českých rodin se tam usadiločtvrt roku starého samotné v tcetnia i Mpetkai pum rrea H Lban

Číslaza poslednf dva roky všichni jsou Pedp Sokol Tjrri 1 1 XVIII Bratři Sereni

te ae bo matkv neuděláte tádnou chybu
Tento tfMi prolem prarldloje (Ifora aialu-de-

pledelde větrová kolice obměkcuje dá
ml mirlíuje sáuet a dudivá obceratveni a
tílaccláma tělu "Mrs Wlnalows Sootňinf
Srrup" pro dětskou obmínu zubí mi příjem-
nou chuť a Je dělán na pfedpla lednobo

a nelatnrího (enukáuo lekars

Popelnicová pohřebiill —V seve zdrávi měli krásnou úrodu a mají
zajištěný blahobyt O český poro východ nich Čechách objevena

odbfvá irá echtre dvakrát metiCná kaMou
1 nedáli a I poodáll v métid v elnl Mettová
Oeloroíni tebiae odbfvá te 1 neděli v NJnn
p&lletnitcfatte I neděli v dubnu a Čtvrtleté)
lednu a trpnu Predteda John Cbleborád

mlatopledteda Kr SvoJtek taj AnUa Novák'
bí 80 ltb Bt áíetníkJoeeř Kaípf l7Ho

byla již četná popelnicová pohře

v Drywood Wla
tvollli tl nátleduticiářadniky: pledteda Tom
Kytelko mltUníředteda Jtn PlilertaJ Frank '
V Klnkor áfet Jan Kytelko pokl JIH

Štipek: prtvodCI Fr Marel vnitřní atrál Jtn
Nybrt venkovní ttrái Petr Petrlik Bcbáie
teodbfvaji kaidou druhott nedáli v mltlcl

pis krajiny a podrobnosti pište na: a oáetrovatele ve epoieofcn stalecn Je na
prodej u viecb lékárník 6 na celém eráte Ce-

na dracet peteentl láhev Vidjr zádejto Jenbiště starší rázu lužického a The Ben F Leonard Realty Co
Bolivar Mo Pište česky a pan

MHM niIlUlt l BOOTBIVO BTRurmladší rázu slezského a římského

chudé světničce ve stavu velmi

zbědovaném Bylo jí sděleno že

otec celé noci tráví mimo dům

nechávaje dítky své o samotě

jakož že posýlá je aby se živily
žebrotou Před týdnem byl jim
odňat nábytek který byl koupen
na splátky poněvadž Froněk splát-

ky neodváděl a od té doby byly
nebohé dítky nuceny spáti na

podlaze Paní Lemmonová odpří- -

uveai poaiaama vj uunci uieno 11 Btr
vfbor majetku na t roky Simon Knkueek!
najeden rok Ant Bílek praporeCnlk Alolta stale nova leste se oDievuu L W Dongres mladší společník

firmy vše pro Vás obstará (19 Kalpar vfp pr J Boudar oáeelmk Simon
Kokutek rfo nář Ant Vaták lednaul lan

Loni prokopáno bylo několik

mohyl ze země nasypaných v lese
DuchSovci u Vel Jeřic v okresu Vyléčení ťollika retltorni vfbor Joe Mejeploakf a

JiH Plfha

Tábor Colombui ě 61 WOtTJulius Treitschke
obchodník Importovanými
I domácími

odbfvá eefast kaidé I nedále a S dterf v

!s?!c! v líni s Jol KicpsikjT 1 li m niiii-a-
ullol Vel kontul Jan Kraut miahJos LiSta ze Sierry Wisn piSe isáhla na FroBka zatýkačžalovavši

Josef Kavan
II

pozemkový - -

Oil a pcjíárající Jednatel

2709 již 19 ulice'j5
Prodává loty v Ornáte I v Bo Oaiat po-

tomky akrová a farmy v pobílil Omaáiy I v
ttátu á pojiitení opatři vám u téch oeliepálch
firem pf I cenár-- neJnlMicb Téi aabf ra ae
vyhotovováním abetraktá

Obraťte se s důvěrou a nebo a

bude vám spravedlivě posl úženo

hofickém a několik hrobů u Voz-ni- c

v okresu nechanickém s nádo

bami rázu lužického Pohřebiště

rázu slezského prozkoumáno bylo
u Jeníkovic a v Neposicích v okr

jej ze zanedbávání nedospělých
dětí Froněk byl pohnán před

"Jimie děti měly prudký
ale po dvoudenním uží

víny a lihoraami váni Severova Ra litá mu proúřadujícího policejního soudce
Doeflera Po pí Lemmonová vy

pilce tapltte ae uzdravily"královéhradeckém U Jeníkovic

kootul Jan Námeatek pokladník frank J
Bemln tátb and Wllllamt klerk Karel Ste
nlCka Ul Ho I3th Str privodti J J Kolál
vnitfn! ttrátce Váolav Vejvoda venkovní
tráfce Frank VeJrodvfbor majetku Frank
Svoooaa a A Blita

Tábor Kebraika i 4771 KW A

odbfvá tvá pravidelná tefafit ktldou prvou
tleli etledu v mittcl v oem hodin veCar
v tlel nana Jana Hrocha Velicí koatul Uatél

řízným pírem a

Jemnými doutník Takový účinek má téměř vslýchán byl xoletý Václavmezitím

co čtyřletý Josef seděl vedle ža

nalezeno bylo pouze několik nádob

kdežto v Neposicích vyskytlo se

množství namnoze tuhovaných a

ornamentovaných nádob různého

tvaru a mezi spálenými kostmi v

501 503 a 523 jižní 13 ul
Votava návodd Chat Skrdlant baakát Joaef

kazdem pfipaae

Severův
Balsóm

OMAHA NEim
NelleDÍÍ to titulek v méité Vknnž

Vopalka klerk John Bráida KG9 80 llth Bt„
prívodCi Cha Snirkof tkf vnitřní atrál V
Uole1 venkovní etrál Jaa Feáek

8Br TlaatlaUva I S9 IČO
odbfvá acfafiM kaidou S nedáli v mteirt So--

popelnicích bronzové jehlice ná

ramky a náušnice Zajímavé po
zaHzeoe pokoje k pronajmutí oa den
d!B— a We si fi00 dCuBŽ Ctutué

iturlené cíkuaky Itale připraveny Za pro plíce kolovn o t4 hod odp Vnloulllá predaed-kyn- á

Jotetna Voleáentki pledaedkyná Marie
Boelckf námettka Martě fecháCuvá tajem-
nice Marie Michalová áCetalce Mart Ka--

liowu vyoorneDO zoozi luie v zásobě
lei lze kounitl ta cenv levní IM než také Jest to zcela bezpečný lék

proti kašli nastutenlochrap- -
e platí jinde za zboží ipatnljSí jakoeti

JULIU8 TREITBCHKE
rocnova poaiaaaice joeenoa Machova

Franttika PrcbalovA vřlnrmawtke

lobce "Byla nám moc zima spáti
na holé podlaze" vyprávěl malý
Václav a někdy jsme hladem

ani usnout nemohli Stýskalo te
nim též iamotnýos ve tmě e Joe
ten plakal pro maminku Ta ze-

mřela nám minulé zimy a od té

doby nebyl k nám hodným" Při

vyslovení jména matky zachvěly
se rty hošíkovy a slze vstoupily
mu do očí Froněk vymlouval se

na nedostatek práce Soudce od-

soudil jej do pracovny a k pokutě
ale pak na slib Se bude každý

týden určitou částkou přispívat na

výživa svých dítek rozsudek

tetil zaškrtit zasetu průdu

hřebiště rázu římského bylo ko-

nečně objeveno u Starých Ohni-šťa- n

y okresu novobydžovském
Některé nádoby jsou zdobeny
meandrem Milodary bronzové a

železné jsou hojné

Hledaný tlodlj skoníil sebevral- -

Viktoři Horáčková M Kapková Mllottlna
šek a puo ata

CENA 28 a BO CT

V SO OMAZE

Na nepravém vlaku —Seděl na ne-

pravém vlaku a ujel mile než

poznal svůj omyl Musel slézt na

malé stanicí Čekat dešti po ho-

diny a použití k místu svého urče-

ní jiného vlaku Mnohý ubohý
smrtelník stále cestuje a shledá

mnohdy až příliš pozdě že chyb-
nou cestu kn zdraví nastoupil
"Před třemi roky" píše pí E T
Wfšová z New Berlin Ohio "mé

zdraví počalo bynouti Byli jsme
mým stavem postrašeni a odebra-

la jsem se k jednomu z nejlepších
lékařů v sousedství Řekl mi že

mám vodnatelnost Užívala jsem

jeho lék po celý měsíc ale stále
mi bylo hůře Nechala jsem lé-

kaře a počala užívat Dra Petra
Hoboko Po využívání dvou vel-

kých lahvf nabyla jsem znovu

svého zdraví'1 Výběr léku je li

kdo nemocen je věc velice důle-

žitá Plné podrobnosti o Dra

Petra Hoboku lze obdrieti dopsá-

ním na Dr Petra Fahrneye 112-11- 4

So Hoyneave Chicago I1L

Tlastnídou— Do Domažlic dne 13 lišto
FR LAITfiER

Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chica-

go St Paul Minneapolis & Oma-

ha dráha mi na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akro vybra-

ných pozemka rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a

jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek

Pozemky po většině jsou zales-

něny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul Minneapolis
Dulutb Superior Ashland a četná
jiná prospívající města na dráze

C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trh pro
plodiny (armerské

O bližší podrobnosti piSte na
Geo W Bell

poieritovf komitaf Budeoa W

G H McRae
II roe A O P A St Paul Mina

Oř E Ilolovtchiner

tak? UUř
OFFIOI na robu la a Boward ul Rbeely'1

Block Ha dvtřtllO Telefon 14

V aitáraá k aaleceat oi 10 in 1 1 bodla ráaa

7óíivatv vyléčeny Záchvaty
UntUTaiJ nervoenoat tmlii po Jedno
denním uiívánl Dr Kilnee Gremt Nerve
Reetorer Zatlete sl pro $300 láhev na tkoú-llc- a

Obdriíte JI sd&rma Dr B Kline Ltd
B1 Arofe St Philadelphie Pe

na 20 a Q ulici

V pohodlné nálevné jest vidy výborní
leiák na íepu výběr těch nejlepeícb
doutníků výtečných likérů a pravých
ořfaíiovených vin
Prostranná (Halná míttnoit (polková

zamlouvá ae lama a ct ipolky Ceiké ne-

naleznou v So Omeze lepit pohodlněji!
a levně jM Téi i tib Uneíní nemá v So
Omaze rovné a protoi ct polky ěeaké
uíinl dobře když před pořádáním zábavy
jakékoliv přeptají se n majitele na pof-min-

Přižni krajan 6 poroučí ae

U FK15I L1ITSEB

Edward Donat
vlaetnf

SK? Hostinec
T PLATTS10CTH SEB

Výtečné pivo stale na cepu

Nejlepii vína likéry a jemné

doutníky itile v záaobé

Vtorná obsluha Chutní $á- -

padu přišel pěšky mladý muž
ďosti ošumělého zevnějšku a za

krátko zevnějšek úplně tam změ-

nil U krejčího Jana Roubala dal
si zhotovit nový oblek a okamžitě

ho zaplatil Krejčí spozoroval že

zákazník má pytlík novými
Také jinou tobolku

měl důkladně napěchovanou Ho
tovost neznámého zákazníka od-

hadl krejčí okrouhle na 20000
marek Když mladý muž učinil

ještě četné jiné nákupy zmizel z

Domažlic Z obecního úřadu bylo

po záhadném cizinci zavedeno pá-

trání načež z Mnichova došla

ttoreaova

8br Hvězda Kv Poby í 86 JČD
odbfvá tvá tchíte kaidou I nedáli v mteiol vc
I bod odp v elnl Metaovl Předsedkyni Kat
ion ke IM Sollth Str Cetoioe mllIeCble-borá-

IM Wllllamepokladnlc Marie Vanrat
1411 Wllllauu tajemnic Vlln Bartoá UM
So latbeu

Pads sbar Skalek Tyri í 1

Odbfvá tvá echlte Jednou máeiCnl a tle
kaidou druhou nedtll v tlnl MettovA Přeď
tedkyeá Joeena Kattl mittopředtedkynl
Anna Bílek tajemníce Antonie Htejtkai
Ztli eo Mtn 8 ttr áietolce Marie Bilek M

a Oharlea Bt Omaba pokladnic Aneáka
Koutekf vfbor majetku Frantlika Stepán a
Anna rivaClnaáeetnl vfbor Mary Vuák a

Marie Matějka dotorkvná Mart klba

Tábor MrU ííi 928 B I A

odbfvá tcbíil první nedill v meetcl v enkol-Ik- á
tlnl frednedka Mary Boukal mláto

predeedka rAloltie Smítek tajem Kateřina
Yeleoiioviká pokladnic Frtntlika Peáek
kanclifka ťanny Soukap martlálka Marie
PHIirlolnltfn(trái Barbora Hrubfvenk
trii Dora Tlcbf vfbor majetku Mart
Brázda Anna Brázda Joele Btejekal tuolk
lékař LnuU Hvoboda Mary Houkal vytlaa-kyn- á

do tteidu Pavla Hantelln mittovytL

ilál Falaaré Dřeva {7 Krah Dřevařek

Odbfvá tvá trhSie kaMá pot lední pondělí v
metici v mittnottl p Laltoera na SOt a Q ul
Barbora Bacek dnttojná porufolre Anna
Koke Kttle Voeáeek tajm Ho 11 at: Marie Vomáka pokladnlne
Anna Vlarb pr rodil: Kttle VomákavMtky-- á

FrancU Berte vntřn! etrli Anna Hláv-
ka venkovní atrái Maadaleaa PlvoRka Af
Bavila Auoa Sobáelavtkf vbor majetku

Protiň se
farma o 240 akrech v Rescue
Saunders okresu Neb — Všichni
ostdníci jsou Češi O podrobno-
sti si dopište aneb se přeptejte u

JARDIS WILLIAMS
19— Prague Nebraska

C H Brewer & Co
kusky po cely den 14

Eěíml zařízení Us
Vzorná česká lékárna--Til

o 6 &~m č 1262 jižní 13 ul

zpráva že tam 11 listopadu byl
odcizen poštovský vak se 27000
marky Popis pachatele hodil se

úplně na mladíka který byl v

Domažlicích Také se zjistilo Že

PÍfTJMF F Ihned truCnf Kuvártkf
QJEi dělník kteri ae vytni

dobře ve váeca oborech práce aejmeoa r ko-

ráni koal Mnaf to bf li Čech a avobodnemu
dá ee předonet Spravedlivá ilnlná med dle
áoiiuvy buď týdne neb mesiCne Dobrá a
ttáie múrto re vétlim Imkím meiteCku

nfilíai oeuotr mám "Pokraka Zá

15m Čermtlk maj
ZvláJtnl otnornoet dH WDlBovánl nfednlal

JOSEPH PEZDIRTZ
v č 1202 jižní 13 uL

píro Itale na řepo IJeJífftí
viai likéry a doutníky Tel

OpHieakmjnft iAJá J PEZDIHTZ

pohrobiíc! půjcoraUIÓ koal
iSMKt mt st aU SoOaaha Heb

t--r 4SjamBM_Teieroa euioM
lekarukřck Veoiovnl objednávky vylítají MIMI odpoledne a od f do I vecat

krádež spáshal sladovnický po ee rrcfeie a levná la l eteraa Neiaeac MMpad Omak Heb 14


