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nějlí a mají io mít rádi vždy "li CliSl V AMKKIOK i!

ceti týlovištích které ae púkně

vyplácejí — Tak brzy jak jsem
ivé záležitosti uxpořádal konal

jsem přípravy k návratu do New

Yorku ke své rodině Nesdělil

jsem o tom nikomu iii ilovi sž

ll( 1

Jak jett tu kráané když tak dva
talí lidé vedle aebe icdl a mají
jeMě při aobě trochu té něžnoiti

Ct redl Muiím aděliti is evýml

přátely že jim cde měli tak iv
"Chautauqua'' že jíme ikoro
rádi io už jo po všem Jiem
velice potěšena 1 návštěvy milých
oilich přátel 1 toámých Metl

líními navštívily mne obě paní

1 V Chicagu zemřel min atřadu
o které jíte psal Viďte že ano!

lalclý Tomáš Korsnda bydlící v

když jiem byt úplně připrivcnč aHC6 Throop ul následkem
Tf to $30 zlato botlínky

zalLftU
maiěuězranění jež utrpěl v úterý odpo

ledne byv přejet těžkým vosemK' Uirtošové 1 LIowooJ jal mně
rri4

Ale mne radost má již opustila a

proto raděj přestanu darmo bych
ta rozplakala Jan přijďte pane
Kaitl pak li to povíme Penéa
máte doit tak co Vám to udělá?
S pozdravem ctenlřám trvám Vile

NJvMI iílloliot ku koupi nojlvpllali
byly irdeěně vdány neb hodoého lioillnnu ta nomlntin]'"Consumtrs Co Kola přeUla Jmi (lllovan(mhu riMtu

Tehdy tepr poslal jsem dopi
sdělující zprávu o mém příchodu
Obchod mne lak sdrftl s trvalo
celé iři měiícr než jiem io dostal

do N w Yorku abych zde ahledil
fr dcpii oznimující ml smrt mé

ryo
puvUlt 1 tííUétiorukou ryli ma flvnjHchlapce v piku a mimo jiní zra mruia nawiru- -

Htrnf Jiwt
tilu) ílHift a tyraiiitNiovatyAla vrruHiiia umllř plálitl

iinlliiull iitkoHtl a Jiiilnn lifllnliíli-l- (limud
nění rozštípena mu byla ramenní
kosť Nešťastný chlapec pohřben
byl v pátek na Cesko polský kato

lický hřbitov

Člověka vidy rádi uhlídáme Tél
nái potěšili návštěvou manželé

Vidlákovi Vždycky Jiem horlivě

připomínala p Vidlákovi aby k

cfyn dovedl také avou ženušku

nu a on koneční přání naiemu

vyhovil Jeit mi dotnati la má

lenu bodnou a rottomilou Po

ty dva týdny bylo tde lidí na tlil

iliotovonyijh a tni 17 katnnnA vyratanfrb na
milifi Mu JI tmtnntnl rniiuláior ryrl 1 ivh a
Jdou na minutu 1'ro milovníka mula ko
rnktnloli hodlnn'1 OPutlvá lohllch nul tylo
Tt(i nnniniill hnillnky n Jxou nlkila k rto-lá-

iod ♦'!() f hotovoitl K vlil I oirminovánj
iiiMibíHlu a uoikyintill pHltHottlEhIi-Ii-
k iloDitSntil tidhlo kráni:li liridlimk

IM nionlnillnl nnrui Iniih ochot til poklall J" V

minutky minul inu o na cestě
Domov můj byl prázdný vyjma

mýth díuk jež nilézaly aa pod
ochrmou a péčí mé matky Zdr-

žím bu zde sal týden a pik vrátím
e 1 dítkami do Nome'1

11 V Denver Colo spáchal mi

nulou itředu aebavraždu 30letý

krajan Frank J Kabák bydlící

t

í

s
I

1'rantiška Qtoupalík

Vyhláška českým Ntinluf-cí- m

11 rodičům

Výkonný výbor Matice Vyššího
Vzděláni upozorílujo čuké rodiče
a posluchače že přijímá Žádosti
o pojčky od těch kteří by al přáli
studovat! avšak jimž peněžité
poměry toho nedovolují
Ucházeč bez rozdílu pohlaví

pClltlth IWilnMrh iuSIA inloli(fl axpriim
Vflohy tiiukl liytl aplaoniiy M olnlrfmil

Jilimtall uo volném prohlédnuti adřívá v Chicagu v č 849 jižHoyne
rhyluk SU IhkII inuki-n- v ml oiínlnlcli po
II N) oiídlf ní ZnliiiU II SSOO oliJmluávkou

ce neboť ae vlech stran dojížděly
aem avláltnl vlaky A to víte že

po takovém ruchu rád ai Člověk
pMiUua kráNitř totunk a ávMu udurma a

politími liodlnky raklktrovaiia poltou tlml
upoH vloliy eiri iil Co inliu'tinl K

máta dplné právo na tmdlnky but láruky
imiio nlmirinnl nanedoplatnk nám dlulmjlol
My vám ilAvérujniiiA nulioC vlm l liudnin
koupi tuk upokojím Inmllnts aprávril kaldy
rnMo II Wl al nliytnk IU (Ul J't Naplaotm
ťukli nnulmata koupit nit íim nlirl lapUMt

oddechne ucb nebyl nikdy a prací
tvou hotov Nyní máme vláhy

l doit a teplo jeit také není tudíž vyhoví následujícím podmfnkámi
divu že jeat vle krásno í'o Musí býti českého původu cho íiitjiiaiiou poMkyinnum Vkin iu proomii r

ralioillnkr fU lnul ou Mll poitia titno
ttn rlicntn II duimiké tialt inulaké fOtevrKaitl plěe Že lenoch nemá rád viti čeiké city a ovládali čeikou

teplo ale toto pfnmože Často řeč} vede ilušný a mravný život a Dfin n ob krytui plálMkam SI

M KECU It ti) Vťlboblcnotníi I

Dcpt 61 CIIICAOO ILfČlověka pracovitého Nemyalfte jeit těleině zdrávi poitráJá vlast

pane Kaitl?

Zkažené mléko

V mnohých případech přičítali
lékaři letní průjem nečisté-

mu a zkaženému mléku Nejen

dítky nýbrž i dospělí trpf touto
nemocí jejíž příčiny jsou mnohé

jioé mimo požívání nečistého mlé
ka V horkém počasí lidé Čaato

nemohou potravu doble ztrávitl
což aa za chladných dnů nestává

Není li něco podniknuto k upra-

vení vnitřností stanou se zažívací

orgány sídlem rozličných bakterií

Spolehlivou úlevu v křečích koti

ce a letní nemoci zjednává Seve-rú- v

Lék proti choleře a průjmu
který aesílí zažívací ústrojí a uvede

ja v pravidelnou činnost Pan

Frant Skala z Mitchel Tenn

píšei "Měl jsem tak silné křeče

Vy jita ae jednou pane Kaitl

nich hmotných prostředku] vybé-ř- a

li dobré učiliště ichválené

výkonným výborem a uvolí

le vyitudoviti plný akademický

Epin)1C8
zmínil že byite ae mnou nechtěl
nic mít ale jak to b'ide takhle

běh vykáže ae potřebnými achopchytneme ae do křížku přece Kdo
nečetl můj poilední dopit mueel noitmi a vyhoví viíupovaclm

ave Z omrzelou! života požil

kyseliny karbohvé a tak aa ipro
vodil ta světa Před avou amrti

napsal dva dopity jeden matce

Kateřině Uabákové v Chicagu a

druhý policii denwerské

II Chicagský groceriita krajan

p Fr Veselý z C C17 záp ao ul

vyjel li předminulé úterý a dítkami

avýml do Kivenida a vzal taebou
též&Ietého Tomáše Zelenku 1 Cíl

611 záp ao ul V Hiverside utá

bořil 10 p Veuelý poblíže aa ul 1

když le dítky najedly odelel pan

Veselý so ivým lynkem na raky

přikázav dětem oititnfm aby ne

chodily k řece K večeru však při

šly ta děti podívat na p Veielého
a za nedlouho tento ualyšel ůzkoiť
livé volinl Pohlédnuv itranou
utřel chlapce Zelenkova zápasící-
ho 1 vlnami Ltez rozmýšlení vrhl

10 v šitech do řeky a plaval k ně

mu ala dříve než mohl hošíka

uchopili týž io potopil a utonul

Pozdě večer byli mrtvola jeho vy
lovena a při inkvciiu vynesla po

rota korooerovi nález Žo chlapec

přišel olivot nešťastnou náhodou

II ' New Yorské Listy" za dne 1

srtma přinesly tuto zprávu o krija

požadavkům ústavu do kteréhoby dle valeho tvrzení aoudit Že

vstoupí a uvolí le dovolili abyjiem v něm patlá něco jako o hu

výkonný výbor dostával zprávy obiíkácb kdežto já ae o nich ani

"Moliu pf(no?nfl pfod každým aouri-oo-

dokázutl to Ur (Iritnt nino dplné

vylili t pndoucnlco— Hteva ItxuixotHr-s- kl

IWi rf Klmbal Ave CLIcngo 111"

Jedna Uhov na rkouSku zdarma
Udujto vik poSlote Itouipllk a pllte
řosky U7in!l

DrFE GRANT
Z Illdiro KllK Kankas City Mo

neimíuila A vaadila bych iq že jeho pokroku Též udá Cáitku
která by jemu pro příští rok doVy pane Kaitl ani nevíte co hu

biěka je Jak Vy jeto ai hůlky itačila a poikytne výboru leznam
jmén rodáků a tifcitcln kteří jej

že už jsem mylel Že bude ponimlouvai a oženil ae tu bych mně veta Láhev Vašeho Lékumohou odporučit! aneb o němoudili Že jíte nedal hubičku ani

jediné Viďte le neí! Oitatně proti choleře a průjmu působila

přímo koiuelněv a úplně mne HndeDoi nástrois
bližší zprávy podat)

Přihlášky od posluchačů v právteď by bylo již 1byteíným o tom
níckých 1 lékařských odborech ianluvit neboť to pro nái už není □dosud nepřijímajínitím Ale přece jen pravíte že

uzdravila Hudu míti tento lék

vždy v domě'1 Ctna 35c a 50c
U všech lékárníků aneb u W F
Severa Co Cedar Itapids Iowa

Zasílám zdarma moje
kriÍHtiů llliistrované con-nlk-

biidoliních níulrojft
KrifiinA plana organy
foukací niotrolo Louila

V pádu že výkonný výborby Ženy chtěly aby je muíl pořád
f a a m té uzná že ucházec vyhovuje požanuoickovaii ac ja jsem pouze

davkfim ataoov povolí tomutopsala aby byl muž ku avé teně Za (lopUtok 15a obdrží iiiiSI nfednla
tltolé knUný obrnx v Imrvdoh Jako Janpůjčku na jeho čestný závazek ahodný á něžný A toho ai tajiité litin zuna Anuoi míru a pod x

Íravd
řoikó
ceny

harmoniky koncortlnyaj

Výbradnl Jednatel V V Červený a

Synové ivSUicnitmých hudebnícb nit-- i

troj 6 1'lfttofanad

IOUIM VlTXlC
ímř 1WJ Wabavb Ir: ChlcaKO lil

bez úroků v Částce nepřesahující nu V Štlpkovii "Přrd pěti nebo
M50 00 ročně

laalouží každá hodná žena a muže
ae to apravit i be hubičky Za

to jaou ale hubičky milejší lidem Doufáme že rodáci naši užijí Yýlot k moři
V úterý dne 15 arpna ve 4 hod

této příležitosti a povzbudí naděj? mladým ale to Vy jutě nevíte
nou chudou mládež k užívání
těchto půjček které jaou pojk) odp Ceaká výprava jejíž účelem

bude přejeti několik jižních atátú

neboř kdybyste byl dal hubicm
dívce kterou jste měl opravdu
rád byl byste jí cítil na rtech při
nejmenlím celý týden Aby ae

Levné výletytovány ne co almužna ale co
čeatná půjčka Lea úroku a jména a prohlédnout! ai vše co zajímá

šesti roky pustil se krajin p V

Štípek 1 Čís 313 vých 73 ulice

do Nome v AljiŠce aby pátral
tím po slitě a bohatství Zde za

ntchil minžalku a pět dítek Po

mnohých útrapách a nezdarech

podařilo se mu získiti to po Čem

toužil totiž značného bohatství a

když byl avé záležitosti v zlito
noioé Aljašce uspořádal vrátil ae

před nedávnem do New Yorku

aby ivoja milé opět spatřil a zao

patřil jim nový pohodlný domov

-- ro-vého a poučného lam pro aeverana

ja Cil ceity všik bude nově za-

kládaná česká osada v krásném a
f

dlužníků io neuveřejfiují
Chováme tél naději že i ti ro

diče kteří mají dostatečných pro'

vfiak holka vdala jen proto aby
pomáhala muži avému a pro nic

jiného byla by hloupá To může
bohatém pomoří v jižním Texasustředků budou posílat) dítky avédělat a nemusí se vdávat Musí
blíže rozkošného mřtta Corpuime ovsem pomáhat a dělat a také do vyšších vzdělávacích ústavů a

takovým nechť jsou členy Matice

neb ne nabízíme též avé služby
jest to jistě vidět v každé domác Chriiti Lístek lam 1 zpět a prá-

vem zast&vitise kdekoli v Kansaanosti Když ae mají dva lidé rádi(i Avšak Cekala jej zda zdrcující

zpráva která mu aice byla poštou Oklahomě Texai bude itát zl pokud 10 poskytování zprávtu je jim přednější láska a jakási
touha jednoho po druhém A pak? Omihy pouze Í3350 jinak polorůzných ústavech týče a doufáme zaslána jež však jej minula Man

želka jeho která věrně mu pomá vic pravidelné ceny Polovičníže pomůcek těch hojně budou
cena i z jiných míst severu Kdohala na dráze trnité nedočkala seužívati

Upozorfiujeme též čeiké poslu

S'u pak ki mohou v práci i pomá-
hat a dělají tak rádi vždyť je to
1 látky My jsme pane Kastl

ještě z té doby kdy ae Ženili a
výsledku práce jeho na dalekém

chače na pohyblivou knihovnu která leveru — zemřeliť před několika
obsahuje české knihy a pomůckytp vdávaly jen pro to aby dělali a

Y zase jen dělali Avšak ! tehdy
TV _! lll 1 -

Knihovnu tuto mohou užívat! čeští

posluchači na vyšších vzdělává

hledá nový domov neb chce kus
světa viděli měl by našeho výletu
se súčastoiti Obzvláště ti co za

příčinou chatrného zdraví na seve

ru po teplejším podnebí se ohlíží

neměli by této příležitosti promi
nouti 5a —

O bližší podrobnosti pište na

S L Kostoryz

1911 So 14 St Oonaha Neb

cích ústavech bez ohledu na to
oytm pn tuin lasica aiespon u

mne byla Uvedu Vám příklad
a sice sebe samu Dylo mně 16

let když k nám přišel ženich i a

družbou Já zasedla u kamen a

mají-l- i matiční půjčky aneb ne

Též oznamujeme že nově zvo

lený výkonný výbor zvolil pro
dívajíc se přes šaty jež mně viaely tento rok následující úředníky:
zrovna před očima zkoumala Předseda 11 Srsk islitopředs

měsíci zůstavivši zde pět eirotkú

jichž ujala ae matka Štípkova
Byla to krutá rána pro otce jenž
těšil se předem na radostné shle-

dání vida ae u dle sníh svých
tím bolestněji že itihla jej na

prahu domu do něhož a radost-

nými pocity spěchal Pan Štípek
jenž jest asi 35 roků stár a pochá
zi ze Sedlic u Kutné Hory vy-páv-

včera Že poprvé odebral
aedo Klondíke v roce 1897 avšak

nedopracoval ae tam Žádného ú

spěchu a proto vrátil se zase do
New Yorku a pracoval při svém

řemesle Čalounickém ai do roku

1901 Pak správy o bohatých ná-

lezech v Noma znovu roznítily

Ceny okružních cent a Oinaby

PittsMru Pa 2525
Na prodej 17 al 18 srpna

Lfatky do mUt nfžo uvo

denych na proděl každý
den platné až do 1)1 MJna

ChlcaKO t'JO00
Ht l'nul a Mlnnoapolls 12 5o
Montreal 1' O 43 85

Mlatcara Falla N Y 4lR0
Cbautauuua Litke N Y 4060
Dulutb Minu 10 no

Macklnao Island Mích 2A73
Detrolt Mloh 84
Devlťa Lake No !)ak 1945
Aleiandrla Mina ln29
BctuMJI Mina 180)1
Hnicer Mlnn (U retin Lake) 1001
Mlnnelonka lloach laH
WatorvilUs Mlnn 1050
CUar Lake la„„ 1070
Okobojl Lake la „ ÍIU5
WaterliMi la „ 11 M
ťherokee la„„ 6 83

Přijmou m mladíci
k ufoni se tcleirrafll a lelcxnlcnímu ůhť

13 B Lctoviký taj l A Korábjsem jak vyhlíží ženich Týž byl
asi 36 roka stár měl ohnutý velký
noa a Červený k tomu a trochu

nU Ui— I'0 ai $100 ilužnóho mčslčuŮ
účetník Joa Míkotaj pokladník
W F Severa Předseda a tajem
ník bydlí v Iowa City avšak sídlo

výkonného výboru zůstává v Cedar

h přei něj mluvil "Nu tatínku dce-- l

ruška vaše ae nám líbí ale co ji

i dáte?1' hovořil družba Tatínek
si začal pohvUdovat a konečně

Im mi Ai uJlnam lln t!f

naMm grauuantam drlvo ikolnt plat ne-but-

pofiloTáu l'o loli KTuflittoch Ja
velká poptávka 8est nailcti Ikol liou
ty nf WřtSl v America a jiuu lohvileny
k2dýut ieleznlčnlm úfadnlkem Mojlep-I- t

(aa ?touplU do Skuly Jeat nyut Plita
ai o katalog

Moroe Sckool ř Tplcirrauhy
Clucluiull 0„ lluffU NY„ Atlanta
() IaCre VU Texarkaua Tei„
Han Kraaclícin Cal (Doplíle al do

uHlerébo a ve uvedonyett tutal) 4Uutá

f "Ale ale to je málo na takový
lán a do všeho přijde" namítal
družba Tatínek ale atál na svém

jeho obrazotvornost a touhu a 00
odebral se znovu na daleký sever
— ''Pracoval jsem napřed vaavéra
řemesla" vypráví o dalších do

Iodlufu6 k V)1 la uvedením H

brodrulstvích avých "avšah po Loun & lluildinff
stupem podařilo ae mně utchrá
niti něco pcoěi a konečně oddal

Kapida kde oitatol členové bydlí
Veškeré příspěvky peněžité sá

ylky Žádosti o půjčky dopisy
týkající se finančních záležitostí
a žádosti o knihy buďtel zasílány
na adreiu p pokladníka

W I' Severa
Cedar Hapids Iowa

Veškeré ládoati o radu dútaiy
a vtškeié jioé dopisy patllcl ta-

jemníkovi buďtel laiillay na
dresu p tajemníka

P A Koráb Iowa City la
Prosíme aby ucháieČi možno-l- i

plihtátili 14 do 1 arpua ti
doni sa budou přijímali do 1 slil
avšak jit ládoucoo aby byly

vylfieay dříve

2a výkonný výbot Matice Vyl
libo VaJMal IN A Koiib

II Simek přtd taj 3 ti

--iLaaoclatlon
v Pee Uuilding

St rwk stará i eaJiUril v sahi
jtem io dolováni čtyři toky pra-covi- l

)em tak la ittldavýru lil
Um ilaiokopa poiltaje při tom

iviasini eny uo mnonyt-- jinycu
mini v MluuiotůlMlchlk'uuOlilu
Indiáni ťeuniylvanlt New Yorku
Kauadl ald
tlokt44 výlety po parníku a

ťUUK4k Dululh mVelkýi'h
Jairráth a fe- - Htlawrenca Kůl-

na it pledm parník vybradttl
ltojiUta ml u iv4 rtill a Já vátu

dám rt plitou lnfortucUUlťduí
mly HHJeut atd

W II IUUL1
PNtrUt 1'auťatrr Aftcat
lt:iiU (rulral R (

1401 laroam St Omaha

x
Že více nedá "Nu tak aspoň
vJeitoáct pak patnáct a konečoě
dvanáct set jí dejte" smlouval ae

družba a tél chtěl vědět kolik

Jut v dostanu Mue vlak žádný
se při tom nešeptat ani b Teď

'íichopil se tél Itaich přišel ke
ntně a usedauv vedle mne a viav
ioe aa tuku povMái "Viď
yuotilko le se budeme mil

cjdiř'1 Mol vlak byla 1 něha il
vylítli jtem va více jiem

c 1 oeuklsila al odlili A tako-t- h

připadá jeit více Aby byU
alclitvl šťaituá trnitěji ie mil

Hlte julé částky peoěa domů

maulíkol dllkám Ala teprve v
půjčky na mlttčnl iplátky a při

piiuja k dobr dividudy půlléto!
při o procentech 10Č0Š aa uspoře-

né obnosy

poaleiultu toče usmála ie na mne

htlttlaa a já oaiaid na bohaté
náWitltě Dat tlailalm velký po X aiuafvr ajmn(li

Hvutk iualki liMata v ěUUčti akcii ItlařiVI ipoUčooill v

av It Ml enNome 1 mimo 19 tulní ujmy v tři


