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indiánská Nejprve podobalo se

že manželství ono bude jedno i

'V nejšťastnějšícb ale později okáza
oděni ve svých nejsváteČnČjšícb
úborech a když potom navštívili

presidenta Roosevelta náčelník

jích "Orlí Kůfl" odevzdal dar

í--:Z AMFI?
se prsvý opak tobo

Veliký poíirr presidentovi sby jej nastávajícímu1WWWf O velikém požáru při němž
zeti vydal President přijal jo voli

deset lidí uhořelo a více než dvacet ce vlídně což prý milé rudochy

poručil byl a jdio účinkem úplně

apokojen a sestry mé užívaly ho

velikým úypěchem' Nový to

důkaz že Tríntrovo Léčivé Hořké
Víno každý Žaludek dá do pořád
ku a to i v případech kdo lidé

vzdali se jíž vttkf ré nadřje Když
budete mítí špatnou chuť k jídlu
nebo když Žaludek budo (to zdrá-

hali přijati potravu jakou mu

nabízíte nebo kolik mu jí nabízíte

když pleť Vale bude nečistou oko

mdlým jazyk povleklým tčlo

unaveným tento lék jest jediným
na který bezpečně můžete spols
hnoutí V lékárnách J09 Tříner

799 S Ashland Ave Chicago lil

bylo popáleno dovídáme ae í

Portland Ore Celý čtverec dře
velmi potěšilo

Hledá zaměstnáníných domů mezi ulicemi Morri-so- o

a Alder Kast Wster a řekou

Zasedáni 39 konfresv

Dne 13 února přijal senát reio-luc- i

navrženou cu Tillmancm

by bylo nařízeno mezistátní ob
chodof komisi by tato vyšetřila
co pravdy je na itlioostccb které

docházejí na uhelné dráhy Dráhy

Jednoho večera přišel ke mně

starší Člověk dobráckého vzhledulehl v pondělí dne' 13 února
popelem Ohcfi vypukl v saloonu a vypravoval mi svoji historii
Mount ilood Kýchla se rozšířil Jmenuje se Antonín Nebeský jest

tyto prý spikly ae proti majitelům na celou ulici která skládala ae padesát let Cechů žije vzdálen j
uhelných dolů t zúmyslně potí 30 let a rád by se mezi ně dostal
duji obchod Senátor Tíllmao

laciných hotelů a nocleháren Při
hašení a zachraňování docházelo
k scénám při nichž husí kůže

zas nazpět Čtyři leta byl v Iowě
jenž návrh tento podal promluví a Illinois pak ho osud zanesl na

západ kde se dal k vojenské
k věci delší řeč kteráž prý byl Člověku naskakovala Majitel tra
bezohledným odlomením orgánů hudbě Pro nemoc byl po letech
apolkové vlády které prý si ttchto nucen žádat o propuštění a pak

Zpráv OMobiif

V sobotu minulého týdne poctil
závod náš návštěvou pokročilý
krajan p Josef Miláček z Brislow
Neb kUrý toho dnu přivezl do

trhu káru hovězího

a Jiných skutečností nehledí Sen

tiky Daily skočit oknem a prvého
patra jsa celý v plamenech Jinde
našli shořelého Člověks jehož tělo
se rozpadlo jakmile ho vzali za

pás Hrůza oněch okamžiků dá

časem vypomáhal v hudbě v Sold
ier a Home v Santa Monica Cal

IVIffi
due áčne výbor pro volby vyšlý
cbati svědectví ohledné toho je-- li

český zástupce Michálek občanem

Spoj Států nebo není a je-- li

oprávnín zaoedati v zastupitel-

stvu Právník J II Wílkers bude

zastupovali Michálka kdežto S

Alschuler bude zástupcem strany
žalující

Svatba Alice Rooseveltové

Dne 17 února bylo konečné
slavnostním spůsebem požehnáno
sfiatku slč Alice Rooseveltové

kongressníkem Mikulálem Long
worthem z Ohio Slavnostní obřa-

dy vykonány byly episkopáloím
biskupem dioecéso washingtonské
Henry Vatea Salerleem Svatba

byla okázalá a konala se za pří
lomnosti asi tisíce hostí Slečnu
Alici k oltáři uváděl sám president
načež odevzdal ji ženichovi Novo-

manželé vypravili se na svatební
cestu ale nikdo neví kam — Jak
UŽ jsme dříve oznámili obdržela
nevésta spoustu různých darů
veliké ceny často do tisíců jdoucí
Dne 16 února byl jí slavnostně
odevzdán darrepubliky Kubánské
Přinesl jej velevyslanec republiky
Kuhánskcjtefior Qucsada a nevěstě
odevzdal ho v přítomnosti presi
dentově Je to nádherný perlový
náhrdelník mající ceny 135000
Náhrdelník tento tvoří 60 krás

Hraje kornet a solo alto ale kdyby
to nemohlo mu pomoci cěkde

Lodge promluvil delší řefi ve pro
pěch předlohy o upravování Že

lezoičnlch sazeb která byla tako
vou imposantní vítíinou v posla
necké snímovnfi přijata ale varo
vat senátaby v té vficl ai nepočína

prý se těžko popsati

Otázka stávky fioraíkS
dobytka a se strženou cenou bylmezi Cechy k zaměstnání ráj

chopí se práce na farmě jsa zbě
Zdá se že asi k chystané a atále

hlý zvi v zahradnictví zelináři tví

jak se vyjádřil úplně spokojen
Před zavítáním do Omahy dici

pan Miláček návštěvou v Brně a

Valparaíso Neb u svých přátel

lioznamované stávce hornické ani
ptllii radikálně a nezabíhal tuze a ovocnářství ale hotov jsa praco rnedojde Aspoň" dle posledníhodaleko V poalanecké enémovně vati jakkoli jinak Kdybyste někdo

věděli o práci pro něho pište miskutku členů "Sjednocených horbylo toho dne yzpomenuto naro a známých
níkú Ameriky" dá se tak souditženin Lincolnových a ku jeho hned na adresu: Jan Havlisa 361 V pátek minulého týdne

nás známý pokročilý krajanpocto byla zasvícen nová před
Předseda této organisace John
Mitchell jest pro stávku kdežto

Bucna Vista Los Angeles Cal

Drobností
edmeká palička Návrh zákona Jan Beneš z Osmond Neb Jakna druhé straně Patrick Dolan námi sdělil následkem nebývaaby v distriktu Columbia zavedeny
byly tělesné tresty pro ty kdož předseda pittsburgského distriktu Charles M Schwab bývalý lého stoupání cen v okolí Osmond

Neb není možno dodělali se tamtýrijí tvé manželky propadl Ač předseda ocelářského trustu vyje proti stávce Na sjezdu pitts
burgském měl Dolan tolik odpůr
ců že musel ee obrátili až k sou

úípčchu Za tou příčinou oddělal za jediný den celý milion

Tohoto výdělku docílil na akciích

koliv pro onen návrh poslanec
Adama z Pennsylvanie mři velice hodlal se pan Beneš podívali do

přímluvnou řeč přece druzí se mu Tonapa Extcncion Když byla jiných krajin a přítomně stěhuje
au aaan ioiiz apy zřekl se

předsednictví což on považoval úterý ráno dne 13 t m otevřenamáli poněvadž jsa starým mlá se do Mormon Okla Hodlá
za nezákonné Při volbě do nové bursa měly akcie ceny 8 35 aledencem neví prý mnoho o Ženách mimo to navštívili New Mexiko a
ho předsednictva distriktu zvoleoa návrh nedotel patřičné většiny ných perel a spojovací pleska jest o jakoití tamnČjší půdy se pře

avědčiti Čtenářům našim jeDne 13 února vymohl Hepburo posázena diamanty tak velikými
ohromnou většinou Mitchell radil
odpůrcům Dolanovým aby najali

do večera stouply na J1150
Schwab jich měl za $350 000

vydělal na nich tudíž celý milion
— Marie Corsova svobodná Žena

rozhodnutí že senát v předloze jméno páně Benešovo dostatečněŽe každý z nich byl by dostatečnou
ozdobou v prstenu Téměř všecky

se proti němu advokáta na útratyželezničních sazbách bude hlaso
víti dne n února Jiného důleži

známo z různých dopisů jež
svého Času jíme v časopise našem

distriktu Dolan proti tomu se
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jejíž jmění páčilo se na milionmocnosti přišly se svým dárkem
však postavil dokládaje že pení umořila se v New Yorku hlademOd ruského cara Mikuláše dárek otiskovali Pan Beneš procestovaltCj&lho

_ —

nebylo
té
toho dne vyřízeno

ze tyto náležejí členům a nikoliv
jest slíben a bude prý dodán Kanadu Washington Orcgon aaoi v posiinecae sněmovně nero

jednotlivcům z distriktní jednotykovalo se o povšimnutí hodných době nejbližší Za to však prý

a zimou Žila v osamělém domku
a šetřila tak že si nedopřála ani

najíst ani ohřát ačkoliv měla v

příiemí zásoby uhlí na několik

Mitchell odebral se do Indiána- -nedošlo ničeho od angl králevěcech Bylo přijato několik po
jiné státy o čcmŽ dovede zname-

nitě vyprávět Jeho návštěvou

byli jsme mile potěšenivolení na mosty v jižních státech Edwarda ačkoliv angl vyslanec poliš později vydá se na východ
kde prý bude vyjednávat! a ma- - roků Dle všeho neměla rozumk vůli tomu schválné telegrafovárokováno o návrhu povolen V pátek dne 16 t m dici v
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pořádku — Čínská komisedo Londýna Odpovlď nedošlapeněz na razná opevnění lJylo jetníky dolů Po té prý vydá se do

Washingtonu k presidentovi který
městě našem známý český lékař z

promluveno několik řečí vládě která dlela ve Spoj Státech za

účelem seznání zdejších poměrů

žádná Nejoriginálnější dárek do
šel z německé obce Evaosville

Ord Neb Dř Josef A Kohout

Jak s námi sdělil provedl tohovytčeno že nešetři veřejných pe
odplula v sobotu předešlého týdneInď totiž obyčejné dřeváky dč dne velice zdařilou operaci na pí

nSe ale na konec neusnesli se na

ničem —Dne 14 února byl přijat parníkem "Bluecher" do Ilamlané na velikost elečniny nohy

prý bo k sobe pozval na poradu

Krajan odsouzen

Z vraždy krajana J Bendy ob-

žalovaný Josef TřeŠtlk v Chicagu
byl dne 16 února odsouzen na

Kcown v zdejší methodístické ne
burgu Předáci této komise proKvčtinových darů došlo takovév senátu návrh na podporu ob

a m tt a a mocnící rri tó příležitosti neza
cnoaomo jocrstva 3S hlasy proti pomněl nás pan Kohout u a vřítí- -

hlásili Že doufají že mezi Spoj
Státy a Čínou nikdy nedojde k

množství že ani Bílý Dům na

všecky nepostačil Nyní konečné vitidoživotí Očekávala jej sice smrt37 Předloha tato ustanovuje že
má se vzíti z národní pokladny 36 žádnému nedorozumění — Vsi přece v Bílém Domě oddechnou

provazem avšak přiznání k činu
Cedar Hapidcích la byla odsoumilionů a udfleti podpora obchod
zena pí £etta ickeisova na pčt

Podivný spolkový marlál

V těchto dnech jmenoval presi
nlmu loďstvu na 10 příštích let

při výslechu naklonilo mu porotce
tou měrou že na přímluvu práv-
ních zástupců J- - Silhy a Elliota

et do žaláře pro zabití koosteblaboudíso ale že osnova tato bude
v sněmovně poslanecké zavržena dent spolkovým maršálem pro Petra Martina — Andrew Carne- -

změněn mu byl trest provazem v
gíe daroval Kingíishcrské kolejiaž tato o ni bude rokovati V

t
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Arizonu Dena Danielse který
ním sloužil společně na vojně Kingfísher Okla £50000 aleposlanecké snfimovní byl přijat
jako divoký jezdec několikráte se

doživotní žalář TřeŠtlk je mladým
mužem a možno říci že vraždy
dopustil se pouze v návalu šílených
myšlének neboť byl vždy znám

enom a tou podmínkou sebe re-- li

vyznamenal Ale silně se pochy kolej ta během určené doby dal
návrh týkající se povolení J600
000 na opevnění pjj debatě c

tomto návrhu došlo k ostré vý buje o tom že senát navržení toto Šleh tso 000 — V lednu letošní
jako spořádaný a pracovitý člověk

Známý krajan Josef Pop žo

viální salooník z Weaton Neb

navštívil nás v sobotu min týdne
v průvodu p Franka Plačka z

Prague Neb Dleli zde za příči-

nou návštěvy p Fr Popa který
právě přestál obtížnou operaci v

St Joseph hospitalu Jak s námi

sdělili stav p Popův značně so

zlepšil Návřtěna obou krajanů
byla nám velice milou

V sobotu dne 17 tm byli jsme
velice potěšeni návštěvou vyniká
jícího krajana a vlrtuoiana housle

p V Machka který do redakce
naší v průvodu krajanů pp St
B Lttovského tt Babky Vanču-

ry a St Lttovského ml zavítal
Psa Machek dlel zde za příčinou

schválí Daniels má minulost ho roku přistěhovalo se do Ameměně náhledů mezi republikány a
povždy těšil se dosti slušné

zajímavou a tak pestrou že není riky 51137 lidí o 9 procent médemokraty ohledné politiky týka přízni svých krajanů a přátel 1

msd druhého kterýž by se mu ně než v lednu roku předešléhojící se Filipín ilawajska V
kterými se stýkal Když byl obža

vyrovnal Kradl kdysi koně nŽko
lovanému výsledek přelíčení orná Nevzdal seikráte za to seděl a jednou do
men byl velice překvapen neboť v

konce již visel ale provaz se u ním Pan Frank Kubiš vážený občsn
neočekával že se k němu soudutrhl Mimo to dva lidské životy z Iodepeadence Wis zaslal nám
tak zachová

! I

! imá na svědomí Jsk se proslýchá
proti jeho nominování utvořila se Dar lndlá§8 Longworthovl

Poncové jeden i kmenů žijí
silná opposice Jedinou omluvou

pro něho jest že už několik roků poluúčiakovánl na zdařilém koocích v Oklahoml nechtěli zůstati
čertu "Pěveckého Sboru Lyrv" odělá dobrotu

následující dopis k uveřejnění:
''Tímto listem srdečné díky vzdává

muž kterého uzdravilo Tiiaerovo
Léčivé Hořké Vlno Hledal jsem

pomoci u muohých lékařů ale

nadarmo Nevzdal jsem se však

Napadlo mne koupili ai na zkou-

šku láhev tohoto vína Hned první
dávka měla dobrý účinek pocítil

pozadu za ostatními kteří v dává
kterémž přinášíme zprávu naní darů slč Alici se rrovoa před

sobotu dne 15 února rokovalo se

0 sestálnění a přijetí Oklahomy
Ind Territory New Mexika a

Arizony do svazku Unie Senátor
Dick mluvil delší řeč v níž odpo
ručoval přijetí předlohy jak ji

výbor připravil Dokazoval že ani
Arizona aoi New Mexiko nemate
se stát! samostatným státem SK

bil že bude v řeči své pokračovat)
v pondčli Senát po té byl odru
čen V poslanecké sněmovně byl

přijat návrh zákona aby ivýlcn
byl přUpévek hospodářským po-

kusným stanicím 1 f 13000 na

Ijoooo Vs hledem k tomu ie
dne následujícího bude kongress
olk Looawortu slavit) ivůj sňatek

alf Alici Uooievcltovou byla
teirnl odročeno na pondělí loho

bánili a proto přijeli 16 února
nezdařeny sRatek

Z Indiánského Úiemt ae sděluje
tam v těchto dnech byl odsou

místě jiném Jak sám se vyjádřil
psu Machek llbl se mu Omaha r
znamenitě už prcto že utmí id o

do Washingtonu aby odevzdali

také svůj dar Ale poněvadž byli
toho přesvědčení Ie jejich dar

kdyby dali nějaký slečně Alici by

jsem že nalezl jicm pravý lék tak znečištěný vzduch jako v Clil

cagu

ten Indián ldward muce na 14

roků do Žaláře poněvadž týral
svou ženu spůsobero neurvalým neboť bolesti žaludku počaly ustu

V pondělí poctil nás svou návštěpovali a ialudok hlásit se o pose v takovém vemem množstvížena jeho byl hélolkou a poctil
itratil chtěli oblťaitniti a rýmid vynikající tamní rodiny S vou p ťraut hramolil klorý

vUitnt farmu v harotii Wii )'fi
té ptílelttoili pf'dp'ati si lil ni

darem samotného LonuworthsUucrtn sesnáruila se na Ikolich a

trávu kterou pre4 Um přijati
nechtěl nemohl Vyullval jsem

pět lahví a cítím ie scela zdravým

Kaldý komu jsem tento lék od- -

řioeili mu nádhernou vestu avoli n mu opustila domov t bo- -

"Pokrok Západu"bůvoll kůle ale bohulel šťastnéhohaittvt šle s nim £ Hi jako Žena
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