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brandy lalovcovn rumu kmínky nebo Jakkollv sbuAl Jei prodávámekromě lihu nto plvat Dáváme vám rárovell prlvllej abyste obled-Dávk-

roMťldilt Uk raby nakup vái byl 1% iíI1iA najaunou Tato
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nebo money ordrr anéjlct na obnos vaíl koupe
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LINWOOD Neb 17 října
— Ct rod I Rád bych vám byl
něco napsal a rep okresní kon-

vence minulé pondělí odbývsné
ale nemám toho mnoho Kolo-

vrátek toho tsm musel mnoho

poněvadž již nezavládala

tam taková srdečnost jako jindy

1Možná že se páni poznají až

později teď li holt myslí Že

ť i -- -mají vyhráno Neustále bylo sly-

šet: "Too much bohemia in the

Courthouse" Tak to zrovna

škemral kolovrátek flašinetem- - Ccská nemocnice v CrctcJebbihem konvence ae mi podařilo
zachytit několik slok vyměněných
zdejším kolovrátkem a demopopo
republikáoským flašinetem a chci

vám je co nejstručněji sdělit Zní
asi takto:

Tímto se uvádí ct krajanům v snámost U Dr Karel H Breuer ná-

sledkem stále vzrňsialfcího poítu přespolních nemacnýcb ktuřl k nčmu
do Crete Jezdili sařldil pravidelnou

rv JEmocníc i-to- tsfr

a Jest nyní připraven ctřným krajanftm a krajankám Mpe posloužili než
kdykoliv dříve Nemocnice Je dokonale zařízena pod vedením uřené české
o&etřovatelky a přijímají se nemocni všeho druhu vyjma nakažlivých ne-
moci J)r llreuer má ku pomoci dva dobré lékaře a vse Jest zařízeno ku
prováděni víecb operací

DII KAREL H MtEUER Crete Xcbr

Vyznamenána nejvyšší cenon
Co pak tam přece děláte
vy republikánské dobré duše?
O Hrušku se nestarejte
jen když tam bude pan Boušel

Na to zněla odpověď as jak ná

na zamhslppské a mezinárodní výstavé r 1898

v Omazc U S A --

)a)a)i --- ♦ ♦ t € ♦ ♦
sleduje:

Nagasaki v Zapansku stojí f 36 00
ve alaté Udtud vypravovány jiou
parníky které sprostředkujl spo
jení se sibiřskou oovou dráhou a

cestovatel můře buď jeti do Dál-

ny ho aneb do Vladivostoku jfsdné
do obou těchto hlavních měst

ruských asijských držav obuířl
In ao ve zlatě

V Dálny lze dostali lístek do

stsnice v Mandžursku za Í57 tj
Cestu tuto lze po dráze vykonali
ta Čtyry dny Z Mandžurska siOí
lístek do Moskvy J8550 a cejla
ta trvá deset doí Z Moskvy do

Paříže lze se doslali za šestatřicet
hodin a jízdné obnáší J65 00 Z

Paříže do Cherbourgu to vezme

13 hodin času a cesta stojí jljoo
Strava na této cestě stojí prů-

měrně ťi 00 denně za celých

17 dní tedy $34 00 Ze Cher

bourgu do New Yorku po parníku
to obyčejně vezme 7 doí a cesta v

druhé kajutě stojí $7500 Cel-

kové výlohy této cesty z Nagasaki
do New Yorku obnáší $345 00 a k

vykonání této cesty jest zapotřebí
pouze 27 dní Času

Vlaky mezi Dalnym a Moskvou

jezdí pomalu rychlostí pouze 16

až 19 mil za hodinu ve hlavních
stanicích jsou dlouhé zastávky a

důstojník tuto cestu popisující
jest toho náhledu že dle ameri-

ckého zařízení by mohla tato cesta

býli vykonána za 6 dní
Celá cesta z Dálny do New

Yorku byla popisovalelem vyko-

nána za 34 dní on však vyslovuji
přesvědčení že by mohla být vy-

konána za 20 dní

Důstojník vyvrací mylný náhled

jakoby Sibiř byla pustou pouští a

tvrdí Že v době kdy cestu konal
— v červenči — podobala se

obrovskému koberci který ae roz-

prostíral kolem tratě tak daleko
kam oko mohlo dosáhnoúti

Kdyby bylo přímé spojení po-

mocí parníků mezi Saa Fraoci-ske-

a Dalnjm aneb mezi Seattle
a Dalnym tu by cesta kolem světa

mohla být vykonána rejdéle v pět
a třiceti dnech
Za nynějších poměrů a a rychlo-

stí jakou vlaky jezdí na sibiřské
dráze může cestovatel překřížit!
Asi a Evropu od oceánu k oceánu
za aedmnácte dní Budou-l- i pro-

vedena zlepšení jaká jsou navrho-

vána cesta tato bude zkrácena

ještě asi o pět dni

Jest to sktitečoě podivuhodné
jak země a národy sbližují naše

dokonalá dopravní prostředky

h FoazimBl mih za]

Tydli tydli nini nini

Huseoetter táhne brka
Co se bude díti nyní?
To vám poví další sloka

Také zdejší bubeník obdržel te

lefonickou depeši tohoto znění:
Rohrbougí) BrosBubeníku dejte pozor

abyste měl kůži dobrou
bude třeba bubnovati

před tou naší příští volbou

Mělí jsme holt naději že bude

majitelé 17 a Douglas ulice
Jí r!FřSV— PřwMlr VoU HAn HM14

mekf teloKruful kraaoplaerký kraořeulck právnlck a MlocvltnJ
VYHODV-Kole- Jnl kapela kolejní orkeatr literární spolok sprchová Umí Mlocvlk

buria tlakárna a veřejná lábavy
me mít dva české kandidáty na

lístku republikánském ale nešlo
to Mašina byla namazána jele

POIJZIMNI OMDOHI-Zapo- íne i 4M Nová tHdy va vlecb odborech
FKAOE ZA BTUA VU-H- irva poskjrtsuM HibíHlInovou každodenní práci
KATALOO-EliKun- tnl novy llluitrovaní katalog kMmu ularma!

Adresai UUHKKOUU1I 1IU0H OMAHA NEB
ním lojem a proto — ani hnout

Mnoho Čechů v radnici Nevím

Jediná kořalka prodávaná so záru-

kou $100000 žo jest úplnč čistá

Neprodává se nikdy ve velkém

Nabývá obliby přede všemi jinými kořalkami

1 PONĚVADŽ joat Šťastným sloučením nejlepílch Jakosti všech nepo-

chybně Jedn z nich

2 PONĚVADŽ převyšuje na lahodnosti a příjemnosti chuti cokoliv a via
co dosud (Mnu bylo do trhu

8 PONĚVADŽ odpovídá stejně choutkám zoilců Jakož I Jemná cli u li a žslud
ku žod a nemmmých

4 PONĚVADŽ vySSI Jjf jakost chuC a čistota činí JI oblíbenou Jak u léka-

ře v rodino ss nálevnou lak i na kredenci
5 POVĚVADŽ překonává a předčí nnd viecbny Jiné kořalky k připraví

nápoji "bot seotch ' hot toody" nebo "hlgh ball"
8 PONĚVADŽ Jest jedinou lUdoiou kořalknv nabízenou od llhovarnfka

bonafide neprodiívá se nikdy ve velkém nýbrž pouze v lahvích llbovarnfka

označených Jebo vlnfttkou

7 PONĚVADŽ Jest pálena v Jednom z nol včtSích lihovarů v zemí Jehož
obchodní známka Jnst oejlepSl icárukou výborné jxkosti '

8 PONĚVADŽ lest Jedinou kořalkou prodávanou se skutečnou zárukou Její
čistoty nabídkou 11000 každému kdo v ní objeví nčjaké přísady neb umčié zbar-

vení dodávání chuti atd
9 PONĚVADŽ Jent řádně překapováns i neJvybrančJMch látek a nikdy se

neprodává dokud není úplně vyležolá ve vládních zaručených sklsdiHfch
10 PONĚVADŽ prodává se úplní dle svých zásluh bez pomoci báječných

sum t% obláiky jez mnul so připočíst! k ceně zboží a za nči na konec vidy tapíatí
spotřebovatel

11 PONĚVADŽ Jeiit nabízena nějako patentní Uk s tvrzením že vylčf
viechny nezhullelné nemoci nýbrž zkč skutečné stoji—jako sllivka prvé třídy
rozumné1 dráziliolu a soustředěná potrava ucJvy&M možné bodnoty

12 PONĚVADŽ se prodává s malým oprávněným vMčtkem zaručená pH

výrobě a prodeji v nadobyčelném množství lihovarem platícím přes třinilliony
dollarů ročnč jedlnč nadáních vnítrozemnlcb

jak to přijde že jich tam jest
mnoho Ostatně demopopokraté
hlásali Že nikdy tsm nebyl taký
pořádek jako když tam přišli
Češi (ale ne republikáni) Ale

loto hlásali pouze Čechům kdežto

Američanům hlásali jinak Nej-

lépe se ale odměnili Husenettero-v- i

Za úspěšnou práci jeho přáli

by mu aby byl někde iia horoucí

tmlrjnili n hol mn UM I á 1 I

abych díl nějaký dopis dti

Cokrokaeitťnf ptý jopUy tni láji
ťlou Nel mim jit sterou hlavu

a tak aul nwlm co ťyth mM pil
li leda lot 1 m 'Joil f Čnh

llslo tasopisu v nemi st

mtn k Husovu pomníku v Prsu
Na žollnl míl pfednllku témír

dol hodiny trvá) ti moraviky pan

superintendent a po nftm letnil
Francouz Hourri bývalý ktloli

tkf knz nyní evangelický (arit
v ťalíti a rdtkior časopisu
"Christien 1'radcaia'' (kfesťso
francouzský) ťarilský fárat pra
vil va Francii a odtrhlo od
ftlma liste katolických k niti a dva

tisíce ie jich odbírá jeho Časopis
la nevyjádřil ae stali-l- i ae snad

evangelíky Snad néklrti jdou

atarokatolíky Co je atarokstoli
ctvlř Já myslím ta jest to první
křesťanská církev jak byla tálo

iena hned od utedtolka a svatých

apoštolů Ale ať je to lak neb

onak já jea myslím aby ae ne-

dotkali takového vražděni jako se

událo ve dvanáctém století Ježto

bylo již náboženství křesťanské

moc spu&tené a zanedbané dal

I'etr Waldo bohatý kupec lyoo-ak-

přeložili evangelium do řeči

mateřské a íel hlásat náboženství

podle evangelia Prodal avoj sta

lek a peníze rozdal chudým kteří

jich potřebovali Lidem se to

staré náboženství zalíbilo a proto
se k němu houfně přidávali Arci-

biskup lyooský zapověděl Waldo- -

vi hlásání tohoto náboženství ale

tento ae vyjádřil ie jemu sluší

poslouchali Boha více oei lidí

A tak pokračoval Waldo v učení

jeítě tři roky Pověst o něm do

nesla ae aZ k papeli a ten ho dal

do klatby Waldo jakož i přáte-
lé jeho museli ze země I jásali

nepřátelé že již jest veta po těch

kacířích jak Waldenské jmenova-
li Ale oni se rozprchli po vůkol-nic-

krajinách a tam ae k nim

připojovaly celé zástupy lidí kteří
v tehdejSÍ zkažené církvi žádného

pokojs oalézti nemohli

Nastalo pronásledování h

Než mučení kterým
byli trápeni osvědčilo ae marným
Nedostávalo ae brzo žalářů v

nichž by vtichni pro kacířství

obžalovaní umístěni býli mohli

Papež Iooocenc provolali a a

ohlaíovati dal křižácké
tažení proti Waldeoským přislí-
biv odpuítění hříchů všem kteříž

by proti nim táhli Vojsko v

počtu 300000 přeplnilo hrabstvl

Toulousské kde nejvíce Walden-akýc- h

ae zdržovalo Tím započalo
aoleté vraždění onoho mučedni-

ckého národa Toio první krvavé

pronásledování stálo přes mi-

lion lidských životů jak veliký'

musel býli počet všech obětí kte-

réž ve stoletích následujících
to jest od roku 1330 až na

naie doby pod mečem kato-

vým padlyl Jeden z nejukrutněj
lích mučitelů dal aa jednom místě

povraždili 800 mužů Ženy jejich
jlal naházet do atodoly kterouž

pak zapálil tak že musely pone-náhl-
u

uhořeli To se stalo roku

15JO
Měl bych to vypsat důkladně

ale ne:hcí ctěnou redakci dlouhým

dopisem obtěžovali a čtenáře též

ono již toto bude mnohým dost

protivno číst A mnozí snad

řeknou že chci jen nějaké pohoř-ien- l

spůsobit ale já mám stejně
rád katolíka jako evangelíka vždyť

jsme vtichoi křesťané A také

ae to nynějších katolíků netýká
teď už jsou i katolíci lepší
křesťané než byli tenkrát Je teď

mnoho katolíků kteří Čtou alaré

dějiny a ti to ví všecko lépe než

já a 1 takovými jsem dost často

0 tom mluvil hned v Evropě ano
1 a jedním katolickým knězem

Pozdravuji všecky čtenáře a ct

redakci léž Franc Fajman

KALAMAZOO Neb — Ct

redl Chápli se péra bych dal ct

tteuáNtvu vašeho listu vědět my

že v naší osadě ještě žijeme jinak

by si mohl někdo myslet že již

nežijeme Ano my žijeme a i djch
oárodni ae u náa probouzí Oůkas
toho jest ža náš řád Jsn Hus 5

50 ZČBJ pořádal spolkovou zá

bavu (piknik) ku kteréžto zábavě

e dostavilo mnoho Čechů tak že

zábava byla ryze česká což bylo

pro nás něco překvapujícího neb

nikdy češi k zábavě české tak
četně nesešli jako tentokráte
Dlužno podotkoouti že naše

aeetry od tamního řádu připravily
o této slavnosti hojnou večeři

kteráž ze samých mladých ope-

řenců sestávala a hostům výborně
chutnala Největší zásluhu o uspo-

řádání této skvělé hostiny získaly
ai seatry Anna Ambrož Kateřina

Brož Aooa Němec Marie štorek

Marie Adámek Marie Kopecká
Maria Morálek Aloisie Brom a

Francia Kučera Dámy tyto po-

daly tím zjevný důkaz že to jsou

sestry obětavé neboť nešetřily
času ani práce na opravení všecb

těch pokrmů pod kterými! ae

skále Než on má přece jen mno-

ho přátel a myslím že bude míti i

příště Doufám že do příští vol-

by se republikáné poznají a od

HO MORE BLUE-MONDAY-
S

SWlFPs PRIDE

SOAP

Good in nard

water ana good
in soft water

Madoby SWIFT & COMFANY

Hwlftovo 1'rlde mdlo Jest nnjleplilm nidlern Jnkéboz lze ku praní prádla dostat

Sctřte svého prádla— nikoli? óbalňv

kopnou od sebe onu havěť která
se teď na ně tak lepí Máme

přece však jednoho Čecha na tike- -

tě a sice p J Hrušku jenž byl
nominován za okresního školdo-zorc- e

Jest to jeho druhá lhůta a

poněvadž ae v té prvé držel ku

všeobecné spokojenosti zaslouží
si od nás Čechů abychom ae při-

činili o opětné jeho zvolení O

WILL0W SPRINGS DISTILLERY

vyrábí 15000 galionft dennč

Llhovarnícl druhfi: GOLDEN SHEAF ssmoiitné BOURBON kořalky a
ILER S EACLE jalovcové

tt ultn ře cokoliv koupíte s obchodní známkou IIcrACo a Wlllow
111111111)11 Hprliigs Dlstlllery Je zaručeno Jako prvé třídy v každám ohledu

našem precinktu vám sdělím pří-

ště Na zdarl II

TOUHY Neb — Ct redl
Dne 7 tohoto měsíce odbývána
zde byla slavnost svěcení kat

kostela ku kteréž dostavily se též

spolky z Prague Wahoo Weston

VA& ze nesvfdomltl obchodnici budou vám stále odporučovatl nčco "zrovna
1 tuk dohrť-h- mih IudKIid" tmuze riroto že na liniím tleji tímWail

KKwHa obchodníka kteří plsti svým Jtlarkftin mimořádnou mzdu uliv
DII LU WO

prorvali vooané náhražky Žádejte důrazní o ILKKOVU
oiiiiťuiuu a uuuute jmu co uomaneie

Řidlnt opilce V domácnosti na-

těračského mistra Antonína PatÍKa

v Hustopečí již po několik roků
žili ve stálých různicích které

měly v těchto dnech krvavou do-

hru Patík záhy počal se opíjeli
a manželku svou týral a donutil ji
že ai avé živobytí musila vydělá-
vali posluhováním a praním v růz-

ných domácnostech Aby si svůj
trudný osud ulehčila odhodlala se

Patíková navštěvovali babicí kurs

který se v těchto dnech zahájil v

Brně ale muž ae tomuto odhodlá-

ní opřel a vyhrožoval jí že "Brno
neuvidí" Dne I října zaměstná

oa byla Patíková a jinými ženami
u majitele knihtiskárny p Viléma

Seidla v Hustopečí a pracovala v

prádelně V noci dostavil ae k do

mupSeidla o 11 liod Aot Patlk
a zazvoniv žádal by se mu ote-

vřelo Že musí mluvili se svou

ženou Když p Seidl mu vstup
odepřel Patík odešel ale o půl

a Dwight a četným obecenstvem
Fa a Job Krčmařlk přivezl ai nový
kanón aby oslavil událost tuto a

zkusil jaké to jest býli kaooný- - Gudahy's
iem voo Jabůrek Musím podo
tknouti Že ae velmi vyznamenal a Standardže by měl býli při nejmeošítn o

dva stupně povýšen Pan 4 Pro-škove- c

chvalni známý vyrabilel Rex šunky jsou ds5c za nejlepSÍ uznávané

Simky S výjimkou našich Diamondmramorových pomníků od Bruuo

přivezl aem novou kropeoku kte

do zevnějšku chuti i uchovaclc
vlastnostinoci vrátil ae k zahradě přete: 1 33TT TTElTCIiTGr- -

rou daroval zdejšímu kostelu a

zdržel ae zde přes slavoost Za

mistrovsky zpracovaný dárek do-

stalo se mu nanejvýš cbvalného
Prosty úplně oné drsné slané

chuti tak odporné osobám jich)1

žaludky nejsou tak silné jak
by být mohly

uznání V den svěcení kostela
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