denní hlasatel.
Bntered tm Secend-Clssa Mkttsr May 22. lfiftl, ai Tha Peat Offica at Chicago, nilnois, yjider Act of Marek 8rd, 1873.
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Dělnické záležitosti.
Brožíci stávka železničních zřízenců.

Politické záležitosti.

Ztroskotané domácnosti.

Odporučují nestranný lístek.

Neveselé kapitoly z manželského ráje.

K slavnostem Zdobení
hrobů.
Památka uctění mrtvých bude důstoj
ným. způsobem oslavena na všech
hřbitovech našich již v sobotu. —
Zdobení Hrobů na Národním.

šich, bude se v sobotu konatl důstoj
ná slavnost Zdobení hrobů, na které
budou se ovšem převážnou většinou
podílet! krajané, usazení na jižní stra
ně, hlavně obyvatelé veliké naší osa
dy v Town oř Lake. Vojenští vyslou
žilci barona Filipoviče po celou dobu
svého trvání pravidelně navštěvují a
také i okrašlují hroDy svých milých
druhů. I roků letošního navštíví dvě
setniny Voj. Vysloužilců hřbitov Vzkří
šení Páně. Průvod se seřadí dne 30.
května u stanice při osadě sv. Cyrilla
a Mehoděje na záp. 50. ul. a již. Hermitage ave. a sice o 8. hodině ranní,
kdy přesně nastoupen bude pochod. V
čele průvodu bude velitel II. setniny,
p. J. R. Vojtěch, dále bude četa poli
cie, po ní následovali bude hudební
kapela, řízxiá chicagským předsedou
hudebnické federace, p. Ferdinandem
Lhotákem, II. setnina Vojen. Vysloužil
ců zbrojmistra barona J. Filipoviče a
konečně všechny další spolky, jež se
posud přihlásily, anebo které se ještě
přihlásí. Další program bude dán do
veřejnosti později. Prozatím sdělujeme,
že slavnostní kázání na hřbitově pro
sloví dp. Max Relich. Správa společno
sti pouliční dráhy Joliet Street Car
Co se zaručila, že připraví pro veřej
nost tolik kar, kolik jich bude třeba.

DVACET STRÁNEK.

Z dílny umělcovy.

Z naší Plzně.

Krásná práce akademického sochaře
Cyrilla Jurečky.

K partou Dvořákova.

Vůdcové progresivní strany zaháji
Včera bylo na chicažských rozvod
Zítra v pondělí večer o 8. hod., pořá
li jednání o docílení nestranného líst ních soudech zase jednou jak náleží ži
dá správa parku Dvořákova na May
ku aspoň pro úřady municipálních vo a nescházelo při tom ani na českých
a 20. ul. na počest českých skautů při
soudci! a okresních komisařů, avšak případech. Před soudcem Irwinem do
náležející do parku, slavnost s boha
jejich snaha nenalézá žádného souhla- šlo k výslechu v rozvodní žalobě, kte
Národní hřbitov, který je podnikem,
tým programem. Hudbu obstará pro
hu u vůdců starých politických stran. rou paní Cecilie Mikutová z čísla 260
tento večer parkovní orchestr pod ří
Pětičlenný výbor progresivní strany vých. 22. ulice v Chicago Heights po na který Cechové zdejší mohou býti
vším
právem
hrdi
pro
lásku,
se
kterou
zením p. Adolfa Ersta; dětský pěv.
jednal včera o této záležitosti a před dala dne 15. dubna na vyšším st/udu
sbor z parku pod řízením sleč. Albíny
seda Mědili McCormick radil se o vě proti svému muži Benjaminu Mikuto- Sbor zástupců stará se stále více a ví
ce o jeho zvelebení a rozšíření, přioSládkové, zapěje několik písní. Slečna
ci s pohlaváry demokratickými i re vi. Domáhala se zákonité rozluk)
Libuše Kobzina zapěje sopránové soloí
publikánskými, ale nikde nepochodil. něho na základě týrání a zanedbávání. dí se již v sobotu v slavnostní háv, aby
a na piano doprovázet! bude alečna
Na obou stranách panuje náhled, že se Udávala v žalobním spisu, že ji často na poli klidu a konečného, ničím již
Elsie Kvídera a slečna Loretta KvídeM-cCormickovi a jeho stoupencům jed trýznil a od dubna loňského roku do nerušeného odpočinku přivítal tisíci
hlavé
davy
těch,
kdož
každoročně
ve
ra bude přednášet!. Pan Wm. Kašpar,
ná jedině o to, aby si pomohli k něja stala prý od něho na výživu pouhých
bankéř, přítel českých skautů a p. D.
kým úřadům, což je jedině možným, 75 centů, ačkoli muž stále pracuje u významný den Zdobení hrobů spěchají
W. Pollard, sekretář organizace skau
kdyby se druhé strany s nimi spojily tamní české cihelní společnosti, kde k němu za jediným jen cílem: uctíti
tů v Americe, promluví k obecenstvu
a sestavily tak zvaný nestranný lístek. má $100 "měsíčně platu. Mimo toho měl vzpomínkou vřelou památku těch,
na této slavnosti. Při této příležitosti
Demokrati i republikáni jsou připra i nějaké peníze na bance v Chicago kdož pro ně v životě tolik znamenali,
seznámí čeští skauti přítomné obecen
veni sestaviti své samostatné lístky a Heights. Mikutová kromě rozvodu do které sami měli rádi a kteří je na po
stvo se zákony jejich organizace, a zá
kdyby i někteří souhlasili s pánem Mc máhala se i výživného a žádala při vel nemilosrdného a neúprosného Osu
roveň ukáží čemu dobrému se skaut
Cormickovým, nebylo by to mnoho zadání žaloby i za vydání soudní zápo- du -opustili, by se již nevrátiji. Slavučí, když stane se členem této organi
platné. DIDe stávajících předvolebních vědi, jíž peníze učiněny by byly na i! nost Zdobení hrobů každoročně přilá
zace. Krajané jsou zváni by v hojném
platné. Dle stávajících předvolebních bance nedotknutelnými do konečného ' ká na útulný hřbitov náš obrovské
|
spousty
lidu
a
pořadatelstvo
samo
se
počtu
na tuto slavnost zítra se dosta
stavitl do pole lístek své strany a ten vyřízení případu. Rozvod bude žadatel- '
stará
svědomitě,
by
návštěva
rok
od
vili.
Vstup volný pro každého. Zvláště
by musel být uznán vzdor všem doho ce nepochybně povolen. Mikutovi vza
rodiče měli by přijít, aby se přesvědči
dám o lístku nestranném. Nedojde-li li se dne 27. dubna roku 1908 a k roz roku byla větší. Stará se pak o to
li, k čemu dítky v parku se vedou.
tudíž k nějakému dohodnutí, což se chodu mezi nimi došlo dne 31. října hlavně bedlivou a pečlivou úpravou
programů, ze kterých letošní před
zdá být věcí úplně jistou, .postaví si roku 1913.
Nemá žádných podobných nájemníků.
progresivní strana také svůj vlastní
— Před tímže soudcem povolen byl stihuje vše, co dosud ve směru této
Ve včerejším čísle přinesli jsme
slavnosti
bylo
na
Národním
hřbitově
lístek a navrhne čekance pro každý včera rozvod paní Marii Malekovičové
zprávu o dvou mladících, které policie
Vyvázl dosti lehce.
úřad a žádného republikána neb de z čísla 1861 Blue Island ave., která v vykonáno. Letošního roku slavnostním
zatkla pro krádež, jíž se dopustili tím,
mokrata neodporučí. V každém záko žalobě, podané prostřednictvím práv maršálem bude opětně p. Fr. Schultz,
že plumbaře Koscheho z již. CallforPolák Josef Szewczykowski odsouzen
nodárném distriktu bnde navržen je níka Halíka proti svému muži Mikulá který sestaví tento průvod:
nia ave. obrali o jakési řemeslné nářa
I. — Veteráni z Občanské války.
na dvacet roků pro zavraždění
den čekanec do dolní sněmovny, kte ši z čísla 2238 Blue Island ave. obvini
dí jeho, které pak ve své drzosti chtě
II. — Vojenská hudba pod řízením
svého krajana 8. Bidermana.
rýmž spůsobem doufají pokrokové! la tohoto z nemírného pití. Žalobkyně
li mu prodati za $5.00. Byli to Josef
kapelníka
p.
Ant.
Konopáska.
získat! více zástupců v státní legisla- během výslechu, jemuž byla svým zá-!
Hubka a Fr. Myers. V záležitosti této
III. — Zástupci Sboru Česko-NárodVčera konečně vynesen byl soudcem
tuře. Mezi demokraty jest v poslední stupcem na stolici svědků podrobena,
dostavila se včera k nám pí. Hladíko
Mrtvola na parostrojl.
McDonaldem na trestním soudu roz
době hlavně pracováno o docílení něja udávala, že se za Malekoviče provdala I; ního Hřbitova.
vá a sdělila s námi, že v jejím domě
Na nosci parostroje dráhy Lake
ké dohody mezi oběma fakcemi a ně dne 15. června roku 1908 a společné j IV. — Česko-američtí vysloužilci ze sudek nad Polákem Josefem Szewczyčíslo 1419 záp. 19. ul., který byl na po
Shore byla včera ráno nalezena mrtvo
kowskim, jenž před několika týdny byl
kteří vůdcojvé doufají, že se jim poda jejich žití trvalo do 15. prosince loň Španělské války.
licejní stanici, odkud jsme zprávu
la neznámého muže, když osobní vlak
V. — Ostrostřelci.
uznán vinným ze zastřelení svého kra
ří aspoň takového, smíření, že bude se ského roku.
svou čerpali, zanesen jako dům, v
přijel do nádraží La Salle. U zohave
VI. — Cesko-slovanští vysloužilci.
jana Stanislava Bidermana. Případ
staven společný lístek, na němž budou
— Právník Halík zastupoval v roz
němž Myers bydlí, není žádných ná
né mrtvoly byly nalezeny kusy koň
Průvod vyjde určitě o půl 8. hodině projednáván byl v pálek dne 21. dub
obě fakce stejně zastoupeny a budou vodní při rovněž i paní Josefu Chmejemníků ani toho ani podobného jména
ského postroje a části roztříštěného ko
¡pak moci svorně pracovati o zvolení lířovou z čísla 2723 jižní Ridgeway ranní od Cesko-Anglické Svob. Školy na před soudcem McDonaldem a když
a
že se v případě tomto musí patrné
čárku, z čehož se soudí, že neznámý
celého lístku. Zdá se, že jediným ka ave., jejíž žaloba došla včera k projed na záp. 18. ul. a po této bude se pocho- mělo dojiti k soudu, vzdal se obžalova
jednati o omyl. Rádi dopřáváme hlasu
muž byl kdesi v Indianě přejet vlakem
menem úrazu v té věci jest kandidatu návání také před soudcem Irwinem. dovati západně na již. Robey ul., od ný na radu svého zástupce, právníka
jejímu místa a uvádíme zprávu na
při přejíždění železniční křižovatky a
ra Rogera C. Sullivana pro úřad spol Obžalovaným byl Josef Chmelíř, bydlí kud se po kárách .pojede až k Útulně a Benedicta J. Shorta,* porotního líčení
pravou míru.
mrtvola vhozena na pilot, kde zůstala
kového senátora. Někteří vůdcové, cí v čís. 3032 jižní St Louis ave., za Sirotčinci, kdež se ke průvodu připo a odevzdal se na milost soudce. Ten
ležeti a byla přivezena do Chicaga. V
hlavně mayor Harrison, nechtějí při nějž se žalobkyně provdala jako slečna jí zástupci Sboru s dámským odborem to jej uznal vinným a včera vyměřil
kapse usmrceného muže byly nalezeny
Z Seská Kalifornie.
pustit!, aby se SullivaDovi dostalo ja Fialova dne 24. ledna letošního roku. Španělsko-amerlckých vysloužilců. Tak mu dvacetiletý trest v jolietské káz JUREČKOVA “ULÉTAJÍCÍ DUŠE".
nějaké listiny, dle kterých se soudí, kéhokoliv uznání a Harrison vůbec ne
to seřaděný průvod bude o 10. hod. po nici. Trest tento je považován za do
že se nejspíše jmenoval Nick Geisen a chce, aby některý jeho stoupenec se Spolužití jejich nemělo však dlouhého chodovat! k tribuně na hřbitově. Pak sti mírný, neboť na Szewczykowskiho
České děvčátko pokousáno.
Před nedlouhou dobou rozepsali
trvání, neboť manželé se rozešli již
pocházel z Westville, Ind. Mrtvola by
dostal na lístek. Za to někteří jiní dne 14. března a sice následkem Chme- se odbudou obřady na hrobech zemře vznešená byla žaloba z vraždy první jsme se v tomto listě o příjezdu mla
la odvezena do pohrobnického závodu* vůdcové, jako okresní pokladník 0’
Sedmiletá Blaženka Hamalova, jejíž
lířovy surovosti vůči ženě. Podkladem lých vojínů a sbor českých ostrostřel- ho stupně a výpomocný státní návlad- dého českého umělce ze staré vlasti do
v čís. 500 Dearborn ul. a do Westville
ců spolu s p. iM. Černým, hornistou ze. ní Steph. A. Malato, jenž žalobu vedl, Spoj. Států. Zpráva naše týkala se a- rodiče bydlí v domě číslo 2713 již. 42.
Connell odporučují, aby otázka sená
bylo telegrafováno, aby se zjistilo, byl- torská nebyla vůbec do věci zatahová rozvodní žaloby bylo týrání a dekret, španělské války, vzdají poctu salvou byl pevně přesvědčen, že obžalovaný kademického sochaře p. Cyrilla Jure ave., hrála si včera jednu chvíli s je
jímž
Chmelířové
vrácena
má
býti
bý

le některých z tamních obyvatelů učky, který sem zavítal jedině za stu ště několika stejně starými děvčátky
na. Prohlásil, že se nebude do zápa valá svoboda, vydán bude nepochybně odpočívajícím vojínům na hřbitově. bude odsouzen na doživotí.
6mrcen na křižovatce. Železniční zří
Program hřbitovní je tento:
Zločin, pro který bude Szewczykow- dijním účelem, chtě ještě více obohati- na prázdném lotu v okolí obydlí její
su mezi Sullivanem a ostatními sená
zenci byli nemálo překvapeni, když torskými kandidáty vůbec míchati a v několika dnech.
I. — Zahájení slavnosti předsedou skimu pykati dlouhá léta v ponuré ce ti a prohloubili svůj umělecký názor rodičů, když pojednou mimo vše nadá
— Na kalendáři soudce Sullivana sboru p. Janem Pechou.
nalezli mrtvolu a praví, že nemají tu
le státní káznice,’ spáchán byl v pátek světový. Jakkoli jmenovaný umělec je ní vyřítil se proti ní veliký pes, který
jedinou jeho snahu jest, aby byla dosa
šení, že by někoho na cestě do Chica žena dohody mezi demokratickými nalézal se včera rozvodní případ paní
II. —Hudba. — Zvuky české—od odpoledne dne 8. srpna loňského roku mužem teprve mladým, přece jen do se jí zakousl do levého lýtka. Děvčá
Marie Maruškové z čísla 2631 jižní
ga přejeli.
a vzbudil tehdy v české kolonii v Mor- mohl se ve staré vlasti pracemi svými tko psu se vytrhlo a běželo domů za
fakcemi v záležitosti okresního líst Clifton Park ave., která v zastoupení Šafránka.
III. — Proslov anglického řečníka ton Parku nemalé vzrušení. Szewczy- úspěchů, které mu zaručily dávno již hrozného nářku, kde o své nehodě vy
ku. V příštích dnech bude konáno právníka Jos. C. Píši přála si býti zba
Opět bankovní úpadek.
kowski, jenž je asi 40 roků stár a za jasný zvuk jeho jména, které bylo v u- právělo svým rodičům. Tito přivolali
více porad, kde o těchto otázkách bu vena pout, vížících ji k jejímu muži — soudce John R. Newcomer.
Včerejšího dne učinila opět jedna
městnáním
zedník, bydlel na 32. ulici měleckých kruzích slyšeno rádo všude, lékaře a když se Blažence dostalo pří
de rokováno, ale potrvá to jistě delší
IV- — Česká báseň — Pádlým vojí
Boukromá banka úpadek a se za to má, dobu, než nějaké-dohodnutí bude docí Josefu ¡Maruškovl. Bydliště tohoto je
žalobkyni něžnánio. Marušková svěd nům —, Eárbora Kašparová, chovan a 52, Courtu, kdežto zavražděný Bider- kdekoli se ozvalo. A prací těeh je celá slušného ošetřeni, oznámili případ ten
přijde mnoho chudých vkladatelů o
leno, pak-li totiž vůbec k němu dojde. čila, že se za něho provdala .dne 19. ka Sirotčince, a po té zpěv ostatních man bydlel v čísle 5004 záp. 29. plače. dlouhá řada. A všechny vynikají origi na lawndaleské stanici. ¡polf\lí bylo
své úspory. Banka se nazývá Ogden
Okresní soudce Owens obdržel včera července roku 1909 a dne 30. března chovanců*— Kde domov můj? — Pod Tento byl asi 46 roků stár, vdovec a nalitou koncepce a pěkně provedenými potom zjištěno, že kousavý peí přiná
Park Bank a měla svou úřadovnu na
otcem osmi dítek. Vražda udála se ko liniemi. Jednu z nich měli jsme pří leží J. Gustavskému z čísla 2730 již.
zprávu zvláštního vyšetřovatele, který
63. ul. a Marshfield ave. Majitelem cdporučuje, aby 34 volebních míst v . loňského roku muž od ní odešel, aby se řízením učitelky, pí. Gusty Duškové. lem páté hodiny odpolední, ale vrah ležitost čtenářům svým ukázati v pěk 42. ave.
více nevrátil. Byl mimo toho i náru V. — Hudba — Humoreska — od dr.
jest jakým Alden N. Baumgarten, jenž
připravoval se na ni nepochybně již ce ně provedeném obrázku reprodukcí
2. wardě bylo změněno, poněvadž prý živým pijanem, takže manželka s ním Ant. Dvořáka.
bydlí v čísle 1642 záp. 63. ul. a jak
Střelná, zbraň je pro děti nebezpečnou
nevyhovují. Vyšetřovatelem byl jakýs
VI. —Proslov českého vojína ze Špa- lé odpoledne, neboť hned, po obědě se hned při prvně podané zprávě. Dnes
praví, rmměl ve svém bankovním ob A. W. Davison, jenž zastupuje prohi- zrovna velké štěstí neudělala. Ve pro
hračkou.
šel se s Bidermanem a měl s ním prud pak podáváme ukázku jeho jiné prá
chodu žádných společníků. Za hodinu biční ligu zákona a pořádku a Owens spěch žalobkyně vypovídal i její otec nělsko-amerlcké války — p. Fr. Pla- ký výstup ohledně nějakých finan ce, která vyniká jak hloubkou ztěles
Včera záhy po poledni udála se v
cký.
—
a bratr obžalovaného a soudce z po
po zavření banky byla v distriktním
čních záležitostí. Oba muži dostali se něné myšlenky, tak'i jemným, jakoby uličce za domem čís. 1606 již. Clifton
již požádal ženský klub 'a jiné ženské
VII. — Český řečník — p. Jos. Měkosoudu podána bankrotu i petice a soud organisace, aby mu pomohly vyhleda- daného svědectví nahlédl, že rozvod jo
nadýchaným provedením. Je to sym Park Ave. nehoda, která velice snadno
do
rvačky,
v
níž
‘
S
zewczykowski
po

tu úplně oprávněným a také jej žada- ta, právník, ze Cedar Rapids, lowa.
ce Carpenter ustanovil Centrál Trust
chodil nejhůře a v pobouřené náladě o- bolické dílo, pro které umělec sám vo mohla míti osudné následky pro 13ti přiměřená místa pro volební osudí
VIII. Kubánská válka — The Cuban
Co. receiverem při záruce $5000. Po a zároveň i lepší klerky a písaře, než telce beze všeho povolil.
dešel do svého příbytku, kde se ozbro lil velmi případný název — Duše letého školáka Johna Carra z domu
— Na základě opuštění povolen byl War — Dalbey.
kud dosud mohlo být zjištěno, má
jil revolverem a s tímto se po nějaké ulétá — a které v období tomto, jež výše uvedeného čísla. Hoch hrál si je
tam mají doposud. Týká se to 1. i 2. , včera soudcem Foellem na superiorbanka sotva $10,000 majetku, kdežto wardy, ale mužským politikářům to '
IX. — Anglická báseň — The Graves době vrátil k domu Bidermanově. Za zasvěceno je uctívání památky dra ště s několika jinými chlapci v ulič
závazky oznáší nejméně $18,000.00. V nepůsobí mnoho radosti, že soudce na ; ním soudu rozvod Ondřeji Polákovi z of Household — přednese chovanka stihl tohoto sedícího na přední pavláč- hých našich zesnulých, je velice pří ce, když pojednou třeskla střelná rána
čísla 1243 Marengo ul. od jeho ženy sirotčince,
.
petici jest udáno, že vklady pozůstáva
V.
Kašparova
a
ostatní
cho

ce
domu a beze slova vytáhl revolver, padnou ¡Ilustrací myšlének, které ví a hned v zápětí Carr bolestně vzkřikl
ně nebéře pražádný ohled a chce vše
jí vesměs z menších obnosů, an tak chny tyto záležitosti svěřiti sufraže .Marie, rozené Skotové, je^ bydlí pří vanci zapějí — Star-Spangled Banner. z něhož na nic netušícího muže vypá ří a vířit! ještě budou naším nitrem. a chytil se -za pravé stehno, z něhož
tomně v čísle 42 Lexington ave. v Long
řka výhradně jen chudí lidé ukládali
se mu valiti proudem krev. Zra
X. — Hudba — Směs z českých oper. lil několik ran, které měly osudný vý
Dílo to není sice Jurečkovou prací jala
tkám.
Island
City,
N.
Y.
Žalobce,
jenž
za

něný hošík ihned byl doveden do úřa
tam své úspory.
Tím bude slavnost ukončena. Na žá sledek. Zasažený se po střelbě zvedl a novou a zdejší, ale přece jen stojí
stupoval byl právníkem Karlem J. *
dovny dr. A. C. Kubíčka, z čís. 1654
dost vysloužilců je obecenstvo snažně uběhl asi sto stop, až vysílen ztrátou to, by na ně byly upozorněny i širší jíž. Clifton Park Ave., který mu ránu
Osobní.
Uznán vinným vraždy.
Mícha 11, informoval během výslechu .
by neokrašlovalo hroby svých krve sklesl k zemi a v několika oka kruhy z naší veřejnosti. Provedeno je ošetřil, obvázal a pak hocha poslal do
Pan Louis Pacák, říditel banky Bo- soudce, «že sňatek se Skotovou uzavřel žádáno,
Otto Schultz, spolumajitel továrny‘
praporky národními, neb pocta mžicích skonal. Jedna z kulí vjela mu ve staré vlasti na jednom ze hřbitovů mů za účelem léčení dalšího. Jmeno
na výrobu dvéří a rámů na CrawfordI hemia z New Yorku, dlí přítomnou do- 16. srpna roku 1903 v Newark, N. J. a milých
‘
přináleží poube hrdinným veterá do úst, druhá pak do hlavy, tak že je tamních v pískovci a působí* na ty, vaný lékař zjistil, že hoch byl do no
a Elston ave. byl včera uznán vinnými bu v Chicagu za záležitostmi obchod- tato od něho odešla Leze vší příčiny ona
'
zavraždění Otty Shaffera, jenž býval1 nimi. Včera přišel k nám by o účelu dne 12. srpna roku 1911. Rozvodní ža- ,nům, kteří pro prapor ten nasadili skutečně s podivením, že nebyl mrtev kdož jdou kolem pomníku, velice sil hy střelen z riflu 22tíkaliberního a po
jeho společníkem. Vražda byla spáchá- návštěvy jeho zde nám sdělil. -Pravil, loba opírala se o opuštění a i v tomto své životy. Doufají, že žádosti té bude okamžitě. Právě v době, kdy se vra ným dojmem. Pan Jurečka sám, který licii z lawndalské stanici podařilo se
Obecenstvo žádá se pak dá žedná tato scéna odehrávala, jel kolem — opakujeme poznovu pro oživení pa při vyšetřování případu toho přijít! na
na dně 30. prosince minulého roku,, že chce pracovat! v Chicagu, jakož i případě soudce svolil k vydání přísluš- vyhověno.
j
le, by hledělo všemožné šetřiti hřbitov ledařský vůz a jeden z mužů na něm měti — je rodákem z Moravy a atelier to, že ránu, která mohla být! Carrovl
kdy byl Shaťfer nalezen v úřadovně> v jiných větších městech, kde více ného dekretu.
ní majetek. Upozorňujeme, že se slav se nalézajících chtěl vraha zadržet!. svůj míval v Chocni v Čechách, zařídil osudnou, vypálil asi stejně s ním starý
továrny s prostřelenou hlavou. Obžalo. krajanů je usazeno, k tomu by výpra— Na superiorním soudu zadal vče- ]
Szewczykowski obrátil však revolver i si pěkné studio své i v Chicagu a sice Herman Kraft, jehož rodiče bydlí v do
vaný tvrdil, že jeho společník spáchalI va do Čech příštího roku byla co mo- ra Josef Klejna z čísla 1452 Cleaver nost koná za každého počasí.
proti němu a ledař uznal za nejmou v čís. 2321 již. St. Louis ave., kde prá mě čís. 1630 již. Clifton Park Ave.
v jeho přítomnosti sebevraždu, avšak: žno největší a nejdůstojnější. Za úče- ulice žalobu za rozvod od své manžel
Slavnost na katolickém hřbitově
dřejší svého pokusu se vzdáti. Mezi vě dohotovil velice krásnou plaketu v a jenž sám v téže uličce hrál si s rlfporota mu neuvěřila a uznala jej vin■ lem tím chce navštíviti různé zdejší ky Nettle, kterou obvinuje v žalobním
sv. Vojtěcha.
tím
zpráva o spáchaném zločinu roz mramoru, kterou nazval — Polibek. lem, uče se z něho stříleti. Sotvaže
ným zabití. Byl to první případ, jenži činitele v směru tom. Sdělil nám, že spisu z nevěry. Udává, že ji pojmul za
¡Hřbitov tento je mezi námi velice létla se rychlostí blesku po celém oko Nyní pak pracuje na portrétu vynika byl vypátrán, byl policií z lawndalské
rozhodnut před novým revolverovým již soukromě má přihlášek na výpravu manželku dne 6. května loňského roku (
dobře známý, než aby bylo dlužno širo lí, obývaném do značné míry našimi jícího muže z našeho veřejného živo: stanice zaveden na stanici, kde s ním
soudem a soudce McDonald oznámí v téměř od 500 krajanů a těší se, že po a k rozchodu došlo mezi nimi z váž- (ce rozepisovati se o tom, jak krásný
krajany a na místo dostavil se polici ta, kterážto práce mladému umělci na byl sepsán protokol.
čet tento bude moci býti za různých ných příčin dne 20. března letos.
několika dnech formálně rozsudek.
,mi a dojemnými bývají na něm slav sta a náčelník požárního departemen šemu jistě bude skmžiti ku cti. Na den
pomocníků zvětšen až na 100(5 aneb i
nosti v den dZobení Hrobů. Hřbitovem tu, kteří společně s ledařem vnikli do zdobení Hrobů bude pak na Národním
Úmrtí.
Pro dobré účele.
více výletníků. V Chicagu se zdrží něChtěla být herečkou.
bude
se
to
i
v
sobotu
vlnití
mořem
ne

bytu
Szewczykowskiho a vraha se hřbitově odhalen pomník předčasně-zeVe prospěch slepé stařenky v Če■ kolik dnů.
Po dlouhé nemoci zesnul včera o L
Policajtka Crottyova zatkla včera na přehledných davů krajanů a jich přá zmocnili. Zastihli jej právě v okamže snulému česko-americkému umělci
chách složilo neznámé služebné děvčei
Pánové Edward Zbitovský, studují nádraží Grank Trunk 11 roků starou
hodině
ranní
p.
Štěpán Juriček, nad
tel,
kteří
znovu
přijdou
uctí
ti
světlou
ní, kdy tento vražednou zbraň odevzdá Pátkovi, velice, nadějnému sochaři. .1
50 centů a rodina Karla Vojty z čís. cí na universitě Chicago, přišel k nám Kat. Dunnovou, která uprchla z New
památku těch, kdož jim byli drahými a val své manželce k uschování. Zatčený tento pomník, který nese jméno — jehož rakví truchlí žalem zdrcená man
2919 Keeley ave. 25c.
včera ve společnosti pánů Josefa Lek- fYbrku a chce prý se stát herečkou. Na
želka pí. Alžběta Juričková, roz. ŠeVe prospěch paní Zachmanové zaslal sy a Franka Hegara, studujících na lézala se na cestě do St. Paul, Minn., s nimiž se při jich trvalém odchodu ze byl dopraven do tamního Town Hallu, Žal —, je uměleckou prací Jurečko pláková a vděčné dítky, které v něm
života loučili tak bolestně. Slavnost kde složil přísežné přiznání -a na jeho vou, která jistě bude působiti, podle
p. J. G. Pospíšil z Yoakum, Texas $1,, koleji v Dubuque, lowa, by prohlédli kde prý měla vystoupit! v nějaké hře,
obyčejně bývá zahájena průvodem základě byl odkázán k velké porotě. toho, jak nám byla vylíčena, velice mo ztrácejí dobrého, pečlivého otce a živli
neznámé služebné děvče, 50c a paní Ci- si zařízení závodu našeho. Návštěva při níž šest malých děvčat je zapotře
tele. Pan Juriček byl narozen v Bře
ková z čís. 1421 Lucille ul. 25c.
jejich byla nám milou. Pánové Leksa bí. Její švakrová, Blanche Bairdová, všech uniformovaných spolků, které K přelíčení, jež odbýváno bylo v pátek hutným dojmem na všechny, kdož se zové v stolici nitranské a v Americe
Pro kancelářského pomocníka v Če a Hegar již zítra vrátí se nazpět do je také herečkou a její úspěchy po se před hřbitovem znovu seřadí a pak dne 21. dubna, předvoláno bylo s obou před ním u rovu předčasně zkoseného dlel 23 roků. Náležel k Národnímu Slo
ském Brodě zaslala paní H. Orlíčková svého domova, by věnovali se svým pletly nepochybně i dítěti hlavu. Na nastoupí společný pochod na hřbitov k stran více svědků, mezi nimiž i něko života zastaví.
Celkem lze o p. Jurečkovi říci, že venskému spolku Ludevít Boor číslo
z Házen, Kansas 20 centů.
! studiím. Jsme jisti, že v Chicagu se stanici vyprávěla, že ji nějaký agent tribuně. Vlastní program slavnostní lik krajanů. Právník obžalovaného se
174 a požíval vážnosti a přátelství
I jim líbilo a že budou míti milé upo v New Yorku angažoval a bez svolení pozůstávat! pak bude letos z těchto čí snažil dokazovati, že Szewczykowski je to muž velice pilný, který k umění každého, kdo jej znal. Vedle zarmou
dopustil se vraždy v sebeobraně, ale svému s velikou láskou a nadšením lne
mínky na první svou návštěvu zdejší. rodičů ji poslal do St. Paul. Teprv po sel:
cené rodiny zanechává četné příbuzné
I. — Číslo hudební.
veškerá jeho snaha zachrániti vraha i zde v Americe, o které se říká —
POČASÍ.
jejím odjezdu se o tom rodiče dozvědě
zde
i ve vlasti, kteří jeho úmrtím bu
II. — Slavnostní české kázání, kte před trestem ukázala se býti marnou ne neprávem —, že je až na morek vyli a telegrafovali zdejší policii, pby ré prosloví dp. Kosmas Veselý, profe a tento za svou přenáhlenost bude mu
dou zajisté hluboce dojati. Pohřeb ze
Usmrcen kusem ledu.
ssávána prosou, kterou přináší sám
mladou uprchlíci zadržela. Včera tiž ji sor z koleje sv. Prokopa v Llsle, 111. set pykat v Joliet.
s sebou život, znamenající divoký snulého bude konán zítra o 1. hod. odPřed domem číslo 20. vých. Adams
pol. z domu srnuť/U čísla 1339 Walton
Ul. — Salva na uctění památky ze
ul. byl včera dopoledne usmjzen ne přešla všechna touha po divadle a pra
shon po existenci.
ul. Cbýv. Cornelia-) na Národní hřbi
známý muž kusem ledu, jenž mu spadl vila, že raději zase bude chodit do ško snulých vojínů — Kadeti.
Přestěhování lékařské úřadovny.
tov. —
Přestěhování.
IV. — Anglickou řeč prosloví Hon.
na hlavu. Povoz náležel firmě Eagle ly. Ještě během včerejšího dne bylo
Všeobecně známý a oblíbený český
telegrafováno do New Yorku a malá Kickham Scanlan, soudce vyššího sou
Ice Co. a když chtěl rozvážeč skládat!
Oblíbený právník a městský nálékař dr. Edw. E. Kolář přestěhoval
Listárna redakce.
herečka
nastoupí
co
nejdříve
cestu
do
du. —
led, spadl mu velký kus na hlavu a
své obydlí ze St. Louis ave. do čísla vladní p. Ji/í A. Bašta přestěhoval
svého domova.
Panu D. P. v Enderby, B. C. — DoV. — Číslo hudební.
roztříštil mu ji. Těžce zraněný muž byl
3924 záp. 26. ul., kde jej pacienti mo svou úřadovnu do čísla 3502 záp. 26. pište na adresu “Mr. Frank Šiška,
VI.
—
Českou
řeč
prosloví
p.
Jan
odvezen do nemocnice Iroquois, kde
Milá vzpomínka.
hou nadále v obvyklých úřadních ho ul., roh St. Louis ave., kde jej četní 1818 So. Ashland ave., Chicago, I1L”
Peklo.
v malé chvíli zemřel, aniž by bylo mo
dinách nalezti. Telefon obydlí jest jeho příznivci mohou v obvyklých ho
Paní J. V. — Záležitost tu můžete
Čilý sletový výbor, jenž má na sta
VII. — Salva na uctění památky
žno zjistiti jeho jméno. V úřadovně
Lawndale 7591. Kromě toho možno dinách nalézti. Pan Bašta jest znám co oznámit buď Společnosti lidskosti
Eagle Ice Co. na sev. Hoyne ave. ne rosti přípravné práce s uspořádáním padlýoh vojínů — Kadeti.
dra. Koláře* nalézti v jeho úřadovně schopný a svědomitý právník a zajisté “Human Society,” 1145 So. Wabash
VIII. — Modlitba za zesnulé.
bylo možno zjistiti jeho jméno, an více velkolepého všesokolského sletu pod
i
na
novém
místě
bude
se
těšiti
stejné
v čís. 1223 záp. 18. ul., kde, jako vždy,
ave., nebo v Českém Settlementu.
záštitou Národní Jednoty Sokolské ve
IX. — Číslo hudební.
společností stejného jména obchoduje
Panu S. R. v Loup City, Neb. — Clo
je ochoten krajanům co nejsvědomi důvěry a přízně českého obecenstva.
dnech od 22. do 26. července v Omaze,
v Chicagu.
X. — Rozchod a prohlídka hřbitova. těji posloužiti svými dlouholetými od Úřadovna v městě nalézá se na dále v obnáší 35 procent ceny. Co by stálo
Neb., vzpomněl' si na nás vkusně pro
Průvod jako jiná léta shromáždí se
budově City Halí Sguare v čís. 139 dovozné, nevíme.
vedenou sletovou pohlednicí. Jak z při v obvyklou hodinu ranní u Patronátní bornými zkušenostmi.
Clark ul. a čísla telefonu zůstávají
'Pan E. U., Algada, Mont. — Nikdo
pojených vlastnoručních podpisů vy ‘budovy na záp. 18. ul., odkud za zvu
nezměněna.
nemá práva na majetek zabraný ně
Antonín Cíha, 22, Marie Slívová, 20; chází na jevo, nalézají se na výboru
kým jiným, ani na jedinou píď, leda
Od našich odběratelů.
Frank Buršík, 29, Marie Wohlnothová, vesměs známí sokolští pracovníci ja- ků hudby bude se pochodovat! Plzní
by to druhý homštetář dovolil a. to
23; Fr. J. Krajíc, 24, Viola Pokorná, , ko: K. Špalek, Oldřttrh J. Jelen, O. Char a po té se na Ashland ave. nasedne do
Pan Václav Suda, jenž -.bydlíval vr Malé parky budou lépe osvětleny. by muselo být! učiněno před vládním
kar
a
pojede
se
přímo
až
k
nádraží
19; Jos. Riedl, 24, Marie Hlaváčova, vát, F. J. Kuták, Josef Mik, F. J. Ří
čís.
1329
záp.
20.
ul.,
zasílá
nám
po

Předseda komise záp. parků, Wil- komisařem, pozemkovým, který by o
2.1; Matěj Král, 23, Jennie Concho- ha, Tena Zikmund, Karel Frýzek, Vác Chicago Junction, kde se nasedne do zdrav z Plzně, kde právě meškal a od
vá, 19; Jos. Stafiera, 23, Josefína Stra lav Schneider, Ant. Křeček, ml., R. F. vlaků a pojede se drahou až do Nor- tud nastoupil cestu do Prahy, kde se liam F. Grower, zaslal guvernéru tom učinil patřičný záznam. Jak by,
Dnes prý bude skoro celý den pod ková, 23; Rudolf Kučera, 29, Agnes Froeházka a K. E. Štěnička. Předse wood Parku, kde se průvod seřadí zno as týden pozdrží. Většinu času trví! Dunnovi dopis, ve kterém rozvinuje třeba po letech, dokázal takový zabí' plány, dle nichž má v malých par- ratel své vlastnictví k takovému po
mrakem a možná, že dojde na pršky. Melkova, 25; Jan C. Kadlec, 23, karo dou je známý přeborník Frank J. Ří vu a nastoupí se pochod na hřbitov.
však ve svém rodišti, v Oujezdě u KaTeplota bude skoso stejná, jako vče- lina Kaprákova, 21; F. Magda, 22, ha, tajemníkem pak K. Špalek. Děku Slavnost na hřbitově Vzkříšeni Páně. sejovic, kam i náš list mu dochází a* cích Dvořákově, Eckhartově, Stanfor- zemku? Ani na pozemek, ani na to, co
1 dově, Pulaskiho, Holstein a Sheridan se na něm nalézá, nemá nikdo jiný
' ra a mírné větry Jsou předpovídány. FranceB Kačenová, 22; Václav Kranz, jeme výboru za milou vzpomínku a
I na tomto hřbitově, který je jako jest mu milým společníkem, an jejI zavedeno býti lepší osvětlení. Kon- práva, než ten, kdo jej zabral a jen s
Včera o poledni (osáhl teploměr 60) 22, Marie Vydrova, 21; J. Jančík, 26, přejeme jeho práci a úspěchu sokolské oba ¡předešlé posledním útulkem celé zpravuje o veškerých událostech ame■ trakty na dodávku potřebné elektři- jeho výslovným svolením mohl by
lř,F. Tureěková, 25 raků.
manttest&oo «• nořvětóflw ■dam.
, dlouhé fndy chicagských krajanů xmk rlckých,
ay wsavřeuy byly ■ drenážní komlat kdo jiný aěčelio pro etóe lískat^
Jak vfcekráte již sdělováno, panuje
ínezi železničními zřízenci velká neI spokojenost a některých stran se
tvrdí, že možnost stávky není vylou| fena. Unie výhybkářů obviňuje společI posti, že v mnohých případech porušu
jí smlouvu a vzdor tomu, že již více
dní jsou činěny pokusy o urovnání
jporu, nebylo dosud dosaženo žádoucí
ho výsledku. Zástupci společnosti od
bývali včera a předevčírem porady,
Ble není dosud známo, že by se do-i
bodli na odporučení nějakého vyrovná
ní. V pádu vypuknutí stávky, týkalo
by se to asi 5000 zřízenců v Chicagu
1 praví se, že plných 98 procent je
pro stávku, kdyby společnosti odepře
ly vyhověti požadavkům zřízenců. Vče
ra 'bylo oznámeno, že zástupci drah
projevili ochotu vyjednávati se zástup- j
cl dělnictva, avšak žádné bližší po-|
drobnosti o tomto usnešení nepřišly
na veřejnost. Zástupce departmentu
práce snaží se též o docílení urovná
ní tohoto sporu a nevzdává se naděje,
te bude vše vyřízeno k uspokojení děl
nictva, čímž by hrozící stávka byla za
žehnána. V dělnických kruzích jest
očekáváno, že do úterka bude muset
být učiněno nějaké určité rozhodnutí,
márli být oodvráceno prohlášení stáv
ky a kdyby žádného sblížení do té do
by nenadešlo, mohlo by se stát!, že
vzdor tvrzení, že stávka bude odvráce
na, mohlo by přece jen k ní dojiti.

-
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Místní zprávy.

PŘIJME SE.

Druhý sjezd

SLUŽBY

česko-slovanských evangelických cír PŘIJMOU SE dva řádní páni na byt PŘIJME SE pradlena do domu; jen
kvi ve Spojených Státech.
ať se hlásí v čís. 4703 záp. Mon
a snídaní, neb dle přání. Hlaste se u!dobrá
1
Z vyšších soudu.
______ 23x2
Mrs. Bartoš, v čís. 1609 záp. 18. ul. j roe ul., 2. poschodí.
23x21 PŘIJME SĚ starší paní ku vedení
V pátek večer konala se společná
Beránek a Plcha budou souzeni znovu. schůze v bapt. kostele na Throop úl.,
PŘIJME SE pán na byt a snídaní, ; malé domácnosti, v čísle 2225 již. Ho
při které mluvili faráři : Miloslav Fi- pokoj sám pro sebe, zvláštní vchod u 11 man. Ave.___________________ . 22x11
V případu redaktora Spravedlnosti; lipi, E. Urbitský, Pavel Slabý a Jan' pí. Mlnáříkové, 1615 Blue Island Ave., j[ PŘIJME SE dívka na veškerou do
Karla H. Beránka a obchodního jed-ř Blum. Místnost byla skorém přeplně
nahoře ve předu.
23x2 mácí práci v čís. 2543 Spauldlng ave.
natele Mezinárodní Pekařské a Cu- i na, a účastníci rozcházeli se ze zřej
._________________________ 22x3
PŘIJME SE 10 mladých, inteligent
krářské unie čís. 13. Karla Pichy, kteří! mým uspokojením.
PŘIJME SE dívka neb žena na všech
porotou soudce Bówlese uznáni byli v! V sobotu ráno zahájen byl sjezd fa ních mužů naučili se výnosnému za nu domácí práci na farmu u malé Čes
pondělí vinnými z trestní urážky, jíž! rářem dr. Pískem z New Yorku. Před městnání, při kterém po pěti týdnech ké rodiny, jen hodná ať se hlásí u
se dopustili proti pekaři p. Karlu Von- i seda řev. Vaněk zahajuje jednání, a mohou vydělati od $35 — do $45 týd John Čermáka, Gifford Idaho, R. F.
drašovi z čísla 1540 záp; 18. ulice; do-: nominační výbor ihned jmenuje na ně. Začátkem schopní dostanou $15 D. 2.
_____________ ______ 16xlt
•jde k- odbývání nového přelíčení, ne-i výbor kolonisační předsedou řev. A. J. týdně. Jen muži schopní a neposkvrPŘIJMOU SE děvčata na veškerou
;bjť soudce Bovfles po vyslechnutí- ar- i Mbncola a bratry K. Brázdu, J; Beči- ěného charakteru se mohou. hlásit! v
domácí práci, jakož i kuchařky u če
gumentů právních zástupců obou ob-i čk-u, J. Vávru a Louise Wokouna. Čte New Era Building, pokoj č. 419., č.. ských a anglických rodin s dobrým
žalovaných připustil, že při prvém pře-! ny blahopřejné dopisy» a sice od su 600 Blue Island ave., od 8 do 10 hod. platem. Dívky české i slovenské ob
líčení udála se technická chyba a*pro-! perintendenta české ref. církve Dr. ráno, neb od. 4 do 6 hodin odpoledne.
, ________________________ 23x2. drží místa bez ohledu, zda jsou při
• t.o rozsuděk poroty zvrátil a povolil/ Duška, rev. Rybáře, rev. Biclity, řev.
jeté, neb delší dobu zde u paní Anny
jim nový soud.' K druhému přelíčení' Kováře, rev. Čady, rev. Linky, rev. PŘIJME SE hoch do továrny na dě Vítkové v čísle 1850 Blue- Island ave.,
: dojdě v- úterý dúe 2. června-. Právníci. Hegara, rev. Stevčeka a manželů; Six- lání doutníků. —Hlaste se u Mun- mezi 18. a 19. ul. Telefon Canal 2149.
obžalovaných ve svých argumentech' tovýCh. Bratr Horák, host z Texasu, dorf; 1037. sev. Kedvale ave. (41. Ct.)
domáhali'se nového přelíčení na tom; člen bratrské Jednoty Texaské; sdě _____________________________23x2' PŘIJME SE 50 — 100 dívek na vše
základě, že překlad závadného článku,! luje sjezdu, že církev, které je členem, PŘIJMOU SE dívky na škrobení a že obecnou domácí práci, dobré kuchař
■ tak jalt byl porotě žalobou předčítán,: sympatizuje se vším; co sjezdu leží na hlení s mašinou u Troy Laundry, 1027 ky, děvčata do obchodů, a do restau
rantů. Dostanou vesměs dobrá místa
nebyl správným a hlavně jednalo se o srdci.
již. Oakley Boul. vzadu._______ 22x3 a dobrý plat. Zvláště o nově přijetá
to, byl-li do angličiny správně uveden!
PŘIJME SE mladý muž v stáří od 24
význam slova "padělané” známky. Nic- j Výbor pro mezidenomiňační časopis do 30 roků, co číšník do hostince, mu děvčata bude svědomitě postaráno.
a
nakladatelství
předkládá,
svoji
zprá

Hlaste se v čís. 1624 již. Halsted ul.
méně o závadnosti článku soudce sám !
sí mluviti anglicky a česky, v č. 1824
28xlm
svůj úsudek nepronesl. Póvolil' nový vu a navrhuje, aby spojené církve vy Lafiin ul.______________________ 22x3 Česko-Slov. obchod.
- proces z toho důvodu, žé zástupce Von- i dávaly v Chicagu vzdělávací evangeli
PŘIJMOU SE dívky na veškerou do
drašův, právník J. B. Brillow, ve své| cký list. Přijato jednohlasně, a odpo PŘIJME SE hoch do učení v lékár mácí práci, zejména kuchařky da nej
závěreční řeči k porotě kladl zvláštní i ručeno všem slovanským ev. církvím ně, musí být 161etý, v čís. 2756 záp. lepších soukromých domů, hotelů a
22x3 restaurantů. Zvláštní pozornost věnu
důraz na Vondrašóvo tvrzení, že Pí-! v Americe, aby se staly podílníky vy 22. ul., u Chvátala.
nha- domáhal se na něin poplatku $50 davatelské společnosti a knihkupectví. PŘIJMOU SE jednatelé; Hlaste se v je se našim českým paničkám k. úplné
.za urovnání celého nedorozumění si Rev. Josef Břeň,.referát o federaci čís. 1625 již. Ruble ul., u Anny Rataj, spokojenosti. Hlaste se v 8. 1831 Blue
20xlt Island ave. Tel. Canal 2197. Antonie
, Sjezinárodní unií a soudce? byl toho! slov, prot. církví, navrhuje založení nahoře.
ufthledu, že prfďobné tvrzení mělo na! Jednoty evangellcké.a po debatě, jíž PIŘJME SE hoch na podrážení pláten Siegross.______________________ llxn
.Jiorotu nežádoucího vlivu. Nicméně i sůčastnili se skorém všichni delegáti, v č. 2646 Spaulding ave.
18x7 PŘIJME SE 50 děvčat pro domácí
zvolen
16-členný
výbor
pro
přípravné
vzdor zvrácení rozsudku je právník'
PŘIJMOU SE mašinářky na našívání práci v čísle 1116 — 17. ulice, mezi
Brillow pevně přesvědčen,, že i -při dru-i práče.
a sesazování kalhot, v 8. 2657 jižní Centre ave. a Fisk ul. u E. G. Svatonhém přelíčení podaří se mu docíliti od?: Resoluční výbor podává následující Spaulding ave.
18xt ské. Tel. Canal 1028.
22.x2m
souzení obžalovaných, jelikož, o inten-i resoluce:
PŘÍMOU SE muži do učení na že PŘIJMOU SE dívky na práci! do do
cích urážlivého článku nemůže býti I “Redakcí a vydavatelstvu“ Denního hlení celých obleků. Po vyučení do mácností, hotelů, restaurantů; Paničky
Hlasatele
“
.
—
Druhý
mezidenominačžádné pochybnosti.
brá práce. Hlaste se v čís. 1100 sev. co nejlépe obslouženy; Hlaste se v č.
8xm 1626 záp. 21. ul. u M. Ohnstein.. Tel.
— Před soudcem Fryem projedná-1 ní sjezd česko-slovanských evangeli Robey ul,, blíže Division.
ILxlm
ván byl případ 21 roků starého: Kazi ckých církví vzdává tímto veřejný PŘIJME SE hoch do učení lékárni- Canal 3127.
dík;
redakcia.
vydavatelstvu
"Denního
míra Kota z čísla 3682 Grand ave., na j
ctví' u V. L. Blahník a Synové, čís.
Hlasatele” za. ochotné poskytnutí mí
něhož vznešená byla žaloba, že je ot
11901 záp. 47. ul.
17xn
sta oznamováním našeho sjezdu, jakož
PRONAJME SE.
cem dítěte, které se asi přede dvěma i
•P.ŘIJMOU SE muži k vyučení žehlení
měsíci narodilo 17 roků staré Julii Šu-j i za. účast .projevovanou během jeho během dvou týdnffr Po vyučení dobrý
jednání uveřejňováním podrobných
bajdové. Tato slouží u kterési rodiny ;
zpráv s průběhu zasedání. Resoluční, výdělek. 2153 Milwaukee ave. 5xlm PRONAJME SE štor v České Kalifor
.v čísle 3518 Provencial ave., ale rodi- ■
výbor: Josef Křenek.
nii, neb se majetek prodá, neb vymě
če její bydlí v čísle 1686 Wright ave.
ní. Hlaste se v čís. 2520 již. Kedzie
V celém případě bylo něco hodně zá-' Vřelé díky vyslaveny- členům, prot.
NA BYT A STRAVU.
církví v Chicagu za, pohoštění. O osla
ave.__________________________ 24xlt
haďného. Z výpovědí dírky dalo se as-!
vě Husově přijata s nadšením násle
PRONAJME SE štor; hodí se pro ja
peň: souditi, že tato nemá zrovna v.údující resoluce:
• myslu docíliti Kosova odsouzení,' ne
PŘIJMOU SE páni na byt a stravu, v kýkoliv obchod. 2703 již; Springfield
boť doznala přímo, že udržovala zná-| Resoluce o oslavě Husové r. 1915. — čís. 2801 již. Turner ave. nahoře v Avenue. —____________________ 23x2
most i s jinými mladíky a jedním z' Usneseno a odporučeno, aby jubileum zadu.
24xt PRONAJME SE pěkný velký štor ho
těchto jest jistý Albert Geaser, slouží-1 Husovo bylo oslaveno: 1. Úsilovněj- PŘIJMOU SE dva páni na byt a stra dící se pro jakýkoliv obchod v 8. 1748
cí nyní v námořnictvu Spojených Stá ším konáním staré práce vzhledem k vu, též koupelna k použití. Výhodné záp. 21. ul.
23x2
tů. Kos sám oženil se asi přede dvěma! budoucnosti. 2. Každá osada hledejž spojení na všechny strany. Hlaste se PRONAJMU HOLÍRNU ‘Barber Shop’,
měsíci s Růžezou Detlofovou z West! případně způsoby oslavení Husova. 3. po celý týden: 2215 již; Homan Ave., malý štor k pronajmutí za velmi do
Tábory
pod
šÍTým
nebem
se
znameni

Hammond, Ind. a tím celá záležitosti
u 22. ul., v přízemí.
23xlt brých podmínek vedle české školy F.
stala se ještě komplikovanější. Stáno-j tými řečníky. 4. Schůze buďtéž maniB. Zdrňbek. K doptání u Marlette &
visko, jaké Šuliajdova vůči obžálova-l festační. 5. Obrazové přednášky. Buď- PŘIJME SE ’ slušný pán neb dáma na Olson, 4630 sev. Crawford ave.
20xt
nému zaujala, se patrně soudci mnoho tež požádány církevní boardy a zhoto byt, buď se snídání, neb dle přání,
nezamlouvalo, neboť tento se nijak ne vení světelných obrazů o Husovy k koupelna, zvláštní vchod, pokoj a po-, PRONAJME SE štor se 3 světnicemi,
tajil rozhořčením a nařídil, aby žalo zapůjčení sborům. 6. Oslavy buďtež v stel sám pro sebe, dobré spojení s ká laciný nájem, v českém okolí. 1440
ba, znějící: pro pouhé otectví, změněna duchu Husově s mocným zpěvem! 7. rami na všechny strany. Byt je svět jižní Kostner Ave. (44. Ave.), u Ki22x3
byla na násilí, ježto jedná se zde. o Oslavy buďtež loyální ke všem sluš lý a čistý, nahoře ve předu v 8íb. 2534; towsůi.
zneužití nedospělé dívky. Na tuto obža ným mimocírkevním oslavám. 8. Lite již. Sawyer ave. Hlaste se po celý
23xt
lobu pak Kosa odkázal k trestnímu raturou hojně rozšiřovanou. 9. Obrazy týden.
Drahý pozemek na 22. ulici.
éouau pod zárukoú $1500: K dovršení Husovými a k němu. se vztahujícími. PŘIJMOU SE páni na byt a, stravu
Ctyřfcé|- akrů podél 22. ulice, záp.
Řaíátnity bylo u soúdu tvrzeno, žé Ko 10; Oslavy bud?tež^zahájeny hned na u bezdětné paní,- koupelna k použití. od 62. ul. prodám, poslední týden od
sova manželka byla již jednou před podzim tohoto roku. 11. V každé církvi Jen stálí-ať se hlásí v čís. 2727 již. McDonnell Bance Plnkert a Synové
tím provdána, aniž by byla před uza budiž zřízena vhodná jubilejní, pa- Avers Ave.
23k2 za $100,000.00. Krajan P. Gustav Klí
vřením sňatku s Kosem od svého man mátka. 12. Hojné účastenství na. spo PŘIJMOU SE dva řádní páni na byť ma zakoupil 25 akrů podél 22. ul. a
žela rozvedena a že dne 11. května le lečné výpravě do-Čech, pod vedením v čísle 1669. Blue Island Ave., v prv Oak Park ave., rozparceloval na širo
tošního roku se vdala dokonce potře dr. V. Píská, jako předsedy výpravy. ním poschodí ve předu.
23x2 ké loty a vzhledem k vysoké ceně otí, ačkoli byla zákonitou ženou Koso 13. budiž utvořena federace evangeli
noho pozemku, prodává loty za ceny
vou. Během jedenácti měsíců nechala cká. 14. Aby byly pořádaný svazy de PŘIJMOU SE řádní páni na byt a mírné. Krajan! naši by neměli opome
prý se oddatl s třemi muži, z nichž ka nominační v Americe o stanovení Hu stravu neb beze stravy, pokoj sami nout! si prohlédnout! tento pozemek.
pro sebe, čistý, světlý byt u malé ro
ždý je dosud na živu a od žádného z sova dne.
Schůze odročena pak na 2. hodiny diny. Hlaste se v čís. 2527 již. Troy
nich nebyla rozvedena, takže se dapuZ TOWN OF LAKE.
ulice.
22xlt
, stila vlastně polygamie. Jak figura u- odpoledne a účastnící sjezdu byli před
kazuje, jedná se tu o>4>řípad náramně Prvním Meth. Chrámem fotografováni. PŘIJMOU SE páni na byt a stravu, Všem členkyním Dámského Odbdru
Na dnešní, den. jsou oznamovány aneb beze stravy, dle přání. Koupel Sokola Praha se oznamuje, že pravi
zajímavý, ať už pohlíží se na něj s ktedelné schůze, po dobu 4 měsíců se
f rékoli stránky. -Matka svedeného děv schůze ve všech českých evangelických na k použití, 1663 Blue Island Ave., budou odbývati každé čtvrté úterý v
čete, pí. Šuhajdová, z jejíhož popudu kostelíčh a sice buď na dopoledne neb blíže 18. ul., v prvním poschodí, ve 8 hodin večer počínaje dna 26. května,
22xlt
bylo pM>ti Kosovi zakročeno soudně, večer a delegáti sjezdoví budou řeč- předu.
1914.
niti.
PŘIJME
SE
pán
na
byt
a
stravu,
po

zastupována byla právníkem Karlem
Alžběta Lisý, starostka.
stel sám pro sebe, koupelna též k po
J, Michalem.
Klára Jíra, tajemnice.
Zelená Pepička.
užití. Hlaste se v 8. 2235 již. ^t. Louis
— Anna Palešová z čísla 144-2;Huron
Na jeviště Sokola Havifčnk-Tyrš bu Ave., mezi 22. a 23. ul;, nahoře. 22x3
ulice žaluje prostřednictvím právníka
de příští středu uvedena zajímavá hra PŘIJMOU SE páni neb dívky na byt,
Otty F. Ringa- hostinského Jiřího Bez česko-amerického života, "Zelená Pe v čís. 2101 Throop ul., za štorem.20xlt
.rejdu z čísla 1318 Huron ulice na 0Projev soustrasti
pička” z péra oblíbeného povídkáře a ■pŘJMOU_SE~ dva~páni na byt a sní
kresním soudu na $1000 odškodného
Tímto vyslovujeme naši hluboce cí
a sice proto, že prý jejímu 191etému zasloužilého ochotníka zdejšího pana dani a prádlo. Koupelna k použiti. Je
Václava'
Lenocha.
Jest
to
vysoce
zajítěnou
soustrast našim milým spoluseden pán může obdržet pokoj sám pro'
synu Josefovi vzdor její zákazu pro
18x7 strám, paním:
dával lihoviny. Dne 12. dubna ,prý se malý obrázek z našeho života, v němž sebe v č. 1416 záp. 18. ulice.
mladý Paleš v hostinci Berejdově opil, spisovatel zdařile vystihl vdejšf pomě PŘIJMOU SE dva páni na byt se stra MARII KAKUŠKOVÉ a
ANNĚ KUDRNOVÉ,
dostal se s někým d& rvačky, v níž byl ry a vyniká nejen dobrým dějem, ale vou neb beze stravy u bezdětné rodi
nehorázně zbit a ke všemu byl ještě též řízným humorem a výbornou částí ny řemeslnické; Pěkná, čistá a světlá' nad úmrtím milovaného manžela a
zpěvní. Když jedné z minulých sezón světnice ve předu a ložnice. — 1352 bratra,
zatčen.
byla “Zelená Pépička” poprvé uvedenu Dean ul., blíže Milwaukee ave. a Pau
BOHUMILA KAKUŠKY.
— Mrfrie Strnadova podala včera na na naše jeviště, dodělala se velkého
Ctěné setry! Kéž těchto několik
vyšším soudil žalobu na odškodné $25, úspěchu a jejím opakováním se zajisté lina ulice., 2. poschodí. Mohou býti
Slováci, Uhřl neb Němci. Hlaste se: slov útěchy alespoň zmírní krutý bol
000 proti společnostem pouličních autor zavděčí svým četným přízniv
od 5 do 9 hodin večer.
18xlt; Váš, který 1 my s Vámi sdílíme.
drah Chicago Surface Lineš. Bližší' cům a milovníkům divadla. Obsazení
podrobnosti nejsou v žalobě uvedeny. jednotlivých rolí jest skoro stejné, ja PŘIJMOU SE páni na byt a stravu u Za Sb. České Vlastenky, č. 70 J. Č. D.
Anna Pertl, předsedka.
ko při prvním provozování a možno bezdětné paní v čís. 1826 Fisk ul. mezi
Albína Čermák, tajemnice.
tudíž očekávali, že provedení bude've 18. a 19. ul. Jen stálí ať se hlásí. —
lx3m
skrz zdařilé a rovněž i' zpěvní část a
Velká návštěva v Brookfield.
.Ták krásné počasí květnové, tak i výprava budou co nejdokonalojší. Pro
, -zároveň zahájení prodeje lotů- v ítick- to také možno doufati, že návštěva burově subdivisfeh Brookfield a Lyona de co nejčetnější, jak si tato původní
přivábilo mnoho krajanů do Brook hra česko-americká v plné míře za
Vzpomínka.
field. Minulou neděli prodej lotů zda slouží.
řil se dobře a mnoho nových osadní
ků přibude, neb všichni skorém 0Dnes tomu právě 5 roků, kdy navždy jsme se rozloučili s naším
znamují, že budou stavětí co nejdříve.
PŘIJME SE.
drahým a nezapomenutelným chotěm, otcem a dědečkem.
Loty byly prodávány na subdivisi v
Lyons 60x128 od $275 výše; což zaji
sté cena nízká a proto- takový nával. PŘIJME SE mladík do hostince za naZároveň rozdávány byly lístky výher lévnu. Hlaste se v čísle 4358 Crlstal
ní, jež však pro zpoždění se při pro ul., roh Kostner Ave.___________ 24x2
deji nemohli všichni návštěvníci do PŘIJME SE' děvče na šití dámských
stat!. Nechť se laskavě o ně přihlásí šatů v čís. 1334 záp. 18. Plače. 24x2
klidu dřímá věčný spánek na Cesko-národním hřbitově. Drahý
v úřadovně Konrád Ricker, 3452 záp. PŘIJMOU SE dvě dívky na byt se!
náš choti, tatínku, daleko sice vzdálen jsi od nás, než srdci našemu
26. ul. Na Ogden a Prairie ave. prodej stravou neb beze stravy, v 8. 2006 již. |
jsi dosud a zůstaneš nejbližší bytostí, jíž věrný, dobrý obraz hluboko
dokázal, že pozemek má daleko větší Washtenaw ave., dole za štorem. 24x21
v srdci našem vyrýsován. Den po dni, rok po roce prchá okamžik,
hodnotu ceny a že se sám za tak vý
kdy s Tebou jsme se loučili, však vděčná památka nezměrná pro
hodných podmínek na prodej nabízí. PŘIJME SE mašinářka na dělání svr
Tebe, uschována pro vždy, i dnešního dne. kdy s Tebou ve vzpomín
Zvláště na subdivisi • v Lyons ceny šků a jedna na našívání svršků na
kách dlíme a předčasný odchod Tvůj oplakáváme a trpce želíme, a
jsou báječně nízké a divíme se sami, šapové a zakázkové saky. Hlaste se v
den tento budiž zasvěcen cele památce Tvé.
kterak možno za tu-cenu koupíti tak čís. 2700 již. Clifton Park ave. u Vác
To TI věnují:
MARIE KŘIŽ, manželka, a dítky.
krásný lot skoro na hranicích města lava Němečka.________________ 24x2
- Chicaga.
PŘIJMOU SE Žehliči ňa čisto na zLPříští neděli odpoledne opětně us mníky. Hlaste se 11 Jana Tlapy, 2701
pořádá K. Ricker vyjížďku do Brook již. Trumbull ave. roh 27. ul.
24x2
field a sice v tu samou dóbu, totiž PŘIJMOU SE zvláštní jednatelé pro
1:30 hodin odpoledne. V týdnu možno- prodej předmětu, nutného v každém
jej naléztl na subdivisi v sobotu od-! obchodě ve městě. Nejvýš liberárnf
Projev soustrasti
poledne a jakmile bude míti novou i komise, pracujete-li $5 až $10 denně
úřadovnu dohotovenou naproti koste možno vydělati. W. Mfg. Co., 1311 Mo— ctěné paní —
lu sv. Barbory, bude na subdivisi kaž-| hawk ul., blíže Clybourn ave.
24x1
dý den, což bude počátkem týdne.
PŘIJME SE pán na byt do předního
Kdo by se chtěl sůčastniti vyjížď pokoje še zvláštním vchodem, v čís.
ky v nedělí, nechť se laskavě přihlá 1843 Blue Island ave. v druhém po
nad úmrtím milovaného manžela,
sí v úřadovně 3452 záp. 26. ul. o vol schodí v předu nahoře.
né lístky, kde možno též obdržetl plá
ny a mapy jakož i ostatní informace. PŘIJMOU SE tři pekařští dělnici
Výpomocný spolek Tábor, čís.2, za Job. Polz, 1527 Bev. Ashland Ave. 23x2
Přijmi tuto upřímnou a nelíčenou soustrast’.
ložil též odvětví u p. F. Záhory na DVĚ DÍVKY hledají byt se stravou v
Ogden ave. a Custer v Rickrově sub- České Kalifornii, po případě každá
dlvlsl. Schůze odbývány jsou každé zvlášť. Nabídky zašlete do adm. t. 1.

Anně Bláhové

Williama J. Bláhy

poB.džlt večer v8 hod-

24x1 pod značkou T> 60.”

23x8

SDĚLUJEME tímto truchlivou zvěst’ o nenahraditelné a bolestné
ztrátě naší drazemilované manželky, matky, sestry a švagruše,

Barbory Smejkalové
(rozené BELŠÁNOVÉ)
Zesnula klidně po delším utrpení dne 22. května, 1914, o 9. hodině večer
v stáří 53 roky, 6 měsíců a 21 dní věku svého. Zemřelá narozena byla v
Kladrubech v Čechách, okres Zblrov. Náležela ku Řádu Rovnost, č. 14, Č. 8.
P. S., ku České Besedě, ku Sboru Vlasta, č. 19, Jednoty Českých Dam, ku
Sboru Čechle Šest. Podp. Jednoty a ku Shoru Starých Osadníků.
Pohřeb bude odbýván v pondělí, dne 25. t. m. o 1, hod. 30. minn. od
poledne v automobilech z budovy České Besedy na Česko-Národní hřbitov.

Za tichpu soustrast žádají:

Josef A. Smejkal,

manžel.

Dr. Harry J., Josef A. a Frank, synové; Lola

Nováková, Blanka, Sylva a Bělla, dcery, a ostatní přátelé.

Úmrtí a soustrast.
Všem sestrám Sboru Čechle, Čfa. 15.
SPJ., oznamujeme, že zemřela jnilá
spolusestra,
BARBORA ŠMEJ KALOVÁ,
v pátek, dne 22. května, 1914.
Pohřeb odbýván bude v pondělí; dne
25. t. m. o 1. hod. 30 min. odpol’. v au
tomobilech z budovy České Besedy na
Česko-národní hřbitov. Pozůstalé rodi
ně vyslovujeme naši hluboce cítěnou
soustrast’.
Marie Fara, předsedka.
Barbora Šuchman, tajemnice.

NABÍDNUTÍ K SŇATKU.
Mladý, slušný pán, s dobře jdoucím
obchodem, by sobě_ přál vejiti v bližší
známost s dámou od 18 do 26 let, s.
přiměřeným věnem. Pište na Denní
Hlasatel "D—39”.
ZTRÁTA.
Probátnř úřednice z juvenálního sou
du ztratila hvězdu v České Plzni' na
301 ul; blíže Racine ave-, neb někde
poblíž; Žádá poctivého nálezce o, vrá
cení do čís;, 1725 Congress ul., kde
dostane odměnu.

Oznámení úmrtí
V hlubokém bolu pohříženi oznamujeme tímto přátelům a
známým všem truchlivou zvěst’, že zemřel náš drazemilovaný
manžel a otec,

Štěpán Juriček,
v sobotu, dne 23. května, 191 4, o 1. hodině v noci pp dlouhé trapné
nempci ve stáří 46 roků. Na rozen byl na Březové v stolici Nitran
ské v Uhrách a v Americe dl el 23 roků, Náležel ku Národnímu
Slovenskému Spojku LudevítBór, čís. 174. — Pohřeb drahého ze
snulého odbývati se bude v pondělí, dne 25. května t. r, o 1 hod.
domu smutku, čís. 1339 Walton ul. (býv. Cornelia) na Oesko-národní hřbitov.

ALŽBĚTA JllRIGEK, frozená Šeplákjí, truchlící manželka, dít
ky a ostatní přátelé zde a ve staré vlasti.
Kdo by se chtěl pohřbu sůčastpitL nechť se laskavě přihlásí
v domě smutku aneb u pohrobpíka P- Jana Židka, 1407 záp! Chica
go ave. Tel. Monroe 3877 nejdéle do 0 hodin dnes večer.

Vzpomínka.
Dnes jest tomu právě rok, co navždy se s«námi rozloučila naše milovaná^matka,

Marie Doskočil,
a deset roků, co navždy se 8 námi roz
loučil náš milovaný otec.

Josef Doskočil,
a nyní klidně spějí na hřbitově sv.
Vojtěcha.
Buďte s Bohem, milovaní rodiče andělem smrti nám vyrvaní. Zanechali jste nás zde v hoři. Kéž
bý bylo možno jen slovíčko si s Vámi promluviti, Vám si postěžovali. To místo, kde Vy jste sedávali, jest
nyní prázdné, v celém širém světe není pro bol náš pokoje, my Vás všichni želíme a oplakáváme. Srd
ce naše jest hořem zdrcené, že jste museli se s námi rozloučjti a ten čas, když jste si mohli pohovit! a
láskou dítek svých se těšiti a radost z nich míti. Vzpomínáme stále na Váa a jakkoliv jste ód nás vzdá
leni, jste přece srdcím naším nejbltóší, Spěte sladce, drazí rodiče, ve svém tmavém hrobě, kdež nejste opuštěni, neb láskou naší zjasněn jest hrob Váš. Dnešní dea celý věnujeme památce Vaší.

Vzpomínka
S bolným srdcem vzpomínáme dnešního dne, neb jest tomu právě rok, kdy neúprosná smrt
odňala nám drazemilovanou matku a babičku,

Annu Babůrkovou,
a nyní klidně spí po boku svého milovaného manžela a našeho otce na Cesko-národním hřbitově.
Drahá matko a babičko, odešla jste od nás a zanechala jata nás v zármutku. Těžká ráia Vaším
úmrtím srdcím naším byla zasazena a dosud se nám nezacelila, neb domov náš jest tak, jak jste
jej zanechala a proto na Vás den ode, dne vzpomínáme a stále doufáme, že se navrátíte. Marná
naše snaha, touha zpět Vás přivolati, marné naše slzy při každé vzpomínce pro Vás mněné, Vy
se k nám nevrátíte. Na poli klidu bez ruchu sladce se Vám odpočívá, ale nám zde bílest srdce
svírá. Spěte klidně v tmavém hrobě, země budiž Vám lehkou, a Bůh dej pokoj věčnj duši Vaší.
Vzpomínku dnešního dne věnují:
POZÙ8TALÉ DÍTKY A VNUCI
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Místní zprávy.
Ze soudních siní.

Z daVAXýsh hranic Mexika.
Motorová kaple sv. Josefa v missionář ských službách, tíčeli svému odevzdána dnes týden Rev. E. B. Ledvinou.

Díkůvzdání

Týráni žen se nevyplácí.

Od příchodu soudce Caverlyho na
. naxwellskou stanici stává se týrání
manželek náramně nebezpečným spor
tem. Za jeho předchůdců dalo se to obyčejně hravě vyříditi buď parolí, od
ložením případu na měsíc neb dva
aneb úplným propuštěním, avšak Caverly na takové věci mnoho nevěří,
fzná-li někoho vinným, nadiktuje mu
pokutu a sice vždycky dost velikou.
Včera byl mu předveden Gus. Kusák,
bydlící v čís. 2824 Kolín ave. a man
želka o něm vyprávěla, že ji bez ustá
ní týrá a vyhrožuje zabitím. Poslední
dobou jí dává pouze $2.50 týdně na
výživu a z toho pak požadoval každý
den 25 centů na svou útratu. Když se
nemohla nijak odpočívati a bití stávalo
6e u nich každodenní událostí, by .a
povolána policie, která včera přivedla
Kuzáka na stanici bez kabátu a bosé
ho. Manželka byla ochotna mu odpustiti, kdyby přislíbil polepšení, avšak
pan manžel příliš se sliby nepospíchal
' a než se nadál, už mu soudce diktoval
pokutu $100 a soudní útraty.
— Stejný osud potkal včera krajana
Václava Sibala, jejž policie z lawndaleské stanice zatkla pro nepořádné cho
vání na stížnost jeho manželky An
tonie. Ta o něm vyprávěla, že ji ohro
žoval nožem a opijí se tak často, že
byla posléze nucena hledat! pomoci u
soudu. Obžalovaný se pokusil dokazo
vat:, že trpí špatnou pamětí, což prý
by mohl dosvědčlti lékař, avšak soud
ce Caverly na taková vysvědčení nevě
ří. Myslel, že by si obžalovaný měl
aspoň pamatovat!, jak zachází se svou
rodinou a když ani tak daleko jeho pamět nesahala, uložil mu k vůli lepší
mu upamatování pokutu $100 a soudní
útraty.
— -Prokop Martínek, bydlící v čís.
1315 Blue island ave. byl včera před
veden soudci Caverlymu na obvinění,
že v hostinci Jana Bruneta v čís. 1341
Sangamon ul. rozbil okno. Provedl to
v opici a proto, když vystřízlivěl, hned
spúsobenou škodu nahradil a žalobník
požádal soudce o vyškrtnutí žaloby, v
čemž mu bylo vyhověno.
— Jam Kovářský, bydlící kdesi na
16. ul. byl zatčen železničním hlída
čem Tlm. Rohanem, poněvadž na tra
tích burlingtonské dráhy sbíral dříví
a soudce Caverly mu za to uložil po
kutu $5 a zaplacení soudních útrat.
Kaverský pravil, že by nepotřeboval
chodit na tratě pro dříví, kdyby měl
peněz na zaplacení takové .pokuty, ale
od Bridewell jej přece taková námitka
nezachránila.
______

Ze západních předměstí.
Drobnosti z Berwyn, Cicera a jiných
předměstských osad.
Nedělíčkáři v Berwynu těžce nesou,
že mládež hraje na prériích míč neb
foot-ball a proto by rádi tomu učinili
přítrž. V minulé schůzi městské rady
byla podána petice, podepsaná šedesá
ti Občany, kteří žádají, aby podobné
hry byly v neděli zapovězeny. Petice
byla odkázána výboru, který podá v
příští schůzi městské rady zprávu,
jest ale naděje, že návrh nebude při
jat.
Berwynský odhadci oznamuje, že zí
třejším dnem uzavře své knihy a pro
to žádá, aby výpisy osobního majetku
byly mu co nejrychleji odevzdány.
Policejní soudce Christensen v Cicero předložil svou zprávu za lhůtu od
l. dubna do 30. dubna, z níž vysvítá, že
vybral $253.50 na pokutách a obnos
ten byl odevzdán policejnímu a hasič
skému fondu.
Makadamem dlážděné ulice v Cicero mají být olejovaný a za tím účelem
bylo v minulé schůzi obecní rady na
vrženo, aby klerk koupil potřebný olej.
Návrh byl prozatímně odkázán výbo
ru.
V minulé schůzi obecní rady v Cicero byla předložena petice, žádající o
povolení hostinců na severozápadním
a severovýchodním rohu 31. ul. a 53.
ave., jakož i na 32. a .33. ul. a 53. ave.
Petice byla podepsána 130 občany a by
la odkázána výboru.
Frank J. Bláha z čís. 5412 záp. 23.
plače zaslal obepni radě stížnost na
hasičský odbor. Udává, že minulou ne
děli volal hasiče k požáru v čís. 5418
záp. 23. ul. a vzdor tomu, že stanice je
pouze čtyry bloky vzdálena, trvalo to
více než půl hodiny, než se stříkačky
dostavily. Občanstvo musí platlti na
hasičský odbor a proto jest oprávněno
požadovat!, aby se mu dostalo co nej
lepší a nejrychlejéí ochrany v pádu
požáru. Záležitost bude výborem vy
šetřována.
Na základě usnešení obecní rady
nebude mládeži dovoleno hráti v ne
děli dopoledne v Cicero míč na pré
riích v pobliží kostelů a policejní kapi
tán byl poukázán, aby přihlížel k přís
nému provádění tohoto nařízení.
Strážník Nejdi dopadl na 25. ul. blí
že 56. ave. černocha, který se tam za
býval krádeží drůbeže a policie se do
mnívá, že spáchal yelké množství krá
deží toho druhu. Měl na to velký ce
stovní vak, do něhož slepice ukrýval,
ale vzdor této opatrnosti neušel pozor
nosti policii. Když Jej chtěl strážník
zatknout!, dal se na útěk a muselo být
za ním vypáleno několik ran z revol
veru. Jedna kule jej zasáhla do rame
ne, takže musel být odvezen do okres
ní nemocnice, kde mu poskytnuto oše
tření, načež bude předveden k soudu.

Nejupřímnější díky vzdáváme všem přátelům a známým,
kteří se súčastnili pohřbu mého milovaného manžela a strýce

Vzdávám tímto srdečné díky všem přátelům a známým,
kteří se súčastnili pohřbu mého milovaného manžela,

a k poslednímu odpočinku jej doprovodili. Upřímný dík nechť
přijme ct. výbor Lože Královice, čís. 1253 R. a D. C. a p. Josef
Šaur za útěchy plnou řeč pronesenou v domě smutku a na hřbi
5kem a pohrob- x»
tově. Zasloužený dík kapele řízené p. J. Hemzáčkem
níku p. Krajíčkovl za vypravení pohřbu ku naší inejvětší spoko- VA
jenosti. Díky všem, kdož jakýmkoliv způsobem bol náš zmírnizmírnlti se snažili

Dík vřelý nechť přijmou p. Dr. Adams a kazatel p. Hlad za tkli- <
vá slova útěchy, dík Dvoru Bílé Hora č. 7. G. A. L. a L., za doprovození zesnulého a vyslovení soustrasti, srdečný dík ct.
zpěvákům za krásné písně jak v domě smutku, tak v Betlemské kapli a i na hřbitově. Dík vřelý nechť přijme pohrobník p.
Urbánek za správné vypravení pohřbu, nemenší díky nechť
přijmou všechni dárcové krásných květin a věnců a konečný
dík všem těm, kdož jakýmkoliv způsobem soustrast mně pro
jevili a tak bol můj zmírniti se snažili

Josefa Pokornyho
kostela. Je v něm oltář se všemi pří
slušnými potřebami, místo pro po
třebná menší roucha jakož i všechno
obvyklé kostelní nářadí a nejzadnější
část zařízena jest na způsob kazatel
ny.
Automobil sám je neobyčejně
lehký a to proto, by snadno překonat!
mohl nesnáze s jízdou pa velice špat
ně upravených a místy nesjízdných
cestách. Je pak upraven i tak, aby
se ho mohlo používatl pro jízdu na
železničních kolejích v místech, kde
cesty buď nejsou, anebo kde jsou ce
sty naprosto nesjízdné. Motorová ka
ple ta je určena pro službu missionářskou na mexických hranicích, která
bude projížděti hlavně kraje v poříčí
řeky Rio Grande. Ve službách jsou
již dvě a minulou nedělí účeli svému
byla odevzdána kaple třetí, jenž nese
jméno sv. Josef. Vysvěcena byla v
Dallas, Tex., svým myšlenkovým pěČesko-americký
vodcem Rev. E. B. Ledvinou a použí
Ledvina, který je horlivým pracovní vatl budou jí vždy dva z missionářů
kem při římsko-katolickém kostele na jihu působícího řádu. Sloužiti bu
Extension, jehož administrativní úřa de pak nejen pro Mexikány, ale i pro
dovna chicagská nachází se v McCor- Amerikány. Motorová kaple svým ze
mickově budově — čís. 332 — na Mi vnějškem působí velice pěkně a dle
chigan ave., dlel minulou neděli v posavadních výsledků Rev. E. B. Led
Dallas, Tex., kde účeli svému ode vina slibuje si ode všch tří stávajících
vzdával missionářskou motorovou již motorových kaplí hojnost dobré a
kapli sv. Josefa, která vyhotovena by rychlé práce, která až dosud byla ve
la podle jím samým vypracovaného lice ztěžována špatnými kommuninávrhu. Kaple je jeho vlastním vyná kačními prostředky a neschůdnými a
lezem, který vyniká myšlenkou v nesjízdnými cestami, takže missionápravdě originelní, a pro zajímavost ři používali pro své cesty ponejvíce
přinášíme obrázek nejenom její, ale koně neb mezky. Automobil nyní ne
i jejího původce v naději, že se tím snáze ty překoná hravě a při své leh
žavděčíme všem svým čtenářům.
kosti vyznavenává se i rychlostí, pro
Kaple je vlastně velikým automobi kterou bude možno missionářskou
lem — krytým —, jehož vnitřek je • .práci vykonávatl ve krátké době i na
zařízen zcela dle vzoru kteréhokoli1 veliké vzdálenosti s hravostí.

— naší milé sestře —

paní ANNÉ HAVELKOVÉ,
— ku odjezdu do Cech. —
Šťastnou cestu, osvěžení a veselý ná
vrat přeje:

Přátelský Kroužek Žen z Českého
Settlementu.
Lizzie Baumruck, předsedkyně.
Rozalie Máchán, tajemnice.

T

:

Srdečné díkůvzdání.
Vzdáváme tímto vřelé díky všem přátelům a známým, kteří
se v tak hojném účastenství súčastnili pohřbu našeho milého
syna a bratra,

Frant. J. Šraybra, t
a jej k poslednímu odpočinku doprovodilL Díky nechť přijme
Quido Petrů za jeho krásný zpěv v domě smutku. Další díky
nechť přijmou úředníci od spolků sv. Jana Nepomuckého, čís.
81 I. Ú. K. J. a Dvoru Král Karel IV., čís. 250 Court of Honor,
za řeči v domě smutku a na hřbitově a vyslání výborů. Další
díky pí. Matildě Růžičkové za krásnou řeč v domě smutku.
Zvláštní díky nechť přijmou ctěné drůžičky a mládenci za Y
doprovod zesnulého, a za jejich květiny. Dík platí též hudební
kapele p. Fr. Daňka za její krásné a zdařilé smuteční pochody.
Konečné díky nechť přijmou všechni dárci krásných květin a
věnců a za tak hojné účastenství na pohřbu a veškeré ctěné
spolky, které soustrast svou projevily a konečně i pohrobník
pan Josef Fakan za správné vypravení pohřbu. Všichni ;
přijměte moje nejvřelejší díky a záfclať Vám to Pán Bůh!

----- milé spolUBestře-------

Vzdává:
Marie Pokorná, pozůstalá manželka.

Poděkování.

překvapeníčko,
které nám uspořádaly krajanky od Podp. SpoL čáslavských
Krajanek, dne 17. května ku poctě nafií stříbrné svatby. Nechť
přijmou srdečný dík za krásný dárek, kterého se nám od příto
mných krajanek dostalo. Zvláštní dík nechť přijmou krajonkyt
B. Brunová, F. Moravečková, šelapová, M. Brunovi, Zajícovi,
Vlčková, Mytrichová, M. Linhartová, V. Linhartová, M. Linhar
tová, Čálková, Myšková, Nedomová. A. Moravedkovt, Císařová,
Pekárková, Doležalová, Žaloudková, Subrtová, Tvrdíková. Tkal
cová a šotyřova.
Věřte, milé krajanky, že jsme byli míle překvapeni a den
ten nám nevymizí nikdy z paměti naěí a bude nám vidy vřelou

upomínkou. Ještě jedenkráte erdečný dík!
BIBIANA a VÁCLAV KV0RICHT.

Díkůvzdáni.
Tímto vzdáváme srdečné díky všem přátelům a známým, kteří se í
v tak hojném počtu sůčastníll pohřbu našeho milovaného syna • <
bratra
;

paní KRISTÝNĚ HESSOVÉ

s p. FRANTIŠKEM ŠNEKHAUSEM
dnes uzavřenému.
Za Dvůr sv. Anny Marie, čís. 468 K. L.

Díkuvzdaní
Považuji za svou milou povinnost touto cestou vzdát! nejsrdeč
nější a z hloubi duše pítftné díky všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem vynasnažili zmírniti velikou bolest naši a nevýslovný
žal, jimiž jsme byli shrouoeni při tragické smrti našeho draze
milovaného manžela a nezapomenutelného otce jakož i bratra
a dědečka,

Antonie SochQrek, nadlesnf.
Jessie Tvaroh, tajemnice.

Václava Vištajna,

Srdečné blahopřání k dnešnímu sňatku
— milé spoludělnicl —

sl. Františce Ttirečkové
s p. Josefem Jančíkem

který o život přišel dne 10. května 1914, a pohřben byl dne 13.
května na hřbitově sv. Vollěcha. Zvláštní díky nechť přijme
vldp. Fr. Bobal za sloužení mše sv. a vykonání pohřebních obřádů, členové spolku sv. Václava, čís. 131, I. Ú. J., pohrobníkům p. Čermákovi a Kostečkoví za opravdu vzorné vyprave
ní pohřbu, všem dárcům květinových obětin, všem účastníkům
pohřbu a konečně všem, kdož nám jakýmkoliv způsobem proje
vili svou soustrast ve chvíli pro nás přetěžké.
Všem Vám platí ještě jednou moje upřímné: “Zaplať Vám
to Pán Bůh!”
Za truchlící pozůstalou rodinu: JOSEFINA VIŠTAiNOVÁ,
manželka, otec a dědeček, a ostatní přátelé.
Chicago, 111., dne 24. května 1914.

— v chrámu sv. Prokopa uzavřenému. —

Přišla též i ona chvíle,
kdy jste došli svého cíle,
stav svobodný proměnili,
práh manželský překročili.

pozůstalá manželka
KAREL CHOURA, synovec.

MARIE ŠRAYBER, matka, VÁCLAV a KLARA, bratr a
sestra.

SRDEČNÉ BLAHOPŘÁNÍ
K SŇATKU

Na rozloučenou

Antonie Choura,

Plňte nyní v každé době,
co jste přísahali sobě,
lásku, věrnost, dlouhé žití,
k blahu ať Vám-slunce svítí.
Skládají: SPOLUDÉLNICE.

Srdečné blahopřání k sňatku
— naší milé matce —

Díkuvzdáni

Kristýně Hessové s p. Frant. Šnekhausem

Tímto vzdáváme srdečné díky všem přátelům a známým, kteří
súčastnili se pohřbu milovaného syna a bratra našeho,

dnes uzavřenému v chrámu Páně sv. Cyrllla a Methoděje.

Františka Soukupa,

|

a jej ku věčnému odpočinku doprovodili. Zvláštní dík nechť přijme
p. Dr. Iéka, za krásnou řeč jak v domě smutku, tak i na hřbitově.
Další dík družičkám a mládencům a všem dárcům krásných kytic. Srdečný dík p. Havlovi za krásné smuteční pochody; pohrobník p. Kříž
nechť přijme náš dík za vzorné vypravení pohřbu. Jeétě jednou
srdečné díky všem!

|
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FRANTIŠEK SOUKUP, atea, bratr, »ostrý ■ ávagR.

Zvláštní dík mládencům, jižjej na poslední cestě doprovázeli, par
nu Čermákovi za dojemný proslov v domě smutku, paní Slámové za
tklivé a dojemné rozloučení na hřbitově, všem dárcům krásných kvě
tin a konečně všem těm, kteří se s ním přišli rozloučiti a všemožným
způsobem hleděli bol náš zmírniti. —
JAN a ANNA PLOUŽEK, rodiče.

DiKůvzdání.

MARIE ŠŤOVÍKOVÉ,
a jl k poslednímu odpočinku doprovodili. Zvláštní díky nechť přijme
Spol. sv. Ludmily, čís. 27, Č. R. K. J. Ž. a Spol. ev. Antonie, čís. 6,
při osadě sv. Ludmily. Též srdečné díky pí. Jiranové za dojemná alova útěchy nad zesnulou v domě smutku a na hřbitově. Zvláštní díky
nechť přijme pohrobník p. J. Jana za vzorné vypravení pohřbu k naví úplné spokojenosti. Srdečné díky všem dárcům krásných květin a
těm, kteří jakýmkoliv způsobem sé snažili bol náš zmírniti.
Všem Vám ještě jednotí díky nejvřelejší!
FRANTIŠEK ŠŤOVÍK, porůetalý manžet, MARIE a FRANTIŠEK
dítky, a ostatní přátelé.

Díkůvzdání
Tímto vzdáváme srdečné díky všem přátelům a známým, kteří
súčastnili pohřbu našeho manžela a otce,

Václava Krátkýho;
Kra. rozloučenou

Díkuvzdám a odporučeni.

— milené manželce a mate* —

Touto cestou vzdávám vřelé díky úředníkům od
LOŽE VYBRANÝCH PŘÁTEL, Č. 31, ČESKO-SLOVAN. JEDNOTY
za správné a rychlé vyplacení Úmrtní pojistky po mém zesnulém man-

paní Anné Havelkové
ku jejímu odjezdu do staré vlastí
Rodnou zemi zase spatříš,
uzříš vlast svou matičku,
a u přátel nejmilejších
pobudeš zas chviličku.

Dones jim též pozdrav od nás
vzdálených už tolik let,
na Tvé cestě vzpomínkami
budem aspoň s Tebou diet.

Václavu Vokáči,

a svoji soustrast nám projevili. Srdečný dík nechť přijmou dělníci
od Santa Fe (Graln elevator), za krásné květinové dary. Další dík
nechť přijipe kapela p. Ant. Brouska, za zdařilé smuteční pochody.
Nejvřelejší dík nechť přijme pohrobník pan Chráatk*, za dojemnou
řeč v domě smutku a za správné vypravení pohřbu. Další dík nechť
přijmou členové Dvora sv. Sylvestra, za dojemnou řeč na hřbitově.
Dík dárcům překrásných květin a všem, kteří jakýmkoliv způsobem
náš bol snažili se zmírniti.
TEREZIE KRÁTKÝ, pozůstalá marttolka, a dítky.

a zároveň tento spolek odporučuji do přízně ct. veřejnosti, co správ
ný a spolehlivý.
KRISTINA VOKÁČ, pozůstalá manželka a dítky.

MANŽEL. JAN. ANNA a RUDOLF, DÍTKY.

Srdečné díkůvzdání

Díkůvzdáni.

|

Tímto vzdáváme srdečné díky Tribe of Ben Hur, za vyplacení Ý
úmrtní pojistky, $1500, po naší zemřelé manželce, matičce a dceři,
X

MAlřlI

I.OAFIÍ.

členkyni Dvoru F. L. Rieger, čís. 281, T. B. H., která nám řádně vy- Ť
placena byla panem Jos. J. Hammorem, zápisníkem onoho Dvora u
vá, pokladnice úředníků, tohoto jmenovaného Již Dvora, ku 5*
přítomnosti pí. náčelnice Marie Zelinkové a paní Anastazie Lenocho- ¥
kterému v Pánu zesnulá přináležela. Odporučujeme Jednotu Tribe of a
Ben Hur, do přízně našich krajanů a členstvo nechť přijme naše sr- Ý
dečné díky.
X
Josef Loner, manžel, Josef Raymond Loner, sytí, Kateřina Ha- 3*
■ lík, matka.
?

Díkůvzdání.

Vzdáváme tímto srdečné díky všem přátelům-a známým, kteří se
v tak hojném počtu súčastnili pohřbu naší milované dcery, sestry a
švagrové,

Tímto vzdávám srdečné díky p. Jos. Jarošovi a p. F. Pekárkovi
za řádné doručení pojistné částky po mém zemřelém manželi,

Františky Kořínkové,

Bohamilu Hudci,

a ji ku poslednímu odpočinku doprovodili. Zvláštní dík nechť přij
me důst. p. Vaňous za vykonání smutečních obřadů v chrámu Páně
a vřelý dík družičkám a mládencům za doprovod zesnulé. Zaslouže
ný dík nechť přijme pohrobník p. Chrástka, za pronešení krásných
slov útěchy jak v domě smutku, tak i na hřbitově, jakož i za správ
né vypravení pohřbu. Srdečný dík všem dárcům krásných květin a
věnců a konečný dík všem těm, kdo nám soustrast projevili a tak bol
náš zmírniti se snažili. Ještě jednou všem : Zaplať Vám-to Bůh!

a odporučuji Dvůr sv. Sylvestra jakož i Řád Kat. Lesníků všem
krajanům, co řádný a správný. Dále nechť přijme dík p. Mat. Andrlík
za dojemnou řeč v domě smutku a na hřbitově, ctěný výbor za do
provozeni v Pánu zesnulého ku poslednímu odpočinku a ’-sem bratřím
kteří jej navštěvovali po dobu dlouhé nemoci. Přijměte srdečné po
děkování od pozůstalé
MARIE HUDECOVÉ, manželky, a FRANT. HUDCE, syna.

|

Nejsrdečnější díky vzdáváme tímto všem přátelům a anámým,
kteří se v tak hojném počtu súčastnili pohřbu naši milované manfieJky a matky,

Josefa Ploužka,

Drahá matko! Již odcházíte od nás ode všech, vždy jste nás
věrně milovala, po dobu Vašeho dlení s námi, jak my se těžko
budeme loučili s Vámi. Ze srdcí naších vstříc Vám ozývá se, den
slavný nastal Vám, neb Bůh Vás pojil sám, ač byli jste od sebe
vzdáleni, byli Jste sl od Boha souzeni. Zdraví, štěstí ať Vám kve
te vždy ve Vašem životě, peníze ať se Vám množí jako písku v
moři.
To Vám přejí Vaše věrně milující DÍTKY.

Díkůvzdání a odporučení.
Vzdávám tímto srdečné díky poro
dní babičce, paní
KATEŘINĚ KRČÍLKOVÉ,
z čísla 1840 jižní Racine Ave., za její
platné a svědomité služby, které pro
kázala mě manželce, Antoinettě, v těž
ké její chvilce při narození zdravého
a statného synáčka. Zároveň dovoluji
si paní Krčílkovou doporučiti do příz
ně ct. paniček, které by jejího přispě
ní měly zapotřebí, jakožto schopnou a
svého oboru znalou pomocnici ku po
rodu.
FRANK J. BERAN, výp. klerk vyš
šího soudu, 1645 Loeffler Court.
24kxm

Díkůvzdání.

JOSEF a ANTONIE KOŘÍNEK,

rocMče a sestry.
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DENNÍ HLASATEL, 24. KVĚTNA, 10t4
sprostých zločinů k dosažení své pro-1
paganoy. jesi-ii neKQO mysu, ze si
uasnim, palicstvini, ničením atarožltnycn painatek, oorazu, vyvoláváním
časopis věnovaný zájmům českonesmysmycn notu, přepadáním lidi na
amerického dělnictva.
ulici, rvaním se s policisty a podoonymi drastickými cíny vyco'nude uznaní
V CHICAGU JE KOLEKTOVÁN ROZNÄSE- svým zasaxujn, ten je nu velkem omy
Cl KAŽDÉ ÚTERÝ, STOJI
lu. To muže potrvati pouze krátkou
10c TÝDNĚ.
dobu, pokud tlm neunaví se širší ve
řejnost a veřejné orgány. Sufražetky
Published daily by Denn! Hlssatel Printby si mély zapamatovat!, že Panna Oring & Publishing Co., 154s W. i«th- St.
leanská, jíž oudivovala se celá rEancle
Suseription price $5.50 per year.
a klaněla se jí, zhynula pozuéji ná
sledkem
svých výstředností na popraPoštou zašili se potíte na předplatné, jež
obnáší Í5.50 na rok, $«.75 n* Pfll «ku.
višti.

Vaše příležitost

lé kytice navrátí. Ale návrh na pří
davek jednohlasně propadl a také ná
pad na telefonování se neosvědčil. Tak
se tedy čekala Členové personálu, kte
ří právě neměli výstup, obcházeli za
kulisami, svolávajíce blesky boží na
nevěrné kvítí a když ředitel již po de
sáté se vrátil ode dvéří, kde připravo
Cpnníl koupí zděný cottage na
val poslu 8 květinami slavné uvítání,
^rCUUU ashphaltované ulici. Blí
bylo odhlasováno, že se to jako nechá,
že školy. Pouze $400 hotových a ojak je to. Proti osudu jest těžko bo TELEFON 469 MORTON PARK. statní přijmu na měsíční splátky.
jovat! a pak co by to bylo platné, když
kouPI nov? zděný dům.
Dvouposchoďový zděný dům, 30
f UU Dvě patra, břidlicová
Íž na jevišti se právě odehrává šťatné ukončení a není žádné naděje, že stř. lot, na záp. 23. ul., mezi 53. a střecha, koupelny, cementový chod
by se dala věc nějak prodloužiti. Osla 54. Ave., v Morton Parku. Cena ník, vše moderní. Pouze $800 hoto
venec nemá tušení o úzkostech svých $4400 ; hotově neb na míj-né splátky. vých, ostatní na splátky.
O dvou poschodích a basementem
ít.50 na čtvrt roku v Chicagu.
kollegů, přijímá dárky, gratulace a
dvourentový dům na 43.
Na výkony aviatika Beacheyho, květiny, které si nepopletly adresu a residence na západním 25. Plače, -JVU U U court a 26. ul., lot 29x125.
blíže 52. Ave., v Morton Parku.
Předplatné pro venek mimo Chicaga a pro který zde po čtyry dny uváděl stati-j za hřímavého potlesku padá opona
dvourentový dům na TurCena $3300. Lot 50 střevíců.
Kanadu $4.50 na rok, na půl rnku |a.SS.
¿JOUUU
ner
Ave. a 26. ulici.
Ale
nejlepšf
přichází
vždycky
až
na
sice
diváků
v
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svými
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na čtvrt roku $1.15. — Do Evropy
Obchodní lot na západní 25. uli
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CJCOAA za rohový lot 58x125 na
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22. ul.
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a 43.
43. Ave.,
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ve
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rapidní vývoj ve zlepšení aeroplánu, ditel s režisérem, zastavili je před bu
O třech poschodích zděný dům a
poštovní, expresní aneb bankovní poukirkou který ještě před nedávném byl hrač dovou dva páni s náručí květin.
CORfiA
v
hotoTOSti
koupí
rohový
basement na Kedvale Ave., blíže
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80x125
na
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a
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Blesky
boží!
Teď
přicházíte
s
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registrovaného dopisu nevkládejte. neb xa ty
Addison Ave., v Irving Park. Při 62. Court.
nop, kdežto dnes lze v něm odvážliv zeleninou?” vzkřikl na ně režisér.
to nejsme zodpovědní
náší $100 měsíčně. Cena $7600.
ci provádět! přímo neuvěřitelné akro"Jen si to pěkně zas vezměte a do
147 akrů farma v Clark County,
Obstarávání půjček za výhodných pod
Adresa: “Denní Hlasatel” 1545 West batství — ale přímo ohromující je neste domů a vícekrát nám nechoďte Wisconsin, se vymění za chicagský
při tom to doslovné pohrdání životem na oči”, radila paní ředitelová. “To neb v Cicero majetek.
mínek. — Prodej zaručených hypoték.
18th 8t„ Chicago, Illinois.
se strany pilota. Je to novým dokla jste nám to pěkně provedli. My tady
Mnoho jiných lácí na ruce, za ho
dem, čeho všeho se člověk dovede od čekáme a čekáme a vy se s tím najed tové neb měsíční splátky.
TELEFON CANAL tz,.
vážit pro peníze. Lid se chce bavit, nou přihrabete po divadle”.
— Ve spojení s —
žádá čím dále tím více raffinovanějKdyž se jeden z pánů dostal k slo
LADIMÍREM H. MOUDRÝM,
ších a rozčilujících produkcí a ha vu, vysvětlil, že jsou bez příčiny svo
— právníkem. —
zardní “loop-the-loopování” v aepro- lávány blesky na jeho nevinnou hla
plánu je tím nejnovějším prostřed vu. On přece za to nemůže, že kytice
kem, jimiž jsou ukájeny převrácené
zabloudily
do
jiného
divadla
a
že
se
V roce 1830 vyžadovalo vypěstění choutky publika. Nějakého vědeckého
jednoho buílu pšenice tři hodiny. Nyní podkladu taková produkce nemá, zro jim tam dostalo přivítání, jaké se pa
Prohlížení majetnického práva ab
vyžaduje pouhých deset minut.
vna jako jí neměly dříve výkony od tří v každé slušné společnosti. Teprv
straktů. — Spolehlivá notářská kan
vážlivců na visuté trapeze balonů, pa- po představení se poznalo podle stuh
celář. — Odboční úřadovna, 2613 již.
Američtí farmáři těší se letos na rachutové slety se závratné výše a na věncích, kam to vlastně náleželo
Ridgeland Ave. Tel. Berwyn 510, v
přehojnou úrodu pšenice beze všech celá řada podobných bravur, při kte a oni, jako dobří a poctiví lidé to od
Nové Praze.
obav, že tím nějak poškodí naše repu rých život člověka visel každým o- náší na pravé místo. Nastalo vysvětlo 5224 západní 25. ulice.,
Chicagská úřadovna:
blikánské politikáře.
kamžikem na nitce. Pomůcky jsou si vání, omlouvání, děkování, ale malér MORTON PARK — CICERO, ILL.
3815 ZÁPADNÍ 26. ULICE.
ce jiné, ale vlastní účel závratné ex to už nenapravilo. Oslavenec byl s
19xlm
Telefon Lawndale 3603.
V dychtivém očekávání obráceny hibice je v podstatě tentýž* — a to tím snad spokojen, ale pro ostatní by
jsou zraky velkého amerického národa jest vyhovět! z obchodní výpočítavo- to bylo, jak by řekl náš latinář, casus
k vodopádům niagarským a k Oyster sti choutkám obecenstva. Bylo-li v a- belli aneb po česku řečeno, věc do pra
krobatstvf Beacheyho hodně zajíma nice. —
Bay, k tomuto však ve větší míře.
vosti pokud vymoženosti na poli te
Vláda naše prý zruší hudbu u jízdy. chniky se týče, měly jeho vzlety v so
Ze spolkových kruhů.
Což aby vyhnala také tanga z kram- bě současně i něco odpuzujícího a
3347 West 26th Street.
možno
říci, že svým neblahým vlivem
fleků všech našich důstojníků? Nebylo
na morbidní choutky publika i degra
by to užitečnější?
3
nastávajícím
letním
počasím
po

dujícího.
čne též ochabovat! návštěva ve schů
'Republika Columbie přikročila ne
zích spolkových. V zimě jeví se obyčej
prodleně ku ratifikaci smlouvy paně větší zájem o schůze než v době Nejlacinější loty v Morton
Nedělní
besedy.
namské, jakmile dostala impetus v obletní, kdy mnohý člen bývá rád, můžeParku.
noeu dvacet pět milionů dollarů.
11 se vyhnouti uzavřené místnosti a
$700 $1000 $1200
Chicago, dne 24. května, 1914.
Popatřte na 58. Ave. a 58. Ct., od
proto také nejvíce na schůze svých
Místopresident Marshall nechal se
Vedle potlesku a pochvalného refe spolků zapomíná. Takové zkušenosti záp. 26. ul., západně k 27. ul. Resi- $1300
$1400 $1500
onehdy slyšet, že jest také tak tro rátu v novinách bývá kytice takřka to mají takřka v každém spolku a bylo denční loty na 58. Ave.; každý lot
$2000
$1800 $2500
chu socialistou a nepřátelé jejio k to jediné, čeho se dostane česko-ameri- by snad marné pokoušeti se o nějakou jest 30x126 st., voda v ulici (tOOE
Veškeré papíry s každou půjčkou.
mu ihned dodávají, že místopresiden- ckému herci neb ochotníku za jeho ná nápravu. Bývá obyčejně dost těžko zí- a vše zaplaceno. Cena lotu vVfcv
tem jest také "jen tak trochy”
mahu, ale při tom všem se ještě vy skati větší návštěvu schůzí v době zi Residenční loty na 58 Courtu, každý
skytují tukové povážlivé zjevy, že po mní a ůřadníci nejednoho spolku sl lot jest 30x126 stopách, cementové
Majetky na prodej:
Do džulajových veder je takto sice tlesk nepřijde v pravý čas, že kritika stěžují, že do pravidelných schůzí so chodníky, stoky, voda, ulice dláždě
Několik nových majetků v Morton
ještě hodně daleko, ale vzdor tomu už nedovede dostatečné oceniti umění a- tva se sejde úřadnictvo a v celoročních na a vše zaplaceno. Cena
se tu začínají lidé topit a k tomu neb že i věnce si vezmou něco do hla schůzích bývá kolikrát dost těžko zvo- lotu ........................................ «¡>w I O Parku. Mnoho majetků v Kalifornii
a okolí.
med na svatební cestě po drenážním vy a vydají se na potůlku nočním Chi
Obchodní loty na západní 26. ulici,
litl všecky úřadníky a výbory. To už
Kanálu.
cagem. A to je právě to nejšeredněj je příliš starý stesk, než aby na něj cena $550 a výše.
Jest
to
jedna
z
nejlepších
a
nejlépe
Pojištění
proti ohni.
ší, co může člověka potkati. ať už je
(Deštivý máj, v stodolách ráj, praví dárcem nebo obdarovaným. V dřívěj mohlo být poukazováno co na nijaký prospívajících částí města a stoupne
Veškeré notářské práce vykonáváme
jedno české přísloví a proto nechť si ších dobách to snad bylo ještě větší ka zvláštní úkaz a skoro se zdá, že pomě velice v ceně příštím rokem.
Bprávně a svědomitě.
ry
tyto
vůbec
se
již
nedají
změniti.
Pouze
10
minut
chůze
k
Douglas
Texas a Oklahoma pranic nedělají z lamitou, než dnes, protože kytice ne
povodní, v nichž se topí všecko již ce bývaly častým hostem na našich jevi Snad to pochází z toho, že je nás tu Park odvětví zvýšené dráhy, pouliční
příliš mnoho, Jak lidu, tak spolků. káry jedou kolem majetku na 26. ul.
Čermák a janda,
lý tento měsíc.
štích, ale od té doby, kdy i představi Proto také k sobě tak nelneme, jako
Jsou to nejlepší láce v Morton Par 3347 W. 26th Street, blíže Homan ave.
telé “lidu obojího pohiaví” mívají své
Vyučování domácího hospodářství čestné večery, počíná věnec vavřínový před mnoha lety, kdy nás tu bývala ku. Vidět znamená přesvědčit se, přijď Výpomocný spolek Homan odbývá
své schůze v naší úřadovně každý pána elementárních školách zavedeno by nápadně domácněti na prknech, která pouhá hrstka a kdy spolková schůze te a budou Be vám zamlouvat!.
bývala nám takřka Jakýmsi svátkem.
Dobré pozemkové papíry s každým tek večer.
llxn
lo ve státech Indianě, lowě, Massachu
prý znamenají svět. Snad je to tak do Při malém počtu českého obyvatelstva lotem, vydané od Chicago Tittle &
setts, Montaně, Sev. Carolině, Oklacela v pořádku. Když nic jiného, pod bylo docela přirozené, že naši lidé ví Trust Company.
homě a Washingtonu.
poruje se tím květinářský obchod a ce k sobě lnuli a rádi chodili do schů
O další podrobnosti obraťte se na
již to je velkou zásluhou, povážfme- zí, kde si mohli v kruhu bratrském po firmu:
Huerta ve své mnohomluvnosti jest
11, že v zájmu našeho obchodního roz bavit! a další bližší styky navazovatl.
J. F. Pavlíček,
přec jen lepší, než ředitelé velkých po
voje v Chicagu jest nutné, abychom Také bylo tu méně spolků a členstva půjčky a pojištění, veřejné notářství.
litických kampaní, nechlubí se aspoň podpořili veškeré podniky, které nám
nebylo přetíženo spolkovými povin
Telefon Morton Park 37.
vítězstvím před velkou porážkou, ne
dodávají váhy ve světě obchodu a prů
Pořádají výpravy na své
boť skromně poznamenává, že není je myslu. V dřívějších dobách jsme na nostmi. Od té doby vzrostla nejen če 2203 J. 56. ave. vedle severovýchodního
ská osada, ale i počet různých organ!rohu 22, ulice.
9xlm
ště vše rozhodnuto.
POZEMKY V HOLMES
květináře pamatovali jen při pohřbech sací a také účastenství na schůzích onebo veselkách, že by ale také z našich chablo. Tím ovšem není řečeno, že by
COUNTY, FLORIDA.
Odklízení sněhu stálo město New divadelních úspěchů jim patřil nějaký
zájem o spolky v takové míře ochábl,
York minulou zimu okrouhle půl tře
díl, to nám dlouho nechtělo jiti do jak by se dalo souditi dle návštěvy
Vlastníme tam 25.000 akrů úrodné
tího millionu dollarů. Jak figura uka
zuje, je to aspoň v některém směru hlavy. Inu, člověk se musí stále uči- schůzí u některých spolků. Vidíme, le
půdy a prodáváme je nyní $15.00 za
hodně drahým luxusem, býti první a ti a teprv když nový pořádek je zave stále vzrůstají a vykazují se potěšitel
akr na splátky.
den,
počíná
se
diviti,
proč
vlastně
již
ným
rozvojem,
byť
už
nebyly
tako

největší metropolí na mapě Soustátí.
Naši usazení Češi jsou tam úplně
dávno na to nepřipadl. Tak je to i s vým shromaždištěm členstva, jako
spokojení, takže můžete jim sami doPo tisíci tisíců letech podařilo se ko divadelním kvítím. Nebýt čestných druhdy. Vždycky ještě zbývá dostatek
psatl a se přesvědčiti. Máme tři míle
nečně nůším astronomům ot-Jeviti, že večerů odbylo by se to každý rok ně činného členstva, které se zápalem pra
do města neb na nádraží. Krajina
v Holmes county má krásné, jehlična
na Marsu není sucho. Prohlbičácl z kolika docela všedními beneficemi a cuje o rozkvět svého spolku a proto
Loty tyto 30x126 nalézají se v nej té lesy, dobrou půdu a velice příjemné
tohoto objevu dostávají na těle husí pro květináře by nadále zůstalo diva ani v letní době v práci se neustává.
kůži, což se zaznamenává zvláště u dlo věcí, která k vůli ním nemusela I v letě jest dost příležitosti k roz krásnější části Morton Parku na 25. podnebí. Cesta tam stojí $23.75, tam
ul.,
blíže
56.
Ave.
Stoky
a
voda
zave

být ani vynalezena. Teď však byla množování spolkových řad, zejmena
a zpět $31.75. O další vysvětlení se
ženských.
věc uvedena na pravou míru a všichni při vyjíždkách a výletech a není po deny. Káry jedou kolem.
hlaste ústně nebo písemně.
Naši senátoři mluví neustále o pa- z toho můžeme míti upřímnou radost. chyby, že i letos, kdy velké naše orgaNenechte si ujít! tuto příležitost,
namském repealu s takovou chutí a Květináři proto, že je lhostejně nepo nisace konají své sjezdy, bude této zajistit! si dobré a laciné domoviny.
zájmem, jaké by se ani nechtěli odro míjíme; ctitelé, že mají čím osvědčitl příležitosti využltkováno.
Vyšší a veřejná škola v dosahu dvou
čili a ehtěli si záležitostí touto krátit* svůj obdiv; herci, že si na ně někdo
— Letošní rok bude neobyčejně bo bločků. Pouze tři bločky od zvýšené
3422 záp. 26. ulice.
Čas v parných dnech, ač otázka sama vzpomene; obecenstvo, že má čemu hatým na důležité spolkové události. Douglas Park dráhy.
tleskatl a kritikové, že mohou psáti o Obě naše velké sokolské Jednoty po
jest dosti palčivou.
Telefon Lawndale 7231.
3xn.
Za hotové, neb polovic se počká.
záplavě květin, aniž by se při tom do řádají letos závody a sice Národní
Přijďte
a
přesvědčte
se,
než
koupit«
tkli
choulostivých
stránek
hereckého
Rozumná předloha byla podána v leJednota Sokolská v Omaze a župa
OBCHODNÍCI
POZOR!
jinde.
Další
ochotně
sdělí
umění.
gislatuře státu New Yorku, jíž mají
Fuegner-Tyršová v Clevelandu, dále
Musí býti prodány co nejdříve, dva
Abychom však nezapomněli na hla konají velké naše bratrské jednoty
jqko soudci na juveuálních soudech
nejvhodnější rohy v Morton Park, pro
zasedati ženy. Tyto mají vždy lepší. vní věc. K vůli uvarování omylu při své sjezdy a sice Č. S. P. S., Jednota
hostinské, neb řeznické obchody. Vel
pochopení pro dítky a dovedou s nimi pomínáme hned, že tahle úvaha není Táboritů, Jednota Českých Dam a
ká budoucnost, s jistým postupem v
jed na ti lépe než nějaký zkostnatělý psána na podnět našich květinářů, snad 1 jiné organlsace. Největší díl obchod pozemkový, půjčky a pojištěni,
ceně těchto majetků.
nýbrž jedině k vůli tomu, že i věnce těchto sjezdových slavností dostane se
starý jurista.
5623 záp. 22. ulíce.
22xm d»-1 QKA za obchodnI W 30x125
I a květiny skrývají v sobě jakýsi druh Clevelandu, kde budou konány dva
<P-LO«XV široké, ne 25té ulici, v
Washingtonská vláda udělila městu jankovitosti. Někdy na svých cestách sjezdy a jedny závody.
Prodám
Morton Park. Též mám více zastave
Chicagu povolení ku zřízení veřejné úplně zabloudí a ani proslulá naše
—. Velké množství našich spolků,
plovárny a jízlivé jazyky všelijakých, tajná policie není s to vyslíditi, kde jak podpůrných, tak zábavných klubů velmi lacino poslední dva dvoupatro ných a prázdných majetků na této ulí.
těch vtipkářů a rýpalů upozorňují ; se přihodila právě jedné z minulých koná rozsáhlé pířpravy k výletům, z vé zděné domy s basementem o 4 a 5 cl za přiměřené ceny. Velký výdělek
městskou radu, že chce-li tuto plo čekávajícího obecenstva. Taková věc .nich ovšem velká část bude pořádána světnicích, dle nejnovějšího zařízení, na těchto majetkách zajištěn.
za % akru blíže 22té ulice
várnu udržeti ve vzorné čistotě, aby se přihodila právě jedné zminulých v hranicích města neb v 'blízkých vý dubové dříví, elektrika, plyn, prádel QOI
tam zapověděla přístup a koupání chi nedělí. Jeden z našich předních uměl letních zahradách, Jako v Lyons atd. ny v basementu, právě, se dohotovují, vpZiJLtJV a Austin Blvd. Pěkný
cagským politikářům.
ců měl své jubileum a obecenstvo při Jak z předběžných ohlášek v t. 1. lze jsou postaveny v tom nejlepším mí roh 151x126 stop, 5 pěkných lotů, vo
stě
v
Morton
Parku.
Jeden
blok
od
da
a
stoky
v
místě.
šlo mu složit! zasloužený hold velkou , souditi, budou mít přátelé zábavy v
Kdy pak sem zase zavítá nějaký návštěvou a nadšeným potleskem. Kol- přírodě dost příležitosti k milému po pouliční a zvýšené káry. Přijďte a
koupí slušný, rohový majeprofesor z Čech, který by nás opět tro legové se také upřímně postarali, aby bavení a kdyby mohlo být počítáno dle přeBvěčte se o dokonalosti těchto bu ípOZiVV tek, ve středu českého odov; jen málo peněz zapotřebí. Hla
chu “zkorigoval”? Takhle jestli se to dodali slavnosti žádoucího lesku a tak dosavadního počasí, mohli by se pořa
ste se přímo u stavitele vedle těchto kolí, s bytem a zařízený obchod, kte
bude dít v delších přestávkách, nebu mohlo býti vše odbyto v nejlepším po datelé těšit! na úspěšnou výletní sezó majetků, Julius Kinst, 5646 záp. 22. rý může kupec převzíti, dle přání.
deme z toho mít pražádný užitek, nebo řádku a významná událost mohla skon nu.
plače.
21xlm
TOMÁŠ M. FILAS,
my máme po čertech rlabou pamět a čit! bez nejmenšího mráčku nespokoje
5238 záp. 25tá ulice, Morton Park.
hledíme si pořád jen svého.
nosti. A tu právě do toho vlezly zflalOxm.
____________
mendrované věnce a květiny. Asi půl
Hospodářský department vypočetl, tuctů dalších věnců bylo objednáno
Přineste si závdavek.
že následkem nemocí dobytčích a bez pány kollegy a také skutečně byly vy1 Poslední příležitost koupiti výhodně.
ohledností trhových učiněna byki ško slánj* na místo, ale na cestě se nějak
I Velká láce residenčních a obchodních
da na dobytku obnášející celých $150, spikly a jednoduše v zájmu spravedl
majetků a lotů.
000,000 za jediný rok. Z toho připadá nosti rozhodly, že na jednom místě
| Cottage na širokém lotu, cena .......... $ s00
už
dost
kvítí
a
proto
šly
.oblažitl
jiné,
na ubíjení mladého dobytka a jinak
age, lot 66 stop x 125
i Cottage,
taS ............
................ $1.950
kde
žádného
nebylo.
Také
na
tom
dru

$28,000,000. Zachráněním a předejitím
| Dům1 2a byty.
bvtv. 41.
at. Ave.,
Av,.. bliv*
oä ul.
«.1
•.
blíže 26.
$2.400
Bezcenné imitace báječné
; Dům se štorem, blíže 36. ulice ......
toho vyživily by se masem všechny hém místě bylo hráno divadlo a když
$2.350
spousta květin odevzdána hudební
Resideno:e a 2 loty u 26. ul............
$3.000
Novoanglické státy po celý rok.
ho Paiu-Expelleru jsou často
Dům se štorem v Morton Park .
kům, aby je podali na jeviště, můžete
$3«O0
16. ul., rrohový lot, blíže 40. Ave. .
53.950
Vám dány, nejste-li dost oMístopresident Marshall chce ještě si představitl, co to spůsobllo za ra
Moderní a fiaty po 6 pokojích ...
$3-850
‘ e., 3 byty, lot 30 stop .
Miliard Av
více pána boha míchat! do politiky a dost. Očka sličných hereček jen záři$4.850
patrni. Dávejte pozor na kot
; Hamlin Ave., 4 byty,
l
lot 36 stop .... $5.300
slibuje svatosvatě, že se stane tak le blahem, když podávány na scénu
r na
at.—
ul.,
blíže-r43. -Av. $5.600
1 Kamenný, 3 fl»*y
-------------vu a jméno Richter. 25c a
brzy socialistou, jakmile socialisté při věnce a kytice a obecenstvo div si při
i Vymění se za cottage
. ............a ...fiaty ....... - $5-aoo
drží se více pána boha a kostelů. Pan tom ruce neutleskalo.
Grocerie s domem v Morton Park . ■ ■■ $6.950
50c u všech spolehlivých lé
Grocerie s domem v Kalifornii ....... ... $6.500
Za to na druhém jevišti nebylo to
místopresident by lépe učinil, kdyby
kárníků.
Springfield Ave., 3 floty, elektrika
$7.300
se lépe učil historii Spojených Států lik nadšení.
§tor
a
3
fiaty,
a6. ul. a 40. Ave. •• $»■»75
“U všech hromů, kde pak jsou ty
a učení zakladatelů této demokratické
Homan Ave., 5 fiatů, elektrika .. • ■ $,.650
republiky a ponechal náboženství kně- kytky?” zuřil režisér.
Obchodní loty na aa. ul. a 53. Av
Obchodní rohové loty ve Warten ..■ $ »00
"Nejspíše jste je objednali až na
žím. O takového ’Socialistu" praví so
Půlakrový lot, blíže a6. ulice.............. $ 875
příští neděli.” připomenula ledna z
cialisté nestojí.
Rohový lot na a6. til. a Berwyn ... ... $ 250
74—80 Washington Street,
dam a komik podotknul, že to snad
Residenční loty $175—$a5°—$500 do .. $1.500
Jest Jisto, že anglické soudy 1 poli nebude tak zlé. Nedojdou-li do konce
Nové domy na měsíční splátky ....... $4.700
New York, N. Y.
“JAEGER”
cie jest velice shovívavou vůči bojov posledního jednání, přidá se ještě
ným sufražetkám, které neětítí se pra- jedno neb dvě a zatím snad se zbloudi
2623 Již. Crawford Ave., blíž» 2«. ul.

DENNÍ HLASATEL

koupili jednu z těchto lácí

První český největší pozem
kový obchod

musí bytí prodány
ihned.

PŮJČKY A POJIŠTĚNÍ

J. L Douât

obchod realitní a pojišťující.

POZEMKY

1334 záp. 18. ul.
Máme dobré a levné farmy úplně za
řízené na prodej 1 na výměnu za ma
jetky v Chicagu.

2 5-akrové farmy u Chicaga.
10 40-akrových farem v Michigan.
8 40-akrových farem v Indianě.
6 40-akrových farem ve Wisconsinu.
14 80-akr. farem ve Wisconsinu.
18 120-akr. farem ve Wisconsinu
14 200-akr. farem ve Wisconsinu.
10 240-akr. farem ve Wisconsinu.
6 320-akrových farem v Nebrasce.
4 360-akrové farmy v So. Dakotě.

Tyto pozemky musí býti
prodány ihned, zde jest Vaše
příležitost’ k zakoupeni do
mova aneb uložení peněz.

Uděláme Vám
dle
Vašeho přáni.
um
ná nabídka nebude odmít
nuta.

Popatřte na jiho-západní
roh 28. ul. a 40. Ct. (jeden
blok západně od 40. Ave.)
Dobré obchoisí místo pro ja
kýkoliv obchod. Velký štor o
šesti (6) světnicích fiat na
zadu, dobrý zděný basement,
Obraťte se na nás s úplnou důvěrou.
veskrze moderní, velká led
Jednáme reálně a poctivě.
nice nyní ve štoru v ceně
Josef Trávníček Co.
$100. Též velká bárna na
lxn zadu. Neopomeňte učiniti na
Tel. Canal 5609.
bídku na tento majetek. Vy
náší nájmu $40 měsíčně.

Nová Čermák aJanda
Suhdivise. Markyče

[Frank J. Petru]
Veře|ný notář
a pozemkový obchodník

na prodej

Sprostředkuie koupě a’
prodeje majetků rychle a
správně, jakož i levně
a spolehlivě vyřizuje ve
škeré notářské záležitosti
a zjednává pojištění u
nejspolehlivějších poiišťu-’
jících společností^ Zastu-'
poje výpomocnéspolky
Union, Hrad Rábí, Benát
ky, Krainsko-Hrvatský a
První Charvátský, takže
může obstarati půjčky na
majetek ve velice krátkém
čase. . Zaručené první.
markyče na prodej. Pro
najímá bezpečnostní skříň-'
ky na uschování listin,
šperků—$2.50 ročně.
ZílefíM nki fMt.f

2624 jižní 41. Ave., blíže 26.
ul. Tento 2»poschod’ový ma
jetek sestává z dvou šesti
světnicových fiatů; nájem
$28 měsíčně. Vynáší 12 pro
cent složeného kapitálu —
splátky. —Lacinější než pla
tili rent.

Nové zděné a kamenné do
my úplně moderní, plyn, e=
lektřina, koupelny, horká a
studená voda, velká půda,
pavlače atd. Podívejte se na
čísla 4306, 4308, 4312 záp.
25. ul. Loty jsou široké. Má
te příležitost dostati láci.
Široký rohový lot 40x125

severo-východní roh 25. PI.
a 41. Ct. Všechna zdokona
lení zaplacena. Cena $2500.
Podejte nabídku.

Nová subdivise otevřena na

FLORIDA 22. ul. a Oak Park Av. South West Savings Bank

LACINÉ LOTYV
Morton Parku.

Anton Lacman,

Gustava Klímy

blíže Crawford Ave.
29xn

SUBDIVISE Prohlédněte si
naše domy,

než koupíte jinde a uznáte,

Úřadovny: 1412 záp. 19. ul.
5502 záp. 22. Plače, Cicero.
Jlho-východní roh Oak Park
Ave. a 22. ulice.
TELEFON CANAL 711.

že ušetříte mnoho peněz. Ty

to domy se nalézají na 31. ul.
a 44. ave., široké loty, 4 a 4
světnice, plynové a elektric

ké světlo. Ta nejlepší práce,

Otevřeno i v neděli.

vše zaručeno. Tyto majetky
možno koupiti za hotové, neb

C. L. Klíma,

Jaro! Jaro!

na malé měsíční splátky dle

Vaší libosti.

MARTIN NOVÁK,
Proč se stěhovat! do předměstí,
kdež ještě ulice nejsou dlážděné,
kde musíte platit deset centů jízd
né se dostati do města, když může
te koupiti dům v nejpříhodnějším
místě, v českém LAWNDALE, za
lepších podmínek, než jinde. Pro
hlédněte sobě domy, které právě
dohotovujeme v následujících mí
stech:
2505 Již. Centrál Park Ave.

Máme též laciné loty v Lawndale.

Pílaum a Čejka.

Zapamatujte si vzorek
tohoto balíčku.

F. A. Richter & Co.,

4010 západní 26. ulice,

Úřadovna spolku LAWNDALE
pro domácí. Členství ročně. $1.00.

2848 již. Kildare ave., dříve

43. ave.

w"

Telefon Lawndale 2778.

Železný
Savings Bank
8856 z. M. uL, roh 8prlngfleld ave.
První zaručené markyče na pro
dej. Přijímáme vklady, spořitelní a
čekovní, vyplácíme 3% na vklady
spořitelní. Peníze půjčujeme na
první jlltotn v jakémkoliv obnosu
na mírné «plátky. Ohnivzdorná
schránky k pronajmutí.

3415 západní 26. ulice.

kdykoli potřebujete nějakou půjčku,
nebo chcete-li opatřit! si pojištění, rr/cfi
nebo chcete-li s! koupit! majetek
□a mírné splátky v pěkném okolí a
blíže elektrické dráhy. — Shledáte, že
Vás vády co nejlépe obsloutíme.

SMRŽ a TOPINKA,
8808 západní 26. ulice.
Tel. Lawndale 9738.

18xn
i

zap.

gfiTÁ

mmpALB me.

Budete-ll stavětí dům,

" X
vši důvěrou na tesařského kontraktora, který
Vám ku Vaší nejlepší spokojenosti, ve všem
poctivě poslouží.

Václav Horu

2504 JIŽNÍ MILLARD-AVK.
Telefon Lawadalc ?6a6.

8
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Místní zprávy.
Věstník zábav.
Ludvíkovo divadlo.

Dnes nebude si divadelní obe
censtvo ničeho délatl z toho, že sezó
na jest již pokročilou a že pobyt pod
širým nebem jest příjemnější než v uzavřené místnosti a zaplní síň Thalia
tak, jak tomu bylo v době, kdy sezóna
divadelní byla na své výši a kdy Lud
víkovo divadlo předvádělo kusy, jež
jsou známy svojí přitažlivou mocí.
Podnětem obecenstvu k přečetné náv
štěvě stálého našeho divadla dnes
bude, že jest to benefitní večer man
želů Lesčínských, dvojice umělecké,
která od počátku při Ludvíkově di
vadle působí a získala si všeobecného
uznání. Návštěvníkům divadla, kteří
přijdou projevit svoji přízeň pravému
uměleckému nadání a usilovné snaze
beneficiantů, zaručeny jsou dokonalé
umělecké požitky a při tom roztomi
lá zábava. Bude sehrána velká fraš
ka ‘Hotel u pěti strašidel”, která jest
novinkou na americkém českém jevi
šti a vyniká všemi vlastnostmi, které
jí zabezpečují nadšené přijeti a stálé
místo na repertoáru. Dnešní večer v
divadle Ludvíkově patřit! bude k nej
zdařilejším, jakých jsme tam doposud
byli svědky.
Bernardiétí krajané.
Kdo jen trochu bude moci, bude v
dnes pospíchati ze zaprášených ulic
velkoměstskýcht do omládlé, v plné
kráse se stkvfeí přírody. Jeden z hlav
ních proudů obecenstva za cíl svůj
bude míti rozsáhlou, vším pohodlím opatřenou zahradu Atlas park, na sev.
Crawford ave. u Národního hřbitova,
kde Záb. a Podp. Klub Bernardických
krajanů uspořádá veliký výlet. Ťam
záhy každý oddá se upřímné zábavě,
o kterou v hojnosti bude postaráno či
lým pořádajícím výborem. Krajané
od Bernardic dostaví se do jednoho,
ale také rodáci z jiných končin přijdou
v četném počtu. Všichni budou v plné
míře uspokojeni. Vstupné jest 25 cen
tů pro osobu. Začátek v 1 hod. odpol.
Na kuželníku bude se hráti o tři cen
né premie. Hudba p. V. Cihláře účinkuje.
Sokol Slávský pořádá výlet.
Pavilon Plzeňského pivovaru a celý
Plzeňský park na Albany ave. a 26.
ulici Botva budou moci dnes sta
čit obrovskému návalu obecenstva,
které se tam shromáždí z blízka i z
dáli, aby se pobavilo na velkém výletě,
jež tam uspořádá Sokol Sláyský, a aby
zároveň přihlíželo zajímavému cviče
ní ukázkovému, jež ve spojení s výle
tem borci a Sokolicemi bude provede
no. Zásluhy, jichž sl Sokol Slávský
získal veškerou svojí činností, jsou
pevným základem jeho hluboce zakot
vené oblity, a ta bude vyjádřena veli
kou návštěvu na dnešním výletě.
Každý našinec ví, že pobyt ve společ
nosti tak upřímných a uvědomělých
mužů a žen, jaké soustřeďuje Sokol
Slávský, jest pramenem nepřetržitých
požitků a proto bude hledět, aby mohl
z pramene toho plným douškem čerpati osvěžení i zábavy. Začátek v 1
hod. odpoledne. Vstupné 25c pro oso
bu. Hudba pan Husy.
Velký umělecký koncert v Town of
Lake.
Po velikém úspěchu, kterého sbor
mistr prof. J. Malý, řízením Dvořáko
va “Stahat Mater” docílil, představí
se již dnes 24. t. m. krajanům v
Town of Lake v čele svých sborů
Česko-<Dělnického a “Volnosti”, aby i
oni měli příležitost poznati výsledky
jeho práce a snah. Četné úspěchy, kte
rým zvláště Česko-Dělnický Pěv. Sbor,
pod jeho taktovkou dobyl, budou prá
vem Činiti zvědavými ty, kteří tento
sbor dosud neslyšeli, právě jako oče- i
ikávání výkonů “Volnosti”, která v ■
poslední době horlivě, ,a s láskou cvičí, j
Vedle toho vysoce zajímavá budou só
lová čísla na fagott. Prof. Malý, který
s vyznamenáním tento nástroj na
pražské konservatoři absolvoval, oyládá jej vlrtuosně a již při prvním kon- ■
čertě dovedl upozornili obecenstvo na j
veliké zvukové krásy tohoto málo slý
chaného nástroje. Zároveň vystoupí
bývalý jeho spolužák p. V. Jiskra, zná
mý virtuos na basu, který přednese
fantasii na motivy "Prodané nevěsty”
Roztomilými písněmi v národním to
nu obohatí program známá inteligent
ní pěvkyně pí. M. Muellerová, k jejímž
piecám se důstojně budou řaditi písně
Smetanovy a Fibichovy, přednesené
prof. Malým. Virtuos na housle p. F.
Hladký zahraje známým svým uměle
ckým způsobem několik skladeb hou
slových, za doprovodu dr. J.D.Nováka,
který i ostatní čísla doprovázetl bude.
Toť program, jaký zřídka na koncert
ním pódiu bývá slyšet!. Plný změny,
pestrostí a přec seriosní, umělecký.
Sluší tedy apellovati na krajany v
Town of Lake, aby s plným porozumě
ním vyšli pořadatelstvu vstříc a čet
nou návštěvou dokázali, že je dovede
um&eeký podnik opravdu zajímat!.
Koncert odbývá se v síni č. S. P. S. na
48. a Honoře ul. a začíná přesně o 3. j
hod. odpol. Lístky v lidových cenách, j
75c, 50 a 35e, možno obdržet! v obvy
klých předprodejích u všech členů
“Volnosti” a před koncertem u poklad
ny. Vzhledem ku čilé poptávce dopo
ručuje se předem výhodná místa si za
jistit!.
Májová zábava slovenských Lesníků.

Pěkná slavnost lože Čech, číslo 25,
i. $. J.

JIŽ dnes uspořádá Lože Cech, čís.
25. Č. S. J., ve dvoraně Sokola Havlíček-Tyrfl na Lawndale ave. odpolední
lidovou akademii na oslavu 201etého
svého trvání. Program je neobyčejně
bohatý a pestrý. Z řečníků uvádíme
dr. Pecivála a Frýdla, který promluví
za nejvyšší loži. Vedle orchestru páně
Kašparova spoluůčinkují pak pí. Ant.
Červenková, p. Dvořák, sl. Jar. Ka
salická, manželé Sůvovi, p. Šolar ml.
a j. Vstupné pouze 10c za osobu. Ve
čer se v zábavě bude pokračovatl a
sice skvělým plesem, k němuž vstupné
stanoveno na 35c za osobu a 50c za
dámu s pánem. O chutnou večeři po
staráno. Při odpolední slavnosti bude
založen klub, jenž se připojí k loži.
Vstupné a lékařská prohlídka zdar
ma. Doufáme proto, že této příleži
tosti použije cela řada krajanů a bu
de se na slavnosti .podílet! jak odpole
dne, tak 1 večer. Podrobný program
je následující: 1.) Pochod — orchestr
p. Fr. Kašpara; 2.) Zahájení slavnosti
— br. M. Hanuš, předseda Lože Cech.
3.) Vrchlický “Vánoční balada” sl.
Jar. Kasalická. 4.) Overtura Piková
dáma od Suppeho — hudba; 5.) Jmé
nem Ces. Slov. Jednoty promluví br.
Frýdl, předseda nejvyšší Lože; 6.)
Malý velkou nedohoní a Když hudba
hraje, žertovná duetta — manželé Sů
vovi; 7.) Směs z Prodané nevěsty od
■Smetany — hudba; 8.) žertovné deklamace — Pí. Ant. Červenková; 9.)
Přednáška — br. dr. Pecivál “Český
Američan patří dp Českého spolku”;
10.) Španělský valčík od Granada —
hudba; 11.) Zpěv: “To kdybych vě
děl” od Kozlova — sl. Jar. Kasalická
na pianě doprovází sl. Božena Kasa
lická; 12.) Komický výstup — p. Rud.
Sůva; 13.) Idy 11a “Mlýn v černém le
se” od Eilenberga — hudba.
Pracuje ve velkém.
Dvacet osm' roků starý John Jones,
jinak W. Powell, jinak Edw. Howard,
odseděl si již dva roky ve spolkové
trestnici ve Fořt Leavenworth, Kas.,
odkudž teprve před dvěma měsíci byl
propuštěn, ale již zase dopaden byl
na starých svých stezkách. Jones je
šejdířem, ale žádným obyčejným,
který by podváděl spolublížní o pár^
dollarů, nýbrž on pracuje jen s tisí
covkami. Včera jej potkali detekti
vové Bush a McFarwell na Jackson1
boulevardu a Clark ul. Kráčel, ele
gantně jsa oděn, v průvodu bohatého
farmáře W. P. Jonkse z Lima, O. De
tektivové jsou lidé zvědaví a proto
zastavili Jonesa a ptali se ho, co vla
stně důležitého má s Jonksem pro
jednávat Jones stavěl se nejvýš ura
ženým a dal detektivům hrubé odpo
vědi. Ti potom nemeškali a vzali jej
i Jonkse na ústřední stanici. Tam bo
hatému strýci z Ohia byly podány dů
kazy, co je to za pána, do jehož spo
lečnosti se dostal, načež Jonks sděli’,
že Jones se mu vydával za zástupce
velkého pozemkového obchodu, který
prodává rozsáhlé pozemky v Oklahomě. Dohodl se s ním o koupi pozem
ků a včera přijel do Chicaga, aby uzavřel potřebnou smlouvu a složil
první splátku. Tato byla ujednána na
$7,000 a Jonks obnos ten měl ve své
náprsní kapse. Včasným zakročením
detektivů bylo mu sedm těch tisíco
vek zachráněno. Jones byl ponechán
za mřížemi na obžalobu pokusu
šejdířství.

Přenosy pozemků.
Edward F. Wach, majetek na
Rockwell ul., 140 stop sev. od 54. ul.,
vých. pr., 30x125, Jos. Šilhánkovi a že
ně za $400.
Jos. Bejček, majetek na Hoyne ave.,
severozáp. roh 54. ul., vých. pr., 30x125;
Franku C Bejčkovi za $1.
John Skarlos, majetek na Pleasant
plače, 260 stop vých. od Oakley ave.,
již. pr., 24x100, Franku Klocovi za
$3,300.
Anton Seiffert, majetek na Sprlngfield ave., 161 stop sev. od Ogden ave.,
záp. pr., 67x129, Mary Tylové za $10.
Josef J. Velek, majetek na Trumbull ave., severozáp* roh 28. ul., vých.
pr., 50x125, Jos, Veseckému a ost. za
$2,000.
Anna Kinst, majetek na Sprlngfield
ave, 198 stop již. od 15. ul., vých. pr.,
25x125, Johnu Chas. Junkovi za $1,000.
Laura Čada a ost., majetek na Ridgeway ave., 50 stop již. od 28. ul., vých.
pr., 48x125, Jamesu Tomíškovi za
Jakub J. Blcek, majetek na 19. ul.,
11 stop vých. od Ashland ave., sev.
pr., 25x124, Anně Saidlové za $3,000.
i Josef Rohrbach, majetek v townšipu 3, lot 35 a již. % lotu 36, ‘bl. 3, Ma
rii Lovčíkové za $1,800.
Henry B. Petržilek, majetek na Rlchmon ul., 60 stop již. od 52. ul., záp.
pr., 30x125, Vojt. Nowákovi za $300.
$4,150.
Marie Valter, majetek na Harding
ave., severpvých. roh 15. ul,, záp. pr.,
33x125, Joe Satinovi za $10.
Matěj Jaroš, majetek na SL Louis
ave., jihovýeh. roh 25. uJ., záp, pr-, 29x
125, Jos. V. Nepiloví za $10.
Frank Maďarů, majetek na Ayres
Court, 156 stop již. od Chicago ave.,
záD. pr., 24x100, Janu Cabalovl za
$4,200.

Odhoďte
vaše brýle!

===M

Ušetřte

Učiniv veliký nákup první
třídy pian za menší než vý
robní cenu, mohu vám uše
Nosíte brýle? Trpíte námahou zraku neb
jinou slabosti zraku? Zda tomu tak, bude třili od $50 do $125 na pia
te potěšeni, zvíte-li že stává skutečně na
děje pro vás. Mnozí, jichž zrak ochaboval, ně, kterékoliv si vyberete z
pravi, že zrak jim byl vrácen pomoci zá
sady tphoto -báječného zdarma předpisu. Je mé veliké zásoby. Proč pla
den muž praví po jeho vyzkoušeni: “Byl
jsem téměř slepým, neviděl jsem na čteni tili velikou cenu za laciné
úplpě nic. Nyní mohu vše přečiti bez brýlí
a mé oči více neslzi. V noci mě hrozně bo neb z druhé ruky piano, když
lely, nyni však necítím v nich žánou bo
lest. Byl to pro mne jako pravý zázrak.”. můžete dostali první třídy
Dáma, která jej upotřebila, praví: ‘‘Atmo iano lacino. Navštivte mne
sféra zdála si mi zamřenou s brýlemi neb
bez nich, však jakmile jsem upotřebila to a já vám to dokážu. Hotově
hoto předpisu po patnáct dnů, vše se mi
zdálo, že se vyjasňuje. Mohu docela čisti neb na lehké splátky.

i drobné písmo bez brýlí.” Důvěřujeme, že
tisíce osob, které nosí dnes brýle, mohou
je nyní odhodí ti za určitou dobu a množ
ství lidí bude moci sesíliti svůj zrak, by
se vyhnulo obtížím a výlohám nošení brý 3558 z. 26. ul., roh Centrál
lí v budoucnosti. Oční obtíže mnohých po
pisů mohou býti báječně napraveny, náPark Ave.
sledováno-li jednoduchých pravidel. Zde jest
předpis: Dojděte si do kterékoliv lékárny, __________________________ ___ 23x2
a kupte si láhev Optona. Naplňte dvou uncovou láhev teplou yodou, vhoďte do ni Opto
na tabletku a ponechte, by se rozpustila.
Touto tekutinou koupejte oči dvakrát až
čtyrykrát denně. Jistě seznáte, že vaše oči
se vyjasní hned po prvním upotřebeni, zá
pal rychle zmizí. Zlobí-li yás oči jen nepa
trně, podniknete kroky, byste je zachráni
li, než bude pozdě. Mnoho beznadějně sle
pých lidi njohlo býti zachráněno, kdyby byli
věnovali v čas péčí jejich očim.
bude přednesena chorálním sborem

model KANÁLU
PANAMA.

Jocob čejka, majetek na MarshaJl
rblvd., 25 stop zflp. pd Freaclw» are., Projeďte m
:«ev. pr, 25x120, MMhMta PotAknrl pa nádherné
W* WAW-

všech evangelických sborů
v Betlémském kostele, 1853 jižní Loomis ulice, k níž každý jé srdečně zván.

Řečnit! budou: Rev. Dr. Fr. W. Gunsaulus, předseda Armour Institute a kazatel

Centrál Church v Auditoriu na thema:

Alois Solar,

"Zaklad náboženské svobody”.
Rev. Jos. Křenek, ze Siiver Lake Minn., na thema:

"Náboženství, mocí kulturní.”

Cantata
KRÁLOVNA KVĚTIN

Výpomocný Spolek Libuše
založil 61. sérii
třídy první 25c. na dílec a třídy dru
hé, 12%c. na dílec. S vybíráním pří
spěvků se počne dne 5. června 1914.
Přihlášky o dílce můžete činiti každou
dobu v místnosti spolkové n p. Jana
Vacíka, v čís. 1925 Loomis ul. a roh
20. ul. a u tajemníka před i po schů
zi, která se odbývá každý pátek v 8.
hod. večer. Peníze vám půjčíme na
5%% úroků v čase nejkratším beze vší
srážky. — Rozpouštíme již sérii 38. s
dobrým prospěchem pro členy. S
úctou
Josef Fencl, před. 1923. Loomis al.
Jan V. Železný, taj. 3856 záp. 26. ul.
Edward Polodna, pokl. 1343 záp. 20. ul.

Českého Settlementu pod řízením sl.
LYRAVINE VOTAVA

v úterý, dne 26. května,
Začátek v 8. hodin večer.
Vstupné -35c a 15c.

Jediná Česká pojišťující Společnost ve Spojených

Jos. J. Jacobek & Bros.,

Předposlední představení. — Benefitní večer manželů
Lesčinských.

Státech. . ■>

“Hotel u péli strašidel”

Celestýn Pinglet, podnikatel staveb
Victorie. komorná u Pingleta .. M. Ludvíková
................
Fr... Lesřlnský Boucard, policejní komisař........... Fr. Ludvík
Angelica, jeho pani ............. Boh. Ludvíková Rcvail-Lion, silák a tápasnik....... K Splavte
Henri Paillardin, architekt ....... Fr. Horlivý Tan Ernest ............................... Jiři Prokop
Marcelin, jeho paní ................ Běla Lesčinská Madame Ernest ................... Kristy Horlivá
Maxime, Paillardinův synovec.... F. l.hotská BaMien, správce hotelu .............. Fr. Lhotský
Mathien, notář ........ ............. Alois Klapka Boulot. skiepcík ................... Bohumil Brejla
Violctta,
R. Tesaříková Madame Roussolet .............. Betty Koelanská
Markéta,
Albie Frišová Madame Raynand .............. Eliška Nováková
Pagasita,
jeho dcery
L. Dittertova První sergeant ......................... Jan Čepelák
Pervenche,
Julie Lesčinská Druhý sergeant ............... ..
Karel Sirmer
Nosiči v hotelu, policisté.

ŘEDITELSTVO:

Albert Kakuška, pokladník.
Gustav Klíma, tajemník.

Frank J. Nedbal.
John Nedbal
Jškfl.
Václav Trnka.
Frank Suchý.
Albert Vyduna.

Předprodej lístků v lékárnách pp. Foučka, roh Racine ave. a 18. ul. a F.
Honsíka, roh 26. ul. a Turner ave. Záznamy přijímá lékárna p. Kabáta, na
Centrál Park avenue.
V přípravě: “Tulák knížetem.”

24xm

| Loty ve Fruitval
a v Lakewood, Mích.

t Slavnost 20Iet. trvání

I

— pořádá —

J

Velice známé letní místo a budoucí velkoměsto.

>
Á

KONEC!
Nikdy více nekoupíte mo=
děrní domy tak levně, jako
možno dnes.

I
I
1
▲
▲
▲
X

Eagle Investment Co.
R. 34.

154 W. Rando-lph Street.

První

Velkolepý Výlet í

Morton Park.
Telefon Morton Park 18.

V NEDĚLI, DNE 24. KVĚTNA, VE DVORANĚ SOKOLA HAVLÍČEK
TYRŠ na Lawndale Ave. Začátek ve 2. hodiny odpoledne.

a

♦

Orchestr p. Fr. Kašpara, — Řečnící: br. Dr. Pecivál a za nejvyšší loži Č. S. J. br. Frýdl. Dále laskavě účinkují: Pí. Antonie Červenkovů, sl. Jar. Kasalická, p. Dvořák, manželé SůvovL hudební produkce p. Šolar ml. a j. — Vstupné 10 o. — Večer ples s bohatým programem. — Jak odpoledne, tak večer čepován bude plzeňský
prazdroj a chicagský “Malvaz.” — Též výtečná kuchyně. Při odpolední slavnosti zakládán bude klub, který připojí se k Loži Čech. — ❖
VBtupné a lékařská prohlídka zdarma. O hojnou přízeň žádá:
17x8.
SLAVNOSTNÍ VÝBOR.

i
i

— který pořádá —

Zábav, a Podpor. Klub “Kosti’’ I
V NEDĚLI, DNE 31. KVĚTNA, 1914,

|

DO ZAHRADY pana ŠAMŠULY, V LYONS, V RIVERSIDE.
Vstupné osoba 16c. — Začátek o 1 hod. odpol. >— Hudbu řídí pan &
Kránk Král. — Zápas na kuželníku o dvě krásné ceny.
24xlt

Přijďte ke mně, vše Vám
vysvětlím.

JOSEF KŘIŽ,
5430 západní 24. ulice,

LOŽE ČECH č. 25 Č. S.

♦ Odpoledne Lidová Akademie.

Chcete-Ii koupit! ještě laciné loty pro obchod na mírné splátky,
přijďte ihned aneb pište nám obratem pošty a my Vám další infor
mace sdělíme.

t

Poprvé v Americe!

Velká fraška ve 3. jednáních. — Napsal Georges Frydeau, ~ Přeložil Josef
Kubík. — Režie Fr. Lesčlnskéhj.
OSOBY!

Podporujte samy sebe, když máte příležitost a objednávejte
pojištění od této Společnosti. Veškeré dotazy zodpoví hlavní úřa
dovna, 1412 záp. 19. ul. Tel. Canal 711.

John F. Lalla, předseda.
Joseph Hácha, místpředseda
Frank Kříž, místopředseda..

(BOHEMIAN
DRAMATIC
ASSOCIATION)

V neděli 24. května 1914 v Thalia Halí, roh 18. a AUport

Novinka!

— vclko i maloobchod —
4. posch. Steinway Halí budova, 64. vých. Van
Buren ulicí, mezi Wabash a Michigan. 23x2

Dámská švadlena,

LUDVÍKOVO DIVADLO::

Pojišťuje pro ohni od svého založení, dne 1. července roku
1906. Tedy nic nového aneb žádný experiment. Předpovědi nepříznivců, že tato společnost zahyne za rok nebo dva, se nesplnily
jak vidno, naopak vzrůstá k aždodenně.

SÉRII
Tato serie započne s
vybíráním týdních vkla
dů v místnosti spolkové u F. Hamra,
2405 Albany Ave.,
DNE 6. ČERVNA, 1914.
Kdo by si přál zabrat dílce aneb zaji
stit půjčku na majetek, na 5% procent
úroku, může se přihlásit kterýkoliv
čas v místnosti spolkové aneb u ta
jemníka pře dschůzí každou sobotu
večer.
V. J. Šandera, předs., 5524 z. 23. ul.,
Jos. J. Janda, tajem., 3347 z, 26. ul.
Jan Stach, pokl., 2405 j. Albany Ave.
Jos. J. Salát, notář 3337 záp. 26. ul.
23xlm

Stěhováci prodej.

cine Ave., ¡Ilustrovaná přednáška o Čechách, již bude míti Rev. K. Miller z New

Vorku. — Vstup volný.

of Chicago, 111.

ZALOŽIL

Následkem stálého vzrůstu našeho obchodu
jsme nucemi se přestčhovati do prostornějších
místností a máme proto mnoho pěkných lácí
v pianech a samohracích pianech k nabídnutí.
Několik ukázek níže uvedeno.
$600 Standard samohrací piano málo upo
třebené $290.
750 Standard samohrací 88-tonové piano,
jako nové $345, k tomu židle, pokrývka a 50
.svitkd hracích kusů.
$600 elektrické piano, též ručně na něm mož
no hráti, jak nové za $215. $500 Pooie piano
uměleckého vzoru za $230. $50 s dubovým rá
mem, nepatrně z dílny otřené $185. John A.
Bryant Mak. za $140. Ilallet & Comstom čtve
reční grand »-«o. Mírné splátky dle přáni.

Účinkuje český Společný Pěvecký Sbor. Každý srdečně vítán.
V pondělí, 25. května večer o 8. hodině, v Českém Settlementu, 1831 jižní Ra-

Bohim an Mutual Fira Insurance Gompaoy,

2
R
8
Příbram,
slibná česká osada, zakládá se v okre §
su Rusk, ve Wisconsinu. Kostel již
P—A—R—K
postaven, výborné železniční spojení,
Báječné podíváni.
dobrá voda, úrodná hlinitá půda, hoj-;
VÁLKA SVĚTŮ.
nost lesa, mírné platební podmínky.
Překrásná tajemná llluse.
Pořádáme výpravu co nejdříve. Kra
jané, nenechte se lákat! do dalekých
FARAÓNOVA DCERA.
pustla západu a jihu, neb naše osada
Zpěvy a tance
LEI
rovná
se podnebím půdou naší staré
jižních měst
ALO HA
vlasti. Hlaste se v neděli po celý den;
JINÝCH DIVADEL A JÍZD
v naší úřadovně, 4215 záp. 26. ulice. 1
----- mezi nimiž-----24x1
Největší tragedie Madame Louise
a její OPIČÍ
věků ZÁHUBA
KABARET.

. lká spole naseta

od $50 do $Í25 na pianě.

Zdarma předpis.

Můžete jej dostat! upravený a upotřebit! doma

24xm

Sdružení slovenských katolických
Lesníků pořádá dnes odpoledne a ve
čer skvělý májový ples v síni Plzeň
ského Auditoria na Blue Island ave.
a dle pečlivých příprav k němu kona
TITANiCU.
ných, možno očekávati, že bude všem
účastníkům poskytnuta zábava pří Div d i v. a I
jemná, Při výborné vojenské hudbě
ČTYŘNOHÁ
bude holdováno tanci a pořádající vý
ŽENA.
bor se postará, aby tento májový ples 30,000 lb. nestvůra
byl vskutku slavnostní. Začátek jest
OBROVSKÁ
stanoven na 2. hodinu odpolední a
RYBA.
vstupné obnáší 25 centů osoba.
Přesný pracovní

V neděli, 24. května o 3. hod. odpolední

Dvorannsokoia

Ha vlíček - Tyrš

Velký výlet s ukázkovým cvičením ,|

Sokol Slávský i
v neděli, dne 24. května 1914, v pavilonu Plzeňského pivovaru na *
Albany avenue a 23, ulici.
Začátek v 1 hodinu odpoledne.—Vstupné osoba 25c. — Hudlfií bratra £
Husy. — Ku hojné návštěvě s úctou zve
18x7
pořádajíc! výbor.
$

na Lawndale Ave«, blíže 26. ulice, v České Kalifornii.

“ZELENA FEPICKA” aneb “ZLATÉ SRDCE”
Obraz z česko-chicagského života o třech jednáních s předehrou, se
zpěvy a tanci. — “Tango” ve středu, dne 27. května, 1914. — Napsal Václav Lenoch. — Vstupné 50 a 35c. — Začátek přesné v 8 hod.
Divadlo řídí p. J. Krejčí. — Hudba p. K. Tůmy.
24x4

Slováci a Slovenky Popravte sa na

Prvý Veťkolepý Májový Balí
— ktorý usporiada —

Sdruženia Slov- Katolických Lesnikov
NOVINKA!

POPRVÉ V AMERICE.

NOVINKA!

“Zlatý klíč a živávoda,”

V NEDELTT, DŇA 24. MÁJA, 1914,
v Plzeňském Auditorium, 1657-1661 Blue Island Ave., blízko 18. ul.
Vstupné osoba 25. — Začiatok o 2. hod. popoludnl. — Hrať bude
Vojenská Muzika.
22x3

Výpravná divadelní hra se zpěvy a tanci, kterou sehrají

Bitky České Svob. Šfcoly “JAN NERUDA”

Démon rychlosti šíje lacino, moderně, dámské šaty a | i i pod řízením učitele p. F. Veverky, v síni Sokola Havlíček Tyrš, na H
ZÁVOD
též čistí a barví pro pány a dámy.
h Lawndale ave., blíže 26. ul., v neděli, dne 31. května 1914. Vstupné oO ŽIVOT
<5 soba 35c., dítky 15c. Začátek y 8. hodin večer.
24x1
Mrs. L. Janovský,
Vtip a tance v
4306
záp.
Thomas
«líce.
KRÁL. RATHS24x3
j
KELLERU
Kde šprým kraPŘIPRAVTE SE na pátý výroční vý PŘIJĎTE VŠICHNI na velký výlet
luje KABARET VELKÝ VÝLET uspořádá Zábavný aj let, který pořádá Zábavní, Vzdělávací při měsíčku, který pořádá Lože Sva
WOODLAND
Podp. Klub Česká Koruna, v sobotu i a Podporující Spolek Českých Vlasten topluk, čís. 1108 R. a D. Cti, v so
dne 30. května 1914. na den Zdobení' ců dne 21. června t. r. do výtení zahra botu, dne 13. června, 1914, v Plzeň
J A C K
R A B B I T hrobů do zahrady p. Samšuly v RJver- i dy Daisy Parkn na 26. uL » Crawford ském Pavilonu na 26. uL a Albany
««Bl
I ava. 8 úctou typ PotíAaPtí. yýbor
át*.

Kdo bysi přál objednat Kotorovy léky I
Maz&Bl a hojivou mast' nechť 3 0 laskavě obtrětí na naši jednatelku.

Hlaste se u naší jednatelky

Anna Rataj, 1625

Ruble ulice.

James Rotora Remedy Company |

DEITO.HI<ASATEL,*24. května, 1914

6

Já Jsem ss
umíval
fcklouzat,

WgsTpyefe.

(Poslední týden květnových prodejti}
Nepromeškejte zvláštní láce jež nabízíme v posledním týdnu v květnu.

Tato středa jest dnem dividend.

Ten den dáváme

Nejlepší stolní sůl, v pondělí /»
10 liber za...............
Automatické mýdlo na praní, a je
dna krabice prášku kitchen 1 A„
klenzer ................................. líjC

Drobně krájené mýdlo, v
pondělí 4 libry za..............

1 JI „

Lighthouse prášek na praní 1
5c paklíky, 3 za................. A V'C

Zvláštní láce masa pro
pondělí.
Skopové lopatky
libra za ..............

Galvanizované škopky na prádlo,
hodně veliké, nepotečou ani
nerezaví, ceny 79c, za ....

Cambric vyšívání, 3 až 6 palců ši
roké, okraje a vložky, krásné vzo
ry, ceny až 12 %c., v pondě- g
lí yard za.............................
Mužské měkké sváteční košile, krá
sně štráfované, odpínači límec, vše
chna pravidelná čísla, ceny p r
$1.00, v pondělí za............. tML

12>c

Hovězí k dušení
libra za............. .
Hamburger fmletý) Steak
libra za.............................

Everett classic šotyš na šaty, kráně štráfovaný, kostkovaný a plaidovaný, 2 až 10 yardové. délky, ce
ny 10c., v pondělí yard pou-

I

Drátěná okna, 16 pal. vysoká, roz
táhnou se na 33 palců v pon
4
dělí pouze za..................... J-AC

1VL

Royal brand XXXX patent! mouka,
vpondělí 24% liberal pytel ^^0

I

Bílé koflíky a šálky, dva vzory k
výběru, v pondělí pár pouze
za........................................

Yard široký perkál, bílé půdy, kvě
tovaný neb štráfováný, ceny /73
15c., v .pondělí yard za .... 8

Mužské balbrigánové spodní prádlo
smetanové barvy, košile a kalhoty,
pravidelná čísla, ceny 29c,
pondělí kus za .................
Mužské kalhoty do práce, dobře ušité z trvanlivých látek, též modré
seržové, čísla 30 až 42, v d»-fl flrt
c. $1.75, v pondělí za .. Vl.vV
Chlapecké obleky, ruského vzoru,
hezké vzorky, dobře ušité, pro 3 až
71eté, pravá cena $1-50.
pondělí pouze za.............

Bělené turecké ručníky, bílé půdy
Bělené turecké ručníky, hodně těžíé s třásněma neb obroubené, ceny
10c, v pondělí kus pouze

Dívčí letní šaty, některé z pěkného
bílého šakonu, krajkou a vyšívá
ním ozdobené, jiné barevné šotyšové, krásně ušité, pro 6 až 14
leté, c. $1.50, v pondělí za

Připravená barva na domy, výběr z
8 odstínů, pravá 90c hodno
ta, galon za

Dámské šaty pro domov, krásně uŠité z pěkného šotyše, světlé á tma
vé vzory, ne všech čísel, cepondělí za ..

Uspoříte peníze.

10 stempů zdarma do každé knížky

Pěkný prací šotyš a swiss na šaty,
krásné vzory, v ceně až 19c,
prodeji yard za.....................

19c dečky na kolébky, krásné vzo
ry, bílé a tříslové, v tomto
prodeji kus za .....................
Swiss a cambric vyšívání, 7 až Qp
9 palc. šiř., yard ......... -....
Stínové krajky, 7 až 9 palc. Qp
Dámské 25c špendlíky, pozla- Qp
cené, za .................................. vW
Dámské 10c kostěné vlásničky, ka
ménky posázené, v tomto pro- Qp
ději 2 za ................................
Mužské a dámské 25c karpetové sli
persy, všech čísel, v tomto
prodeji pár za ...................
Moire hedvábné pentle, 4 pal. šir.,
všech barev, ceny 15c, v tom
to prodeji yard za.................

Dámské 19c vyšívané kapes
níky, krásné vzory .............
15c hřebeny na česání, gumové neb
rohové, hodně silné, v tomto Qp

Tkaničky ku střevícům, pro
muže neb ženy, tucet za ....
Kožené peněženky, prostřední
velikosti, za.............................
25c sběračky, bílé polévané,
v prodeji za.............................
19c kartáče na šatstvo, pro
střední velikosti, za.............
19c kartáče na obuv, hodně
silné, za ................................
Zrcadla s pěkným rámem, pou
ze za ....................................

9c

Dřevěné schránky na sůl, krá
sné a pevné, za.................
25c košťátka na šatstvo, do
kud stačí, za.....................
25c kartáče na vlasy, v tomto
prodeji za................................
25c skleněné schránky na ká
vu, hodně veliké.....................
Hromada loutek, ceny až 25c,
kus za ....................................
15c kladívka, pro domov, pou
ze za ....................................
Hromada loutek, ceny až 25c,

Dětské vozíky ku hraní, kráspě obarvené, za .....................
Dětské zahradnické sety, ceny
15c, set za ......................
Hromada polévaného nádobí,
ceny až 25c., kus za.............
20c nože a vidličky, kostěné
střenky, kus. za .....................
25c nástěnné obrazy, s pěkným dře
věným rámem, v tomto pro
deji výběr za .........................

Prohlédněte si tyto zvláštní láce nabízené pouze za 19c.
Dívčí 39c šotyšové šaty, pro 4 Op
2 až 61eté, za....................... 8 31*
Dětské slunečníky, dobře udělané z
amerického praporu, v pro- 4 Qp
ději za ................................ I
Dámské 29c halenky, ušité z perká
lu neb ze šotyše, v tomto 4 Q p
prodeji za............................ 8 w w
Dámské 29c živůtky přes šněrovačky, krajkou a vyšíváním o- 4 Q p
zdobené, v prodeji za........ B 3 w
Dámské 35c mušelínové kalhoty —
zvláště dobře ušité, v tomto 4 Q p

Bílé hedvábné bonety pro nemluv
ňata, čísla 11 až 13, pravá 4 Q p
cena 35c, v prodeji za .... I 3U
Dívčí letní klobouky, krásně květi
nami ozdobené, v tomto pro- “
ději pouze za .....................
Chlapecké bloomer kalhoty, tmavé
vzory, pro 4 až 141eté, ~ —
prodeji pár za...............
Dětské šotyšové rompersy, dobře ušité, pro 2 až 61eté, v tomto "
prodeji za............................
Mužské kšandy, hasičský neb poli
cajtský druh, ceny 35c, v 4 Q p
tomto prodeji pár za.......... I v V

a do to=J

všechny knížky tuto středu.
Povšimněte si těchto lácí, které nabízíme pouze za 9c.

25c flaneletové halenky pro
nemluvňata, za.....................
25c chlapecké modré seržové
čepice, všech čísel ...............
Carmen síťky na vlasy všech
odstínů, 5 za .........................
Chlapecké 18c kšandy, ozdob- Qp
ná guma, za ........................... 3w
Mužské 25c hedvábné nákrč
níky, velký výběr krás, vzorů
Dívčí 15c bílé rýhované koši
le, krátké rukávy .................
Dámské 15c rýhované košile,
bez rukávů, za .....................
Dámské 15c nitěné černé pun
čochy, pár za .........................
Dětské 15c černé rýhované punčo
chy, stálé barvy, beze švů, v
prodeji pár za.........................
Pěkný 15c scrlm na záclony, krás
né vzory a okolky, v tomto
prodeji yard za .....................
15c turecké ručníky, bělené

i

lika knížek, co přinesete, ať něco koupíte neb ne

Poslední středa v každém měsíci jest dnem dividend pro ty,
kdo schovávají naše stempy.

Zvláštní láce pro
pondělí pouze

-

Mužské hedvábné mašle, výběr ně
kolika vzorů, pravá cena
35c, v prodeji pár za.........
Mužské Porosknit spodní prádlo —
košile a kalhoty, 35c hodno- 4 Q p
ta, v prodeji kus za ......... B 3 w
Dámské 29c šejpované košile, krát
ké rukávy neb žádné ruká- 4 Q p
vy, v prodeji za................. I vw
56 palců Široký damašek na ubrusy
na stůl, červeně a bíle kost
kovaný, c. 39c., yard za ..
6 stop dlouhé rolety do oken, zelené
barvy pouze, ceny 29c, se
vším příslušenstvím, za ..
Yard široký karpet, krásné
vzory, ceny 35c., yard za ..
Vyšívané číšky na polštáře, 36x45
palcích, ceny 35c, v prode- 4 Q.
ji kus za ............................. I 3G

Pěkné lněné huok ručníky s třásněma, přiměřené velkosti, ce
ny 35c, v prodeji kus za
18 palců široké swiss v;
vání, ceny 35c, yard ...
Pěkné hřebeny do vlasů, kaménky
posázené, ceny 35c, v tomto "
prodeji za............................
Dámské 35c slipersy pro domov —
sametový svršek a kožené
podešve, v prodeji pár za
Hedvábná tafeta pentle, hladká neb
barevná, pravá 39c hodnota,
vprodeji yard za .............
Dámské 29c podvazky, čer
né neb barevné, pár..........
Chlapecké 29c hedvábné windsor
mašle — všech barev,
tomto prodeji za

19c

Dětské 25c Buster Brown pásy —
černé, bílé neb červené la- —
kované, v prodeji za..........
25c hrábě neb motyky do
zahrady, kus za.................
5-kusové alumlnové sety,
(caster) ceny 35c, set za
Velké hrnce s uchama, polévané,
ceny 35c, v tomto prodeji
zá........................................
35c košťata, čtyřikrát pro- •
žívaná, za.............................
Silná šňůra na prádlo, ceny >
29c, za .................................
Silné mlýnky na mletí ká- ■
vy, ceny 35c, za.................
2-kvartové džbánky na mlé- >
ko, ceny 35c, za.................
6 kvartové kropáče, ceny 29
c, v prodeji za.................
Polévané nádobí, velký výběr, v ce
ně až 35c, v tomto prode
ji za ....................................
18 palců široké swiss vyší
vání, ceny 35c, yard..........
35c drátěná okna, v prode-

Prací látky; punčochy
a prádlo.
Tištěný šakon, ve velkém výběru
krásných vzorů, pravá cena
8c, v tomto prodeji yard za
Spodní prádlo. Mužské 39c smeta
nové letní košile a kalhoty, pěkné
balbrigánské — čísla 34 až
46, v prodeji kus za..........

Mercerlzované Uuřasy na stůl, veli
kosti 58x58 palcích, krásné vzory,
vykrajovaný okraj, ceny 85
c„ za.............................
Perkál na cíchy, 36palců široký růžově kostkovaný a štráfovaný, pra
videlná cena 12% c., v prode- 0.3 „
ji yard za.........................
04 v
Perkál na šaty, dvojitě složený,
tmavo a prostředně modrý, černé
neb šedé půdy, ceny 8c, yard

51c

Látka na ručníky, s nepouštěcím
červeným okolkem křížová látka
na ručníky, v prodeji yard

3ic

Dámské košile. Dámské 18c letní
bílé košile, šejpované rýhované, ní
zký krk, bez rukávů, krajkou ob
žité, čísla 34 až 3«, pouze ’
za.................................

Mužské košile. Mužské 75c měkké
sváteční košile, z pěkného perkálu,
kabátová móda, štráfované a vzorečkované, čísla 14% až 17, v
prodeji za............... .........
Dámské punčochy, bavlněné tříslo
vé, dvojité paty a špičky, beze švů,
. pružné svršky, čísla 8% až nj
10, pár za......................... lZj2'C

Dětské punčochy, černé a tříslové
bavlněné, dvojité paty a Špičky, be
ze švů, čísla 5 až 9%, v pro-1
ději pár za.........................
er KUPON, -va

Bělený Cambrlc Mušelín, yard ši
roký, jemně finišovaný 12%
c. druh, s kuponem yard za
W yardů odkupníkw.

I
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DENNÍ hlasatel. I PART SECOND
CHICAGO, ILL.,V NEDELI, DNE 24. KVĚTNA, 1914

Jednání pokračuje.
Nejlepéi vyhlídky na dohodu.

■acMtf tfefcpiUi se vkmu podrobuji,
MíiiMM porada v Niagaře.
vnaLEora Falla, Ont, 23. května. —
Jednání o urovnání věcí mexických
pokračuje rycádejl a zdárněji nežil by
byl kdo očekával. Došlo již k dohodě
o tom. že Huerta odstoupí a Mexiku
postavena bude v čelo vláda komisařská, to jeet žádný president, nýbrž někottkačlenný výbor, v němž bude mítl
každý člen stejný hlas a bude rozhodovati většina. Neví se, Ibudou-li komisa
ři tři nebo pět, ale budou asi stejným
dílem roedělenl na stoupence Huertovy a Carranzovy s jedním mužem ne
stranným. Americká vláda zaručí jim
všecku možnou -podporu morální, poli
tickou a finanční, stejně jako republi
ky Jlho-amerlcké. Komise bude muset
vyhlásit! všeobecnou amnestii a proná
sledování lidí -pro přečlny politické
musí přestali.
Jest možno, že se povstalci s myšlen
kou touto tak rychle nesmíří a budou
chtít v bojích pokračovat!. V tom pádu
musí počítati s tím, že se jim nejen
nedostane nejmenší podpory z Ameri
ky, ale budou ze všech stran sevřeni,
nedostanou peněz, zbraní a žádných
potřeb a na dlouho v poli se neudrží.
Ustanovení, že žádný z vůdců nesmí
za presidenta kandidovati, ovšem pla
tí. Jak daleko se to vztahuje na vůdce
podřízené, nebylo ještě rozhodnuto.
Presidentovi se přece aspoň částeč
ně podařil jeho plán ohledně otázky
pozemkové. Vyjednavatelé nemohou
ovšem věc tu jedním rázem rozluštit!,
ale spracují aspoň návrh a program,
který se nastávající vládě mexické
předloží ku schválení. Budou to aspoň
hlaýní body, podle nichž lby se mělo
ve věci té postupovat!.
V Niagaře se konají ustavičné poardy, ale při těch zástupci mexičtí nepřijdou se zástupci americkými skoro
nikdy do styku. Hlavní slovo vedou
vyslanci republik A-B-C, kteří se jed
nou radí s těmi, pak zase s oněmi. V
jednání tom jest patrný rozdíl. Mexlkáni jsou plnomocníky, kteří se radí
a podávají protinávrhy, Amerikáni
jsou pouhými prostředkovateli, kteří
Photos copyright, 1914. by Američan Pres- Anávrh přijmou, telegrafují do Wash
ingtonu a pak podávají odpověď, ne
Za palčivého slunce a v nebezpečí žluté zimnice jest americké vojsko stále na stráži v okolí Věra Cruzu
majíce k rozhodování žádného práva. a pátrá po objevení se mexických federalů. Jak z obrázku patrno, upravili si místa v pískových jeskyních a za
Původně měla mírová porada v plá hromadami písku pozorují celé okolí.
nu, jmenovat! presidenta, který by sc
ujal vlády po Huertovi, ale president
Wilson byl. proti tomu a navrhl ko hromný význam mělo Queretaro pro kutováni. Nabádá německou vládu, vím.” Jeho stoupenci v zadních lavi
misi. Vyjednavatelé to beze všeho císaře Maxmiliána. Když v roce 1864 aby rázněji vystupovala ve svých sty cích, kde sedají členové mladší, bouřli
schválili. Praví se, že jsou již členové za podpory francouzského vojska při cích s petrohradským kabinetem, jež vě tleskali, kdežto starší ve předu jevi
této komise vybráni, ale jména jejich stál v Mexiku, byl Juarez zahnán na to prý v Rusku mírné jednání žádné li nepokoj. Mluvčí Lowther, který jest
se do veřejnosti nedostanou, pokud ne sever, kde se usadil v městě, jež nyní ho dojmu nevzbuzuje. Ruský tisk však velmi opatrný a zřídka pochybí, tento
bude o všem jistota úplná. Všichni po něm nese jméno Cludad (město) na německé protesty poukazuje na kráte se dopustil omylu, který může
musí býti muži nejen poctiví, ale také Juarez, u samých amerických hranic. pronásledování všeho ruského ha půdě míti za následek jeho odstoupení. Ví
6ilní a s velikým počtem stoupenců, Odtud vedl skvělou kampaň, dobývaje německé. Mnoho ruských důstojníků a se, že Bonar Law výtržnosti neschva
aby něco znamenali.
města za městem, až se roku 1867 octl úředníků bylo v německé říši uvrženo loval, ale nemohl to veřejně přiznat!,
před branami saméhb městq,. Mexika. do žalářů, mnoho ruských studentů by- aby svoji stranu na sebe nepopudil.
Me&ikáni pracuji poctivě.
Dojde-IL k rychlému Uzavření míru V únoru toho roku odvolal. Napoleon | lo vyloučeno z německých universit, Kdyby byl naopak je schválil, byl bý
a dohody, budou míti o to největší Zá III. svá vojska z Mexika, a Maxmilián ' pohraniční úřady německé vyvolaly se vystavil veřejné kritice celé země.
sluhu delegáti mexičtí, jejichžto jedná octl se na holičkách. Jeho neveliké bezpočetné bezohledné případy. Vzá Musel tedy odpověď odepřítl, jako se
ní bylo až doposud nejvýše taktní a vojsko shromáždilo se v Querataru, jemná nepřízeň mezi Rusy a Němci ro v anglické parlamentu již několikráte
nedalo se mu nic vytýkat!. Přišli do kamž byl císař povolán, aby se mu po ste a nedá se vyhladitl pouhými diplo stalo. Lowther jest mluvčím již od ro
Niagary u vědomí, že Spojené Státy stavil v čelo. Ale když tam přišel, po matickými řečmi a tiskem, ani vyše ku 1905. Zvláštní jest, že v anglickém
zachovávají ujednané příměří jen na znal, že se octnul v městě ze všech třováním a trestem těch, kdož hrubě parlamentu nemusí býti předseda
papíře a že je skutečnost’ jiná. Viděli, stran Juarezovým vojskem obklope porušili mezinárodní právo. Po jedné stoupencem strany většiny a nezřídka
jak se na všech stranách dostává pod ném. Město se bránilo do 15. května, příhodě smírně vyřízené zrodí se nová se stává, že svým politickým vyznáním
pory povstalcům, ale proto přece při kdy se konečně vzdalo. Maxmilián ¡byl a vyvolává nová podráždění na obou hlásí se k oposici, nesmí však ve schů
vyjednávání nekladli žádného odport uvězněn v kapucínském kostele, sou stranách hranic. Německý tisk obyčej zi nikdy toho dátl na jevo žádným
pustili stranou věci povrchní a žád zen vojenským soudem a dne 14. červ ně svádí vinu všeho toho ne panslavis stranictvím.
Je to. již třetí případ, co došlo k
ným spůsobem jednání nezdržovali. na odsouzen k smrti. Poprava byla mus, který se v Rusku vzmáhá a který
Neprotestovali proti zabrání Věra Cru- provedena dne 19. června, kdy byl se vidí většího nepřítele v Němcích nežli veliké výtržnosti Iběhem tohoto parla
zu ani potí tomu, jak americké váleč sazený císař se dvěma svými generá v Polácích. Také mnozí Rusové sva mentního zasedání. V jednání o irské
ly,
Miramonem
a
Mejiou,
vyveden
na
lují vinu vnitřního útisku ruského na samosprávě pokračováno bude v pon
né loďstvo povstalce chánilo a zlbraně
a zásoby jim dodávati pomáhalo. Nej město na návrší Zvonů a zastřelen vládu (berlínskou, která po všecka lé dělí. Neví se, podaří-li se starším konpodivnější bylo, že ani nekladli odpo na hradbách uprostřed vojska 4000 ta zpátečnictví a násilnictví v Rusku servativcům výtržnosti zabrániti, ale
ru sesazení Huertově. Vyžádali sl jen, mužů. Poprava byla prohlašována za přes Petrohrad podporovala. Ale hlav dojde-li k jejich opakování, bude od
aby se s Huertou jednalo čestně, áby čin ukrutný a odsuzována, ale vyko ní příčiny jsou hospodářské. V Ně hlasování provedeno tím rychleji.
nebyl z úřadu vypuzen jako nějaký nala alespoň jednu věc dobrou: Za mecku neobmezeně vládnou agrárníci,
Řáděni suffražetelc.
zločinec, aby nebylo povstalcům dovo strašila evropské ddbrodruhy a zahna jejichž zájmy se nemohou se zájmy li
Londýn, 23. května. — Přinesli jsme
leno triumfovat!, a co hlavního, aby la jim laskominy na americké území. du ruského nikdy srovnati. Ale také
uústalo území mexické nedotčené. Tím Nikdo se již více neodvážil na ameri zahraniční politika Německa jest Ru již zprávu o tom, jak suffražetky zni
sku na všech stranách nepřátelská. čily vzácný obraz v národní gallerii.
■působem se jednání velice urychlilo cké půdě stavět císařské trůny.
Německo energicky se vtírá na Balkán Pohříchu nebylo to vandalství jediné,
w do uzavření plně dohody není už
RAKOUSKO-UHERSKO.
a do Malé Asie i tam, kde jindy byla podobný případ stal se i v královské
daleko.
Nové a nové požadavky vojenské.
jen sféra nesporného ruského vlivu. gallerii umělecké. Poškozených a zni
Vídeň, 23. května. — V Rakousku, O tom svědčí i chování se berlínské čených obrazů jest celá řada. NáTodní
Jak se dělá humbug.
Během posledních dvou nebo tří tý kdež se armáda rozmáhá až přes meze vlády v armenké otázce i poslání ge gallerie byla ihned zavřena a malíři
dnů byly americké noviny plny affé- možnosti, přišli k tomu poznání, že nerála Sandersa i vystupování Němec a studenti vyhnáni na ulic!. Kdy dojde
ry místokonsula Sillimana (dříve se počet nováčků má své určité meze, kte ka v otázce egejské.
zase k otevření, není známo. Hlavní
psal Stillman), který byl v Saltillu ré se překročit! nedají. Hodlají tedy
pachatelka, byvši odvedena na policej
vojskem generála Huerty napřed za armádu zvětšovat! spůsobem jiným,
VELKÁ BRITANNIE.
ní stanici, udala své jméno jako Marie
bit, pak uvržen do vězení, týrán, atd. tak aby v ní sloužili lidé věku značně
Spencerova. Před soudem počínala si
Otázka irské samosprávy.
Americký státní odbor poslal o tom pokročilého. Byl přijat zákon o vojen
jako suffražetky jiné. Soudci vytkla
ských
úkonech,
podle
něhož
může
bý

Londýn,
23.
května.
—
Irská
samo

do města Mexika několik dotazů a pří
do očí, že jedná jako pontský Pilát,
sně věc vyšetřoval. Nyní se Silliman ti do armády pojat občan bezmála správa blíží se ku svému uskutečnění, umyje si ruce a bude klidně hleděli
vrátil do města Mexika v průvodu Hu- každý a od té doby bylo jisto, že co ne j Schází k tomu už jen třetí odhlasování na to, jaki jsou nevinné ženy týrány.
ertova vojska a praví, že byly zprávy vidět přijdou vojenské kruhy s novým předlohy ve sněmovně poslanecké a Jiná suffražetka, Anna Kenneyova,
ty všecky vylhané. Nebyl zatčen ani požadavkem, totiž s utvořením stálé i pak se stane zákonem i beze schvále vnikla do paláce arcibiskupa cantertýrán. Zažil jen nepříjemnosti jako reservy vojenské. Kdysi byla k tomu ní sněmovny lordů. Unionistická opo- burského v průvodu několika společ
každý jiný člověk, který zůstane ve účelu určena zeměbrana v Předlitav- sice dělá všecko možné, aby přijetí té nic jiných. Nechtěla se hnouti, až ji
městě • obleženém, ale to byla konečně sku a honvedi v Uhrách, ale tato těle to nenáviděné předlohy znemožnila. vyvedla policie, která v ní- poznala
jeho vina, mohl odejiti, pokud byl so jsou již dávno organicky přičleněna Když to nejde Cestou zákonnou, do starou známou, již dříve souzenou a
čas. Silliman žil v Saltillu sedmnáct stálé armádě, takže zálohu tvoří jedi pouští se rozmanitého násilí. Včera na parole propuštěnou a proto ji beze
Toků jako doma a když bylo město ob ně domobrana. Tato záloha je také ú- spůsolbila ve sněmovně veliký povyk a soudu dodala hned do vězení. Hned
leženo, nechtělo se mu odtud. Praví, plně postačitelna, neboť v takových obstrukci, aby jédnání překazila. Do potom suffražetky prohlásily, že za
že s ním vojsko zacházelo co nejsluš- případech, kde lby nestačilo už vojsko šlo na výjevy, které jsou v parlamentu uvěznění její zodpověděn jest arcibis
něji a nemá příčiny k žádným stížno první výzvy, bylo by marno posílat! na anglickém, známém svou důstojností, kup a slibují, že mu to všecko oplatí.
stem. V hlavním městě se nezdrží a bojiště lidi starší, třiceti pěti- až čtyři velmi řídké. Předloha. měla dojiti ku
NĚMECKO.
vydá se hned na cestu do Věra Cruzu. ceti pětileté. Když se jednalo o nový třetímu čtení a ministerský předseda
branný zákon, odůvodňovali jej právě Asquith oznámil, že má vláda ještě k
Císaře opouští bojovná letora,
Queretaro, místo historické.
tvrzením, že má sesíliti první výzvu ní dodatek, čili opravu, které však
Juaretf, Mexiko, 23. května. — Ne- tak, aby v každém případu stačila a nepodá dříve, dokud nebude předloha
Petrohrad, 23. května. — Novoe
ustoupí-11 Huerta v čas a budou-li se aby nebylo třeba nikdy pomýšleti na odhlasována. Byl ihned podroben ostré Vremja přináší z Berlína zprávu, že
verní povstalci pod Vlllou v boji proti jiné užití domobrany nežli k bezpeč palbě otázek, aby pověděl, co bude o- císař Vilém jeví velikou ochablost’ a
němu pokračovatl, dojde pravděpo- nostní službě uvnitř země. Zákonem o prava ta obsahovat!, ale odmítal kaž stísněnost’, která je patrna i z toho, že
odbně k rozhodné bitvě u města Que- vojenských úkonech jest nyní umožně dou odpověď. To mělo za následek, že zřídka kdy mluví a málo dává o sobě
retara, které je svou přírodní polohou no poslat! domobranu hned na počát vůdcové oposice počali na něho útoči- ve veřejnosti slyšet!. Také v těle zhu
k tomu uspůsobeno. Je to hlavní mě ku války na. bojiště, neboť její úkoly ti ostrými řečmi a činili mu všelijaké beněl a praví se, že mu bylo zakázáno
sto státu stejného jména. Když v roce by převzaly sbory utvořené na zákla výčitky. Bonar Law zle jej kritisoval pití lihovin, které nezřídka -bylo příči
1847 dobylo americké vojsko hlavního dě tohoto zákona z lidí ještě starších. a jeho stoupenci ustavičně volali: “Ko nou jeho skvělé výmluvnosti. Není to
města, přesídlila se tam vláda presi Vojenským kruhům patrně jde nyní o nec”, tak že jednání nebylo možné. jen slabost’ tělesná, co je tísní, ale i
denta Herrery. Také v Querataru vy to, utvořltl pro domobranu jistou stá Mluvčí sněmovny Lowther marně se rozmrzelost’ duševní. Není to žádným
hlášen byl za presidenta nejslavnější lou organisaci s určitým počtem kád snažil zavěsti pořádek a konečně mu tajemstvím, že má mnoho starostí se
mexický bojovník za svobodu Beníto rů, která by sloužila jako základ v pří napadlo něco, co se považuje v angli svými dětmi. Nej nezdárnějším jeho dí
Juarez v roce 1858, když byl dříve mi padu povolání domobrany.
ckém parlamentním životě za nepří tětem jest korunní princ, který jsa si
,
nistrem spravedlnosti pod presidentem
pustné. Obrátil se na vůdce oposice, vědom své převahy a nesesaditelnosti,
RUSKO.
Alvarezem a presidentem ComonforBonara Lawa, a tázal se ho, souhlasi z otce si málo dělá. S korunní prin
Napjetí ruskomčmecké.
tem, pod nimiž úsllovně bojoval proti
li s touto obstrukci a bouřlivými výje ceznou žije princ v častých neshodách,
rozmáhající se moci církve a armády.
Petrohrad, 23. května. — časopis vy. Law mu odpověď odepřel, načež které jsou veřejným tajemstvím. Dru
Juareze zvolila strana liberální, která Ruskoe Slovo přináší úvahu o rostou mluvčí jednání přerušil. Lawova odpo hý syn císařův, Bedřich Eitel, žije od
' Querataro prohlásila za své sídelní cím napětí mezi Ruskem a Německem. věď byla nezdvořilá a nedošla souhla ženy odloučeně docela veřejně a není
město. To byl počátek občanských bo Poukazuje na to, že je německé ve su starších parlamentních vůdců na je žádnou nemožností, bude-li sňatek roz
jů, které měly později za následek po řejné mínění pobouřeno přísným roz ho straně. Když se mluvě Lawa tázal, vázán rozvodem. Jiní synové jsou že
volání císaře Maxmiliána do země. Ně- sudkem, který postihl německé vzdu- souhlasí-li s tím, co se ve sněmovně natí teprve krátkou dobu. Také sňatek
- kolik dní po zvolení Juareza provolán choplavce, již spadli na ruskou půdu, děje, odsekl tento: "Nechci, pane před dceřin a pozdější události daly císaři
byl stranou klerikalní za presidenta když se (byli dostali až do Pernu, na sedo, kritizovati to, co vy považujete mnoho starostí. V této své tísni stává
Felix Zuloaga. Ob? strany pak spolu UraL Německý tisk poukazuje na pří za svoji povinnost’, ale buďte ubezpe se císař Vilém neobyčejně — nábožný,
válčily do roku 1861, kdy Juarez dobyl pady, kdy němečtí aviatikové slétH na čen, že já také vím, co jest povinností v čemž Jest patrný vliv císařovnln. Ne
íplnébo vítíěnství u Queretara. O- francouzskou půdu a nebyli proto po mojí. Na vaší otázku vám neodpo dávno prý se vystavil, že by byl šťa

sten, kdyby se mohl státi pastorem.
Největší znepokojení budí tato císařo
va nálada v kruzích politických a
hlavně vojenských, kde již dávno zavládá přesvědčení, že německá poli
tika není tak rázná a výbojná, jak by
býti měla. Generálové skládají všecky
naděje v korunního .prince, který je
bojovný až do splašenosti, ale ten bu
de při pevném zdraví císařově na trůn
ještě hodně dlouho čekatl. Letos odjel
císař na Korfu dříve nežli tam oby
čejně jezdívá a déle se tam zdržel.
Odjížděl tam v dobách velmi pohnu
tých, kdy byla evropská politická situ
ace velmi napjata.

Pomohlo to přece.

19. sjezd Amerikanistů.

Praha s ostatními konsulátními městy Dr. Aleš Hrdlička, kurátor fysikálni
bude napříště v úředním jed
anthropologie v Národním Museu,
nání uváděna nejdříve v
tajemníkem a duši světového sjezdu.
Čechách a potom te
Čechové a Slované výborně repre
prve v Rakousku.
sentováni.
(Původní zpráva Denního Hlasatele.)

(Zpráva Č. A. T. K.)
Dle právě rozeslaných programů
konat! se bude ve Washingtone v
dnech 5.—10. září letošního roku
sjezd Amerikanistů Čili učenců, zají
majících se ó dějiny Ameriky v šir
ším slova smyslu, život původních
praobyvatelů a o vývin nynějšího lid
stva v různých částech Ameriky^ —
Zájem, který o studium Indiánů v
Zprávy domácí.
Evropě vzbudil Alexander Humboldt,
vedl k prvému kongresu interesovaZ vysokého finančnictví.
ných učenců v Nizze r. 1875. Anthropologové z celého světa se sešli ku
Washington, 23. května. — V ameri
vzájemnému sdělení a povzbuzení se
cké veřejnosti, zvláště obchodní, již
k studiu praobyvatelů Ameriky. Od
dávno neudělalo nic rozruch tak veli
roku 1875 konaly se kongresy obdob
ký jako výpovědi W. Mellena, bývalé
ně; třináctý byl r. 1902 v New Yor
ho předsedy železnice New York, New
ku, šestnáctý v 1908 ve Vídni a na
-Haven & Hartford, jejížto úpadek vy
osmnáctém, konaném r. 1912 v Londý
šetřuje mezistátní obchodní komice.
ně, bylo usneseno na návrh dr. Aleše
Některé jeho výpovědi jsme již při
nesli. Ze svědectví jeho bylo patrno, že Peníze, spravedlnost’ a zase peníze. Hrdličky z Národního Musea ve
velící finančníci američtí jsou ve vel
Atlanta, Ga., 23. května. — -Málo Washington?, aby příští kongres roku
ikých korporacích piráty a ¡bandity, soudů, které se kdy v Americe vedly, 1914 byl svolán do hlavníh-o města
kteří se podniků takových ujímají je vzbudilo takový rozruch jako přelíčení Soustátí. Dr. Hrdlička byl zvolen
dině proto, aby je vyssáli a sebe samé s Leonem M. Frankem, který jest od prvním členem přípravného výboru a
z nich obohatili. Železnice uvedená souzen k smrti pro surové zavraždění stal se tajemníkem, což v takovýchto
prospívala tak dlouho, nežli se jí ujal 141eté Mary Phaganové. Frank byl ře případech značí duši celého světového
J. Pieipont Morgan, jenž se obratným ditelem továrny, v níž děvče pracova sjezdu.
finančním tahem zmocnil kontroly vět lo. Jest vynikajícím Israelitou a ještě
Účel kongresu.
šiny akcií. Potom Šla dráha dolů, potom, když už byl k smrti odsouzen,
Anthropologie, jak již samotný pře
akcionáři chudil, ale Morgan bohatl. byl znovuzvolen za předsedu židovské klad řeckého toho slova vysvětluje,
Morgan byl tak mocný, že úředníkům ho národního spolku B’ nai B’rith v jest studiem člověka co přirozeného
dráhy ani nenapadlo stavětí se mu na místním odboru. Snad právě proto vy tvora a jeho vztahů k ostatní přírodě.
odpor anebo jenom mu slovem od dáno bylo heslo a rozšířeno po celé A- Jest to věda poměrně nová, neboť do
mlouvat!. Jeho slovo bylo zákonem a merice, že za žádnou cenu nesmí bý- nedávná byl člověk pokládán za něco
jako zákon .platilo. Co on poručil, to ti odsouzen. Jsou někteří lidé, kteří zcela odlišného od ostatních dítek pří
se stalo, a výsledkem toho bylo, že myslí, že se v Americe dá všecko kou rody. Teprve počátkem devatenácté
dnes železnice ta, kdysi nejlepší na se pit za peníze, ale někdy to přece ne ho století byla v Paříži organisována
verovýchodě, jest úplně na mizině. Po bývá pravda. V zájmu Frankově vy společnost studentů člověka — Sosieté
věděli jsme již, že z pokladny zapla stoupila celá řada svědků, kteří chtěli des observateurs de I’homme — kde
ceno bylo $35,000,000 za malou nedo mu pomoci tím, že sváděli vinu na ji- byl i přijat název anthropologie za
stavěnou železnici, která měla cenu né. Někteří na jednoho černocha, jiní i označení nové vědy. Věda hodně po
sotva $5,000,000, ale ¡byla majetkem — na bělochy a každý na někoho jiného. kročila a dnes rozděluje se na mnohá
Morganovým. Za elektrické d ráhy, Právě ten zmatek dokazoval, že lhou. odvětví, z nichž dlužno jmenovat! fyjichž cena činila asi $8,000,000, zapla Byla zjednána nejproslavenější agen slkání anthropologii, to jest studium
ceno bylo $20,000,000. Z tohoto druhé tura detektivní, Burnsova, ale detek člověka po stránce tělesné či studium
ho obchodu, netěžil jen Morgan sám, tivové, kteří sem -byli vysláni, místo vývinu jeho orgánů, vzrůstu a jeho
nýbrž i bývalý senátor Aldrich, tchán aby pátrali, strojili pasti na jiné lidi. měnění; archeologii, to jest zkoumání
mladého Rockefellera a ovšem Rocke- Jeden z nich byl by tu málem býval předhistorických památek ze života
fellerové sami také. Tak se hospodaři lynčován. Výsledek všeho toho byl, že pračlověka; ethnologii, nebo-1! studii
lo se vším. Dráha platila obrovské pla velká porota zakročila a dnes vznesla zvyků, pověstí, nářečí, tvortby a p.,
ty právníkům,
že vynaoházell klič žalefoy na pět lidí pro -křivé svědectví. a srovnávací psychologii, která studu
ky zákona a pomáhali Morganovi — Mezí nimi jest pastor C. B. Ransdale, je vznik a vývoj duševních schopno
akcionáře odírat. Tak právník Bilard který pod přísahou složil svědectví ve
stí a rysů člověka. Celá věda Jest
dostal asi $2,500,000. Veliké obnosy dá prospěch Frankův, ale pak se přiznal,
vědou i velice praktickou; ukazuje
vány byly universitním profesorům a že lhal za $200. Dále je obžalován je
možnosti a schopnosti příštího vývoje
jiným lidem, kteří dělají veřejné mí den právník, dva detektivové a jeden
člověka a tak ee stává vodítkem ku
nění, aby .pomáhali veřejnosti oči za soukromník. Mezi jiným jsou obžalo zlepšování lidské rasy, tvoříc vědecký
slepovat. Platilo se i politikářům a váni také, že svědky, kteří svědčili základ k moderní a budoucí sociologii
lobbylstům, tak že jeden čas byla za proti Frankovi, odstranili z města.
a vychovatelství. Amerika pro svou
koupena celá státní vláda v Massa
osamocenost tvoří zvláště zajímavé
chusetts. A tím spůsobem dostala se
Průvozní poplatky panamské.
pole; žili zde ku příkladu národové vy
dráha tam, kde jest nyní. Cena její
Washington, 23. května. — Jednání soce kulturně vyvinutí — v nynějším
akcií sklesla z $279 za dílec na $67. o průvozních poplatcích v průplavu
Mexiku, Guatemale a Peru, a jinde
Dividendy, které dříve činily 10 pro panamském bylo v plném proudu, když opět národové v stavu s přírodou v
cent ročně, zmizely, a dnes je společ v tom přišlá do toho mela mexická,
nejužším styku jsoucí, jako hone! na
nost’ v rukou správců konkursních a pro kterouž se na ně zapomnělo. Ny
-prériích aneb v pralesích Severní a
sotva kdo jl vzkřísí.
ní se o nich zase v senátu jedná a má Jižní Ameriky.
Poslední svědectví Mellenovo bylo lokdo o tom pochybuje, že stanovisko
Účastníci kongresu.
zajímavé. Vypravoval, jak zachránil presidenta Wilsona konečně zvítězí.
starého Morgana, aby jej nemohla dát Mnozí senátoři uznávají, že vyminutí
Na kongresu Amerikanistů budou
velká porota v obžalobu, tím, že vzal amerických lodí z poplatků spravedli brát! podílu veškeří kulturní národo
sám vinu na sebe. Jeho dráha, new-ha- vé není, ale neradi by před cizinou vé světa. Z dlouhého předběžného se
venská, uzavřela s dráhou Grand úplně kapitulovali a přimlouvají se za znamu vidíme: Protektorem kongresu
Trunk úmluvu trustovní, která byla to, aby se spor ten předložil k rozhod jest president Spoj. Států; a naše vlá
přímým porušením zákona Shermano- nutí arbitračnímu soudu. S tím nesou da právě rozeslala oficielní -pozvání
va, ale věc tu vyjednával jedině Mor hlasí president Wilson z mnoha důvo na všechny vlády světa, 'by se súčastgan, v jehož zájmu a prospěchu se to dů. Jest pravděpodobné, skoro jisté, že nily offlcielními delegáty. — Předse
dělo. Ale Mellen přijal na sebe zodpo by arbitrační soud, ať by již -byl složen dou jest John W. Foster, bývalý tajem
vědnost’ a byl také dán porotou v ob jakkoli, stanovisko americké ¡konečně ník státu a vyslanec v Mexiku a
žalobu. Na stolici svědků se vyslovil, porazil. Je tedy lepší, když Spojené Rusku atd.; čestnými předsedy jsou:
že měl ještě jakous takous úctu k ■Státy udělají dobrovolně to, k čemu by Dr. Ch. D. Wolcott, hlava Smithsonpeněžnímu magnatu starému, kterého bylý později donuceny, a ukáží tak as ského Ústavu, prof. F. W. Puttman, po
■by byla žaloba jisté zabila, ale má opo poň světu dobrou vůli. Dále při arbl- dlouhá léta řiditel Peabody Musea
vržení k mladému, který se mu za to tračním projednávání by se věc zby Harwardské university, C. B. Moore,
špatně odměnil. Sotva byl dán Mellen tečně dlouho vlékla, kdežto takto vy jeden z nejzasloužilejších žijících ar
v obžalobu, sotva -přijal vinu za staré řízena bude rychleji. Jest lépe, když se cheologů a prof. W. H. Holmes z -Ná
ho Morgana, obrátil se proti němu spor, který již příliš dlouho pozornost’ rodního Mlusea ve Wnshingtoně; ta
mladý a navrhl, aby -byl jako “zloči veřejnosti poutá, odstraní nadábro. V jemníkem, jak již -bylo řečeno, jest
nec” z úřadu předsedy sesazen. "Řekl Americe mnoho lidí uznává, že vymi náš -krajan, dr. A. Hrdlička.
jsem mu přímo,” pravil Mellen, "že nutí amerických lodí z poplatků jest
Mezi členy výboru najdeme vědeosnáším nezasloužené ponížení a potu věc pochybená, je to subvence pro lo- ké kapacity celé Ameriky; tak H. Gapu za jeho otce."
ďařské společnosti, které žádných sub nett, předseda geografické společno
sti
Henry F. Osborn, profesor Colum
sidii nepotřebují. Vedle toho je to i po
Gompers ve srážce se socialisty.
rušením smlouvy Hay-Pauncefotovy. bia university v New Yorku a předse
da musea přírodních věd v New Yor
Nyní
jest
nejlepší
naděje,
že
věc
ta
New York, 23. května. — Samuel
ku; W. C. Mills, kurátor a knihovník
Gompers, předseda americké federace bude v brzku skoncována a až o tom archeologického musea v Columbus,
práce, svědčil dnes před vládní komi senát podnikne rozhodné hlasování, Ohio; dr. G. A. Dorsey, kurátor antsí na průmyslové záležitosti, kdež jej sejde s očí veřejnosti nadobro.
hropologlckého oddělení Fleldova Mu
mezi jiným vyslýchal také zástupce
sea přírodních věd v Chicagu; E. K.
Spadli s lodního můstku do vody.
socialistů Morris Hilquith. Oba se spo
Putnám, řediteli akademie věd v Dalu srazili a Gompers nezůstal dlužen
New York, 23. května. — Když vče venport, Iowa, atd., atd. Z cizinec
odpovědi nikdy, když se jednalo o to, ra odtud vyjížděla nová loď skandi kých výpomocných tajemníků uvádí
dokázati, že socialistů v lásce nemá. návské linie Frédéric VIII., stalo se na me prof. J. Matiegku za Čechy a Pol
Na dané otázky odpovídal Gompers, pieru v Hoboken veliké neštěstí. Mů sko, prince D. Oukhtomskyho za Rus
že americká federace práce nikdy ne stek, který byl položen mezi lodí a ná ko, z celkového počtu dvaceti. Z členů
používala taktiky násilnické a donuco břežím, zlomil se při druhém zvonění, uvádíme opět jen k vůli zajímavosti
vaní, jíž by chtěla dělníky příměti k sedm lidí spadlo do vody a tři z nich české instituce a to: Anthropologický
tomu, aby se k uniím přidávali. Nesou se utopili. Poněvadž parník odváže) ústav při české universitě v Praze,
hlasí s tím, aby vláda ustanovila mi mnoho lidí do Evropy, přišel se s nimi Náprstkovo Museum v Praze, Česká
nimální mzdu, neboť to by dělníky ne- zástup lidu -rozloučit. Ten byl tak veli Akademie císaře Františka Josefa jest
povzneslo, ale spíše srazilo dolů. Fede ký, že byla paluba přeplněna a můstek zastoupena svým členem dr. Hrdlič
race se stará o zlepšení poměrů dělní také. Lidé, -kteří dolů spadli, dostali kou, který též zastupuje . pražskou
ků hlavně tím, že jim hledí zvýšili se mezi loď a nábřeží, odkud bylo ve Královskou společnost nauk a paříž
mzdy, zkrátlti pracovní hodiny a zlep- lice těžko je zachránit!. Utonuly paní skou École ď .Anthropologie.
vá k luštění otázky sociální více nežli Anna Edwardsenová, 301etá, její tříle Ku konci ještě záhodno podotknouvá k luštění otázky saciální více nežli tá dceruška Helena a pětiletá Anna ti, že český kongresník p. Tomáš F.
jakýkoli problém fntastlcký, neboť FeltChenova. Několik mužů skočilo do Konop vydatně přispěl kongresu A■blahobyt dělníků přispívá ku vzdělání vody a snažilo se je zachrániti. 'Eric merikanistů v jednání se spolkovou
a uvědomění ze všeho nejvíce. Politi Peterson, dělník v přístavu byl mezi vládou a za tuto zásluhu jmenován byl
kou se federace nezabývá, ač čas od prvními, snažil se zachrániti Edward- čestným členem sjezdu.
času do ní zashuje. Hillquit se Gom- senovou a obě děti a když se mu to ne
Z mnohých vysoce zajímavých před
peree tázal, nenápodobuje-li federace v podařilo, byl tak rozčilen, že když jej nášek již připravených pro sezení
některých věcech socialisty, nesouhla- vytáhli z vody, musel býti dopraven sjezdu, zmfniti se možno -pouze o ně
sí-11 s nimi'. "Nikoli,” zněla odpověď, do nemocnice a snad sešili.
kolika. Profesor Marett z Oxfordské
“socialisté nás po všecka léta pomlou
university v Anglii bude přednášetl o
Jak se pracuje na Panamč.
vali; na nás útočili na řečništi, v no
vztazích pračlověka starého světa k
vinách a jinde, a nyní je máme míti
Panama, 23. května. — Na Panamě onomu Ameriky; Sr. Calderon, zástup
V lásce?” Gompers pravil dále, že unie jest kopání na suchu již ukončeno a ce republiky Bolivie ve Spoj. Státech,
mají o to zásluhu, že se poměry děl jedinou -prací, která se tu nyní prová o potomcích starých Inků; prof. Laníků v mnohém ohledu zlepšily. “Spo dí, jest vybírání písku a bahna vod fone Quevedo, ředitel musea v La Pla
kojí se s tím?" tázal se Hillquit. "Ne ními baggry. Jak veliké stroje ty jsou, ta v Argentině, o ethnografii v Jižní
spokojí, -pokud to leží v povaze lid možno si představíti z tohoto: -Sběra Americe; a konečně dr. Hrdlička o vý
ské,” odpověděl Gompers. “Dělníci žá čka těchto baggrů, která se ponořuje zkumech na starých bílých Amerikádají spravedlnost’, ale jest jim milej a jako lopata bahno nabírá, jest tak
ší mohou-11 ji dostali hned, aniž by veliká, že na ní pohodlně mohou státi
Nedovolené prodávání zbraní.
se zabývali všelijakými bludnými třicet čtyři muži. Hluboká jest deset
sny.” “Má federace nějaký cíl, či pra stop. Při každém -ponoření dá se na ní
Detroit, Mich., 23. května. — Státní
cuje jen slepě den ode dne?” "To je nabrat! -patnáct krychlových yardů návla-dní -z okresu Wayne, Frazer, vy
promyšlená urážka, na .kterou neodpo země. Baggr takový má nosnost’ 1500 slovil se zde, že zakročí soudně proti
vím.” Ku konci pravil Gompers, že tun a dá se ním vykopat! 300.000 kry dvěma chicagským "mail-order houchtějí socialisté všecky dělníky vtěst- chlových Jardů za měsíc. Lopata po sům” za to, že posílají -poštou a po ex
nati do úzké kazajky socialistického nořuje se do hloubky padesáti stop. pressu zbraně do Detroltu. Ve městě
státu, kdežto federace jednoduše se Několik novýdh takových strojů staví žádný obchodník zbraně prodávat! ne
přiepflsobuje poměrům a denním otáz se pro panam^kou společnost u loďař- smí, ale kdo chce, objedná bí je odji
kám a počítá více s přítomností nežli ské společnosti Staten Island Ship-. nud. Nftvladní praví, že jeden spolkový
a neznámou budoucností.
truílding Campany v New Yorku.
I zákon to zapovídá.
Washington, D. O., 23. května. —
Státní department rozhodl se vyhovět!
nátlaku českých přistěhovalců, kteří
stojí na tom, aby konsulátní města Če
ská, ve kterých vláda naše má své pří
mé zastoupení, uváděna byla napříště
při každém úředním jednání nejdříve
v Čechách a potom teprve v Rakousku.
Rozhodnutí to týká se -především Pra
hy, dále Karlových Varů a Liberce.
Bude se tedy napříště psáti Prague,
Carlsbad a Reiohenberg — Bohemia —
Austria a nikoliv jen Austria. (Zprávu
o tom obdrželi jsme včera dopoledne
od p. J. J. Langera, bývalého to ame
rického konsula v Soulingen v Německu, kterému byla sdělena telegra
ficky McAndrewsem, kongresníkem z
Chicaga ze 6. distriktu.)
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RŮZNÉ.

RŮZNÉ NA PRODEJ.

FARMY NA PRODEJ.

1

FARMY NA PRODEJ.

MAJETKY NA PRODEJ.

MAJETKY NA PRODEJ.

MAJETKY NA PRODEJ.

1
j VYMĚNÍm 80 akrů lesnatého pozem- PRODÁ SE cottage o 6 světnicích, la-' POZOR! V Lyons prodají Be po $2200 d QPA na hotovosti koupí krásHLEDÁM SPOLEČNÍKA, který by NA PRODEJ koza s dvěma kůzlaty, VYMĚNÍM několik pěkně zařízených!
cino, čís. 1524 Clinton Ave., So. Oak [ na lehké podmínky tři zděné majetky, V-1*»VV ný majetek, v kterém jest
22x3 farem, blíže Chicaga, za majetky.i; ku v české prospívající krajině; okres
dovedl řídit! dobře zařízený pozemko y -čís. 4800 Již. Throop gl.
23x2 vysoký basement, teprve dohotovova- přítomné době zavedena malá továrna
' Langdale, Wisconsin; za loty neb dům Park, cena $1800.
vý obchod. Nemusí mít peněz. Hlaste PRODÁM DOBRÝ nábytek za levnou Hlaste se u pozemkového obchodníka;
vynášející $38 měsíčně nájmu, naléza
se dnes v neděli dopoledne v čís. 4153 cenu, v čís. 1712 Ruble ul. Hlaste se Jana Kováře, č. 3624 záp. 26. ul. 23x2 j •v české osadě, Chicaga. Toto jest ve- 1‘RODÁM pěkné a moderně zařízené J1®, vedle Cream City Parku; kdo by jící se v České Kalifornii. Ulice dláž
1
liká
příležitost
pro
přičinlivého
člocihelné nové na širokých lotech stavě- měl zálibu v drůbežnictví a rybaření,
záp. 26. ul._____________
24x1 ■ po 6 hodině večer vzadu nahoře. 22x3 NA PRODEJ nebo na výměnu za dům i
I věka. Peníze možno vydělali za dříví né dvoubytové domy. Jen málo třeba : ať se hlásí co nejdříve u Jana Bug- děna a zaplacena. Tento majetek se
NOVOMANŽELÉ HLEDAJÍ malý rent' PRODÁ SE velmi lacino nábytek, v v Chicagu farma o 35 akrech, 67 mil I na pozemku v létě v zimě. Farmářhotově. Na splátky aneb za hotové, nera na Gage ul.______________ 23x2 hodí pro člověka, který zamýšlí si ov Kalifornii neb Merigold blíže zvý čísle 1906 Loomis uL nahoře vzadu. od Chicaga, mezi Čechy. Tato farmaJ| ské budovy lze postaviti velmi lacino
tevříti továrnu, aneb pro člověka, kte
šené, zdali možno s koupelnou. Nabíd-| ______________________________ 22x3 je v pěkném pořádku, přes 500 ovoc-i! ze dříví na pozemku, na pilu 3 míle. Ptejte se u Frank Stancl, 3045 jižní i pŘoĎÁ SE menší domek s lotem, ce- rý si přeje zúročiti svoje peníze, jeli
ky pište na Denní Hlasatel “D 51.”! PRODÁ SE nábytek za levnou cenu za ných stromů, zaseto je šest akrů, % i1 K doptání u majitelky Antonie Pra- Orawford Ave._____________ l_23xlt! na $1150. K doptání v č. 2632 j. Rldge- kož tento majetek jest k dostání za
MÁM NA PRODEJ v Morton Parkuiway ave. Též se prodá lacino motor-24xlť příčinou odjezdu. 1931 již. Allport ul. akru pšenice, 2% akru ovsa, 3 akryj| chař, 1921 Blue Island Ave.
pouhých $33'50.00. Lot 50x125. Hlaste
24x1
21xlt louky, 8 akrů korný, akr bramborů a!’ i PRODÁM POZEMKY neobdělané neb moderně zařízené na cementových zá- cykl ve stejném čísle. _______ 19x7 se o další podrobnosti u S. Patrick &
MLADÝ řezník a uzenář, rok zde, hle
zeleniny, ostatní Je les a pastvina a'
kladech dřevěné nové domy, musí být prodá SB dvouposchoďový Bděný
24xt
dá stálou práci. Kdo by takovou mu PRODÁ SE velký stěhovací Zachova jeden akr viníce. -Budovy v pěkném1', obdělané na mírné splátky, popřípadě prodány co nejdříve. Prodám je láci- dňm> 724 záp 19 piace> mírné splátky Co., 1809 již. Racine ave.,
opatřil dostane odměnu. Laskayé na lý kufr v č. 2331 již. Spaulding ave. pořádku; taktéž i farmářské nářadí,;,; vyměním. Blíže Antigo, Wis. Hlaste
no na splátky neb za hotové; $409 hotově, zrovna jako byste platili ne
MARKYČE NA PRODEJ.
bídky zašlete na Josef Zahálka, 2015 naproti škole.__________________ 20x5 řeka teče kolem farmy, příčina
r..~ina prode
proue-.se
u Frank Vrchotka, 2357 již. Turner hotové. Hlaste se u Frank Stancl, 3045, jem> Majitel 118 j. Elmwood ave., Oak

Throop ul., Chicago, 111.________ 22x11
ceně
celých
na
farmě.
K
Ave.,
neb
Deerbrook
Wis.
16xn
(ř/ffliQ
na
majetek
je
je
nemožnost
pobytu
"
"
"
.
_________________________
již. Crawford^Ave.____________ 23xlt;Park.
19x6
PRODÁ SE jednotlivý postroj, 3 sedla
áptlvv $2,000.00.
LAKÝRNICKÝ a sedlářský pomocník, j a lehký vůz na dovážení. Vše v nej doptání 1751 záp. 18._ul., ve štoru. 24x1 j prqdAM neb vyměním za chicagský
l’lt()l>Á SE lacino tříflatový dům a MUSÍ~BÝT prodán majetek 2325 již.
z Čech přijetý, přijme zaměstnání. lepším pořádku. Hlaste se u Monarch 120 A'KRÚ kráného, řídce lesnatého' majetek nejlépe zařízenou farmu s bu- štor, pěkný lot, jen $2.650. Nejlepší na- Homan Ave. za příčinou odjezdu. Mož- QQAA ua majetek o čtyřech byPotřebujete-li spolehlivého dělníka, Brewing Co., 21 a Western ave. 20xn pozemku ve středním Arkansasu, pou- dovami,
------ - Tv*—
Hamlet, Ind. Podrobnosti bfdka. Kitowski, 1440 již. 44. Ave., no ¡hned se nastěhovat.
19x6 <POvV těch v české Plzni v cené
pište na Jos. Pavelka, 1826 So. Fisk
$2,500,00.
23x2 —
ze 9 mil od města Pine Bluff, mající- ■sdělí A Kovářík, 2408 Blue Island Ave. (Kostner Ave.)
VYMĚNÍME krásně zděný cottage o 6
Str., Chicago, 111.______________ 22xlt NÁ PRODĚj^ánovní buggy v čís. 2526 ho na 25,000 obyvatelů a mnoho tová
na zděný cottage o dvou by16x2t PRODÁM neb vyměním 3 široké loty světnicích s moderním zařízením, v
již. Ridgeway Ave._______ 19xlt
MLADÝ TESAŘ, z Čech vyučený, hle
těch v České Kalifornii v ce
ren, se prodá za $15 akr; hotově po- _
v krásné české osadě, za majetek neb České Plzni za lot. S. Patrick & Co.,
PRODÁ
SE
docela
dobrý
motorcykle
dá práci. Šel by třeba i na venkov.
ně $2,500.00.
třeba složili $3 na každý akr a zby
malou farmu. Jan Kovář, 3624 záp. 26. 1809 již. Racine Ave.
19xlt
o
4
koňských
silách
Flyand
Merkl
a
Václav Horázný, 2552 již. Sawyer Ave.,
MAJETKY NA PRODEJ.
f-íiílfl na ma*etek v cen® PlaTch
tek na splátky do pěti let, 5%
ulice._________________________ 23x2
NA PRODEJ 3-poschoďový dům se
Chicago, 111.__________________ 21xlt bycikle za levnou cenu. Příčina náhlý úroku. Půda pozemku jest hluboká, hli
$4,000.00.
odjezd. _2741_ St. Louis ave^____ 22x3
LOTY NA PRODEJ. — 33x126 na štorem za hotové neb na splátky, neb
QQ
na novy zděný majetek
RŘIJMŮ prádlo do domu neb z domu. PRODÁ SE elektrický mandl v České nitá, barvy černohnědé, vše se na ní
Lombard ave. a 13. ul. Vezměte 12- se zamění za prázdné loty na západní (¡)ú.áVVo dvou fiatech v Kalifor
daří;
y
okolí
jest
na
50
českých
ro1
PRODÁME
několik
obchodních
majet

Marie Klímek, 2018 již. Allport, vzadu
Kalifornii. Dobré místo, kde se vydě din usazeno a stále se usazují. Příči ků na 26. ul., které nesou 10%, dobrá ctou káru až na 60. ave., a pak jděte straně. Fr. Koutník, 1445 již. Craw nii v ceně $4800.00.
nahoře.
íližIS-1
21x3 lají peníze. — 2500 J. Miliard avenue.
2
bloky
západně
ku
mému
obydlí.
$275
ford
ave.
_____________
______
26xm
na prodeje, vlastním zde farmu. Ku
4 AAA na čtyřpatrový zděný maMLADÝ MUŽ by se rád doučil žehlit, _____________________________ 18xlt pec dostane zaručený deed a abstrakt. budoucnost, česká pozemková kance- a výše jeden. Osear Smrž, 1212 Lom- VYMĚNÍME krásný 2-patrový maje «P4:.VVV jetek, v ceně $12, 00.00
lář, 4215 záp. 26. ulice._______ 24x1
.buď na švy neb na čisto, po případě
bard ave., Oak Park.
,
23x2 tek o dvou bytech v Plzni. S. Patrick
Bližší podrobnosti podá Josef PrskaVýše uvedené markyče jsou pouze pr20 PROCENT PŘIJMU
též by mhol jezdit s prací do města. PIANO elektrické prodám lacino, 2158 vec, Pine Bluff, Ark., Box 413.
23x4)
& Co., 1809 již. Racine Ave^____ 19xlt vní jistoty na dotyčné majetky, což
PRODÁM
neb
vyměním
pěkný
roho

záp.
18.
ul.
v.
hostinci.
__________
8x20
, na $2,000 uložených v majetku, kte
Na plat se nehledí. Adresa: F. J.
vý majetek; dobrá příležitost pro
PRODÁM NEB vyměním 40 akrovou
A PŮL akry u 22. a Oak Park jest zaručeno Guarantee Policy (rukoErejcha, č. 3255 záp. 23. ulice. 21x7 NA PRODEJ 25 koní a klisen od $25 farmu, celá zdělaná se vším zaříze rý je na prodej. Majetek je v Morton grqceristu. 2656. j. Springfield ave. ČTYŘI
ave. prodám levně. Hlaste se v úřa jemstvím) of Chicago Title and Trust
Parku na dvou lotech, má 4 byty mo
DOBRÝ KOVÁŘ, podkovář, hledá stá do $150 — 5 až 6 roků, vážící od 900 ním u Antiga, Wis. k doptání u pí. derně zařízené, ulice, chodník, stoky,
23x2 dovně G. Klíma, 1412 záp. 19. ul. blíže Co., a nesou pět a půl procenta úroku.
liber
do
1600
liber.
Vozy
a
postroje.
lé místo u krajana. Jest nedávno z
Pilařové, 1804 Blue Island ave. 22x3 voda a plyn vše hotové a zplacené. PRODÁ SE rohový zděný majetek — Blue Island ave.
12x14 Hlaste se co nejdříve u S. Patrick &
Čech přijetý. Štěpán Síro, 1701 již. Dále dva pěkné buggové koně. Gar PRODÁ neb zrentuje aneb vymění se Hlaste se u Hrubý & Spol., 25. ul. a vynášející ročně $2.200 — i s dobře LACINÉ LOTY ve Willow Springs, po Co., 1809 již. Racine ave.
24xt
Jefferson ul., Chicago, 111.
19xlt field Teaming Co., 2546 záp. Madison za majetek 40 akrová farma, 13 akrů
52. ave., Morton Park.
24x5 jdoucím hostincem a veškerým zaří $75 vzhůru — 2 velké příležitosti pro
ulice.____________________ x
15xn
za zděný dům dva moderní
zděláno a oseto, 7 akrů lesa, ostatní
PŘIJETÝ-MLADÍK, mluvící česky a
zením. O podrobnosti pište na Hla chov drůbeže. Adresa: Hart, Willow tPOVrJV byty zařízeny, s koupelna
OfTK’ mluvící stroj se 30 rekordy, pastviny. Vše oplotěné, menší stavby. NA PRODEJ 4-světnicový cottage a
německy, vyučený číšník, hledá místo
Springs, 111.
19x5t mi, jen rychlý prodej za tuto cenu.
I
prodá se za $25.00. Dr. Brad Jednu hodinu od města White Cloude, dva loty, 2 slepičníky, koupelna a satel pod značkou “D. 47.”_____ 23x30
k úklidu v hostinci neb výletní za
23x2
plyn zavedeny, pěkná zahrádka, voda PRODÁ SE krásná zděná moderní PRODÁ SE 3flatový zděný dům na Jan Kovář, 3624 záp. 26, ul.
hradě neb jakoukoliv jinou práci. — shaw, 3058 Madison ul., 2. poschodí. Mích. Vše domácí zařízení. K doptá a Btoky zaplaceny, v čís. 1511 East residence 8 světnicová, s pěknou za
širokém lotě, cementový bejzment,
23x2 ní po 6 hodině večer 1450 17. ul. vzadu
Q/fl KA prodám 30x125 široké loty;
Nabídky zašlete na: Rud. Jelínek, č.
nahoře u Karel Nesvesny._____ 22xt ave., Oak Park, 111. — Prodá se velmi hradou v Cicero; 2 bloky od zvýšené koupelny, 1 block od stanice zvýšené
1819 jižní Laflin ul., Chicago. 18xlt
chodníky,
voda
a
sůr,
vše
lacino.
*
24x3 a pouliční káry. Příčinu prodeje sdě dráhy na 48. ave. Cena $5,900, — $1000
VDOVA-MUS1 PRODATI 403 akrů
VELKOLEPÝ 4. VÝROČNÍ VÝLET,
lí majitel. Pište na Hlasatel pod znač- hotově, ostatní na lehké splátky. Hla jest hotové a zaplacené. Prodám je za
OBCHODY NA PRODEJ.
hotové neb na splátky, Hlaste se u
farmu, zaujííhajíc 36 vybraných hol- PRODÁ SE obchodní majetek na 26. kou **p, 48.”____________
uspořádá Řád Moravan, čís. 5, č. A.
23xlt. ste se u C. A. Carlson, 2126 Již. 48.
ulici.
Cena
$6.800.
Hlaste
se
v
č.
4124
Frank Stancl, 3045 již. Crawford Ave,
J., v neděli, dne 28. června, do krás-:
---------- —------------------------ štelnských krav, zásobu úrody, 100 záp. 26. ul.
6xn
24xn PRODÁ SE majetek se štorem a půl ave., blíže 22. ulice.
23xlt
né zahrady br. Šamšuly. » Lyooa, 111. VYMĚNÍME DOBta jdoucí groceril akrů cenného lesa, ovoce, moderní
. ----- —.------ t--------------- z---------------- : v Plzni za lot aneb menší majetek, budovy, v ceně $7000; potok na po LACINÓ"ŇA“ PRODEJ' 5-tlsvětnlcový akrovým pozemkem, v němž je zaří PRODÁ SE moderní 2flatový zděný
PŘIJMOU SE dívky na práci do nej-1 4315 záp. 26. ulice.
24x1 zemku, cena $10.000. — Lehké splát cottage vysoký bejzment, lot 50x125, zena grocerie a candy store vedle dům, cementový bejzment, na širo flřCOfWl za zděný dům o třech flatěch o 5 a 6 světnicích,
lepších soukromých domů. Hlaste se ! r—--------- —————- ky. — Zdarma seznam. Ellis Bros., 4640 sev. Harding ave., blíže národ školy. Hlaste se v čís. 5913 — 18. ul., kém lotě, 2 roky starý, 5 a 5 světnic,
d The Kedzie Employrceot Agebcy, I 0B i' UMÍ»«*« PW zkušeného hona Harding Ave., blíže 15. ul. Dubový
ního hřbitova.
24x14 Cicero, 111. —_________________ 23x2 koupelny, plyn cena $4600 za hotové
3168 z. 12. ul., roh tódzle ave.
lízni x
Prodá se dobr, doutí. ho- SpringvlUe, N. Y.______________ 23x2
finiš, koupelny a plyn. Majitel chce
------ --------- ----- -------------- í------ 7—i, stinec, příčinu prodeje sdělí majitel. NA PRODEJ. Krajané, máme na pro VÝHODNÁ KOUPĚ — Rohový prázd MUSÍ BÝTI PRODÁN dvourentový neb na lehké splátky. Hlaste se u C. na farmu, proto prodává majetek za
PRODÁM OBCHOD na barvení, ČL pište na Dennt Hlasatel pod značkou dej, dobré a laciné prérie a krásné le ný lot a vzadu 2-patrový zděný dům, majetek, zděný, se třemi loty, všechna A. Carlson, 2126 již. 48. ave., blíže 22.
stění, předělávání a sítí zakázkových »p_ 52.”
24x2 snaté zdělané farmy v Mahnomen, nacházející se v pěkném místě na Ked drůbež, kráva — velmi lacino, dobrá ulice.______ ____________________ 6xn tak nízkou cenu. Poch a Tyl, 4010
22x3
obleků. 1701 záp. 18. plače.
9x17'-------- --------------——---- - — --------- -- Becker a Polk okresích v Minnesotě zie Ave., velmi levně na prodej. Hodí doprava, za příčinou odjezdu z města. VYMĚNÍME krásný zděný majetek se Ogden Ave.
. PRODÁ SE nejlepší rohová grocerie.
1 RlPllAVTB SB na velkolepý yý et. | Hla|t0
v £[>
z4p 23. pL 24l3 za mírných podmínek blízko měst a se dobře pro obchod. Bližší sdělí John Ostatní sdělí majitel v čís. 2223 již. štorem a třemi byty a zděnou stájí, ÚJQ KAA koupí dvouposchoďový
který uspořádá ‘Sokol Slávský ’ dne ——■ .■-----. železnic. Pište na: New Prague Inve- V. Železný, 3856 záp. 26. ulice. 21xn 58; Court, blíže 22. ul., Morton Park. v České Kalifornii, za farmu aneb qldtdW rohový majetek s hostin
24. května 1914 v Parku Plzeňského NA PR^D1BJTTh°®
T “1 stment Co., Neiv Prague, Minn. 23kxn
23x2 prázdné loty. S. Patrick & Co., 1809 cem, kde se dělá dobrý obchod mezi
NA VÝMĚNU nový třípatrový dům na
Pavilonu. Začátek v 1 hodinu odpole- moch Alo,s uřIdn- 1501 záp- 18‘ aL*
již. Racine Ave._______________ 19xlt smíšenou národností. Ldcense jen
dne
roh Laflin ul.
24xt; VYMĚNÍM-KRÁSNOU úrodnou farmu širokém lotě za menší, kdekoliv. 2717 PRODÁ SE moderně zařízený maje
$500. Může se převzítl ihned. K do
'______________________________ , PRODÁ SE pekárna v Cís. 1914 již. nejlepší v celém okolí, vše jest v do- záp. 16. ulice._____ ___________ 21x14 tek pětirentový lacino. K doptání v NA PRODEJ 2 fiaty, moderní zánov ptání v čís. 1758 — 19. ulice. 22x5
----------------------------' Throop ulice._____________________________
24x3; brém pořádku za chicagský majetek. NEJVĚTŠÍ láce v Cicero — 3 velké čís. 2448 So. Springfleld ave. 23x2 ní zděný dům, lot 41%xl25 na nej
lepší ulici v Berwyn, vedle káry. (PJ? OAA za zděný dům o třech
Josef Ponič, 4306, W. Thomas Street.
loty,
90x126
stop,
východní
průčelí,
2
I
PRO-DÁM
LACINO
groceril
a
vozem.
PRODÁM
NEB
vyměním
dva
široké
RŮZNÉ NA PRODEJ.
23x4
.¿iW poschodích , 5, 6 a 6 svě
Všechno zlepšení zavedeno a zaplace
bloky od stanice zvýšené dráhy a po loty v nejlepším chicagském předmě
I Příčina vstoupení do jiného obchodu.
no. Široká stavba. Prodá se velmi la tnic, délky 54 stop. Koupelny a plyn;
| Hlaste se 2615 již. Spaulding ave. 24x2 LOTY! — Lacinější a lepší za peníze uličních kar na 57. Ave., 2 bloky se stí za menší majetek v České Kalifor cino neb se zamění za prázdné loty. dubový finish. Majitel chce na farmu,
v Chicagu. 30 střevíců loty, stoky, vo verně od 22. ul. Majitel potřebuje ho nii. Pište na Denní Hlasatel “D. 49.”
•MÁM NA prodej lacino pokladnu, v č.i
_______ „
....
Přesvědčte
se
o
této
láci
u
A.
Čada,
proto prodává majetek za tak nízkou
41'53 .4». K. ullee.
34« RSILEZITOST! Prodám velmi lacino da a plyn zavedeny a zaplaceny za tové peníze. Při rychlém prodeji za
23x5 1538 již, Harding ave.
20xlt cenu. Poch a Tyl, 4010 Ogden ave.
--------- > I dobře jdoucí groceril v České Kalifor$300. 5 procent srážky hotově. 5 cen- 1450. Hlaste se v čís. 5604 záp. 22.
«-CYLJNDROVÉ AUTO Buggy v do- nij
b vyměnIm za majetek. Příčinu tě jízdné. Dosti místa pro zahradu a ulice.
22x3
21xlt PRODÁ SE zděný dům s basementem LACINO NA prodej 3 renty, prádelna
brem stavu. WW se pro řemeslunm. adä„
, pB na
pod sleplčník. Zaručené listiny od Chicago
o třech poschodích a 4 fiatech, dubo a půda, moderní zděná stavba, nese
Jí,
’
1 “ ’S;;:
"D 33"
2,113 Title & Trust Co., zdarma s každým VELKÁ LÁCE! $3500 koupí se dobře vý finiš; prodá se lacino za příčinou přes 7 procent. Nejlepší sousedství v (P/? OAA za zděný dům s kamen. 2 3 ', iiz. Marshfield ave.
24x1----------------------------------------------------- lotem. Vezměte 12. ul. káru ku 60. a- vyplácející majetek, vynáší $40 měsíč nemožnosti zastávat, v čís. 2548 již. nejčlstší české čtvrti v Chicagu. Cena *RV»0VV ným průčelím o třech
fiatech po 4 světnicích s lotem 30
PRODÁ SE neb pronajme první třídyj VYMĚNÍM KRÁSNÝ hostinec se zděve., jděte západně k 64, ave. a Ridge ně, nejlepšf okolí v Lawndale, lot 25x St Louis ave, na 1 poschodí. 23xt $6500. K doptání u A. Čada, 1538 již. stop širokým, nalézající se na 21. Pl.,
holírna v dobrém místě, za příčinou ji-i n^m majetkem, 2 loty, který se hodí land ave. a jižně k 15. ul. neb vezměte 125. Vynáší 12 procent Pište na Den PRODÁ SE lacino vnitřní lot na 22. Harding ave.
20xlt
' záp. od Crawford ave. Poch a Tyl,
něho obchodu. 'Hlaste se po «. hod. ve-!
teědělio. Dobrá budoucno« a při Garfield Park zvýšenou ku Gunderson ní' Hlasatel ”D—36”.
20x5 place, blíže 56. ave. John E. Colnon &
ZDĚNÝ
OBCHODNÍ
DOMEK,
2
patra,
• 4010 Ogden ave.
22x3
ber, 1603 sáp 18. ul.
24x2' >síitost k ¡¡bohatnuti. Blíže se stav! stanici a jděte jižně k 15. ul. Stibbs & LÁCE! 2-flatový zděný dům na nej
Co. 72 W. Washington Street. Tel. štor a rent, v zadu velká stáj, široký
--------------------------------slovenský kostel. Josef Ponič, 4306 W.
NA PRODEJ nábytek za příčinou od- n^mas street.
23x5 Zelinský, majitelé. Úřadovna na ma lepším místě v Cicero. 5 a 6 světnice, Centra! 318,___________________ 23x2 lot na sekčnf linii, hodí se pro Candy (Př KAA koupí krásný zděný dům
W šest světlých bytů, na za
jetku, 15. ul. a 64. ave. (Ridgeland a- skoro nový, moderní, plyn, elektřina,
jezdu do staré vlasti, v čísle 4807 Ada -----------------------------—------------------PRODÁ SE dobře jdoucí
krejčovská ve.) H. H. Stibbs, Tel. Kedzie 9587, cementový bejsment, prádelna a velký VYMĚNÍM KRÁSNÝ majetek, 16 fia a Ice cream obchod neb jakýkoliv ji du stáj, ve středu Plzně na 20. ul.
ulice.
_----------------______ _
——
... -----20x7 dílna, dostatek práce a lidí. Dobrá neb Paul Zelinský, TeL Lawndale lot 83x126% stop. Jeden blok severně tů, měsíční nájem jest $360, z» menší ný obchod. Cena $3600 aneb se vymění Frank J. Smolík, 1852 již. Racine
KONĚ KOUPÍTE laoíno v č. 4123 záp.. příležitost pro začátečníka, po případě 9892. Úřadovna otevřena celý den v od 22. ulice a 56. Ave. a zvýšené drá privátní majetek. Josef Ponič, 4306 za prázdné loty. Ptejte se u A. Čada,
(Centre ave.) blíže 19. ulice. 16x10
24x2 ! se i pronajme. Příčina pro^Je odjezd
23xt 1538 Již. Harding ave.__________ 20xlt
sobotu a v neděli. — Jiné dny zavolej hy. Potrubí, voda, chodníky zavede z. Thomas ul.____________
(PRODAJÍ SE dobré dvousedadlové j| z města. Bližší podrobnosti sdělí v č. te našeho jednatele Joseph Vlštain, ny a zaplaceny. Při rychlém prodeji PRODÁ SE Ssvětnlcový cottage, s vel PRODÁ SE — láce — 9-světnlcový (PO QKA koupí pěkný majetek, 2
5 | 2312 St. Louis ave. B. Kobský.__ 23x2 pozemkový obchod, 6414 záp. 12. ulice. za $5875. Cicero Reatty CoM 5604 záp. kou půdou, na rohu 61. Court a 23. ul., dřevěný dům, 12 minut západně od
moderně zařízené byty,
buggy a zánovní .postroj velmi levně.1
23x2 22. ulice._____________________ 21xlt lot 60x126. Cena $2100, Cicero, 111. dráhy Burllngton, 2% bloku od stani v České Kalifornii na Crawford ave.
1 1 PRODÁ SE moderně zařízená holírHlaste se v čís. 2817 j. Avers Ave. 24x1
na o dvou židlích za $150. Synek, 1'922
22x3 ce, % bloku od káry, ulice asfaltová, (dříve 40. ave.) Frank J. Smolík,
POZO RVELKÁ LÁCE! Dobrá příle
PRODÁ SE nábytek velmi lacino, mů
FARMÁŘI
POKOR!
Koupím
úrodnou
lot
50x125
stop
—
veškeré
zařízení
—
1852
Racine
(Centre ave.), blíže 19.
ave. ____________ 23x2
že se převzít i rent. 1910 již. Allport j Blue Ilsland
——‘------------------------------— a dobře zařízenou farmu blíže Chica žitost, prodám majetek se zařízeným NA PRODEJ 8 domů na Keeler Ave., víno, stromy, trávníky, ocelový furna- ulice.
16x10
ulice. —
24x1 PRODÁM výnosný candy store, no- ga aneb mezi Čechy. Pište na Denní obchodem s rybími lahůdkami a úpl mezi 80. a 31. ul. Hlaste se v čísle ce, teplá a studená voda, velká půda
, .
ř
z----- —---- .. . ,—. - tions, krejčovské potřeby. Naproti vel- Hlasatel “O—34._______________ 2ta5 nou groceril. Jelikož jedu na venek, 3042 již, Kedvale Ave._________ 22x3 a bejsment—150 bbl cisterna na vodu. C459R prodám moderní dvoupaHROCU SB zánovní tóbytoi >««■>". :Maol6. PHMna, Mo do .vého, «0
předám vše za pouhých $3250. Adre
trový
zděný
dům
na
širo
Lodí se pro novomanžele, po kusu neb
„
NA PRODEJ za báječně levnou lšcl $1.000 hotově, ostatní na mésíční splá
NA PRODEJ neb výměnu 160 akre- su sdělí odvětví Hlasatele 2430 jíž. velká 8-pokojová zděná residence, no tky. A. C. Wright, majitel, Brookfield, kém lotě s koupelnami, ulice hotová a
a; celku, 1539 záp. 18. ul. 3. fit.
23x3 I A11?0!*-?!:----------------------------;—Ti KOUPÍM menší mlékárnu v Českéi vou farmu, G9 mil od Chicaga. 80 ak- Sawyer ave.____________ ______ 21x7 vá. Dubový trimming, veškeré moder Illinots.______________________ 21xlt zaplacená, krásná zahrada. Nalézá se
S-RODAM >h koní. voz,, postroje. et¥rtl. Plšte
Hl».»tol pod značkoui rů zděláno, 8 světnicový dům, 10 ml- PRODÁ SE majetek, t němž Jest zaří
v České Kalifornii v nejlepším soused
ní zařízení, vytápění teplou vodou, e- PRODÁM ne/b vyměním cihlový ma
3 jden kůn bugový, zánovní buggy a ,tD t22x3i nut od městečka a nádraží, kde prozena velká krejčovská dílna, dva fia letrická světla, velké pavlače, ovocné jetek na 18. ul. Přináší $480 ročně. — ství. Nenechte sl ujít tuto láci. Hlaste
postroj, v čís. 2519 již. Spaulding ave.'------ C—71---------------------- : . ;----se okamžitě u Antona Lacmana, ve
23kx1mFNA PRODEJ hostinec, dobré, staré. jíždí 4 dráhy. Kupec obdrží třetinu ty, blízko pouliční dráhy. Zároveň se 1 stinné stromy, blíže 12. uL v pěkném 2 dřevěné na jednom lotu, 6 rentů. řejného notáře, 3422 záp. 26. ulice.
—. —jr-------------------- ------------------- místo, v čís. 1715 záp. 18. ul- 22x3! letošní úrody. Cena $60 akr. Poch a prodá akcie, vynášející 8 procent — sousedství. Rozhodně koupíte, uzříte- Roční příjem $422. Cena $3500. O JíCQnnn pro<lám
vyměním za
ÍMÁM TRI pěkné koně na prodej. Dva —,
---- l.
"— Tyt, 4010 Ogden ave.
22x3 Příčina vstoupení do Jiného obchodu. 11; cena pouze $3950, pravá cena $4800. lovský, 1517 W. 18. St.
20xlt
4***UvV menší majetek neb za lo
Zdil 1200 — 1350, třetí 1450 Uber. Vte- NA RRODia zelinářský obchod . cé
Pište na “Denní Hlasatel A 38-'* 27xn Kupujte přímo od majitele a uspoříte
čky shodl singl a Jsou pdt a sedm ro-! »■» »Mddnta. lacino, v Ks. 3031 Sa.
VYMĚNÍME krásný nový zděný maje procenta jednatelů. Hlaste se neb piš VYMĚNÍM několik prvotřídních fa ty dva majetky na jednom lotě; ve
ků staří. Příčinu sdělí majetel 2700 j Troy uL______ _ _______________
tek o dvou bytech v České Kalifornii te: 1218 již. Wesley Ave., Oak Park. rem za majetky v České Kalifornii. předu moderní zděný dům o třech by
tech, dubový trlm, elektrika, koupel
záp. 24. pl., roh Washtenaw ave. Hodí POZOR, PEKAŘI', Zdravotní pekárna
s moderním zařízením, za obchod aneb 111. John Jaroš, majitel._______ 20x5 160 akrů, 2 koně, 12 dovězího, 4 pra ny, 1 rok starý, vzadu zděný kadyC,
se řezníkovi, pekaři, mlékaři neb po- na prodej za nejnižší cenu, pro rodinsata, slepice a kachny. — 120 akrů, 5
farmu. S. Patrick & Co., 1809 Jižní
vozníku.
23x2 né záležitostí Pište na Denní Hlasa- PRODÁ SE dvacet devět tisíc akrů Racine Ave.__________ ________ 19xlt NA PRODEJ Již jen 100 lotů, 50x100, koní, 9 hovězího, 3 prasata, —- 80
nahoře 6 dole 4 světnice s koupelnami
a půdou. Nalézá se v České Kalifor
po $10 jeden, poblíže nádherného je 2 koně, 22 hovězího, 14 prasat.
PŘODÁ SE kůň a vůz v čís. 153Fjiž. tel “D—46'*.
---------------------- r-2x3 pozemků v okresech Wood a Clark v
Karlov ave., u F. Král.
23xltl PRODÁ SE grocerie mezi smíšenou pravé střední části Wlsconslnu, po VYMĚNÍME krásný nový zděný maje- zera v Michiganu. Jezero Jest 9 mil akrů, 2 koně, 3 krávy, 2 býčky a praš, nii. Hlaste se u Antona Lacmana,
zemky
tyto
možno
Koupi?!
ns
lehké
o dvou bytech v České Plzni za farmu dlouhé a 4 míle široké a dostává hoj nice. O. Jílovský, veřejný notář, 1517 veřejného notáře, 3422 záp. 26. ulice.
■------------‘--------------------------------------- národností, 2270 Blue Island Ave.
PRODÁM lehčího koně, postroj a vůz,
_____ 22x4 splátky, každému přístupné. Nejlepší aneb prázdné loty. 8 Patrick & Co., nost vody z přírodních pramenů. Též W. 18. St, Chicago, ni,_________ 20xlt
vše lacino. 2434 již. Trumbull ave.
příležitost pro krajany s malým kapi 1809 již. Racine Ave.
19xlt se prodají 20 a 40akrové pozemky po
PRODÁM
PRODÁ SE lacino dámský a mužský
PRODÁ SE lacino prázdný jihozápad
23x3 í krejčovský obchod, spojený s čistěním tálem si zajistiti dobrý pozemek v
$25 za akr. Málo hotově, ostatní na
- ------------------ ,-------------------------------bohaté a bustě obsazené krajině. Pi LÁCE — Velmi pěkný zděný domek lehké měsíční splátky. O další po ní obchodní rohový majetek. 15. ul. a velmi lacino 2 krásné dvoupatrové zdě
¡PRODAJÍ SE dobré koně a jedna a barvenIm. hož již. Kedzie Ave.
(cottage) na Lawndale Ave., (proti So
56. ave., 28%xl26 st. Joa. J. Lang, 2326 né domy s půdou, které se právě došte
přímo
na
majitele
pozemků,
obdr

pona za každou cenu v čís. 1719 j. I
22x3
kolu Havlíček Tyrš), levně na prodej, drobnosti pište neb OBobné se ptejte již. Ridgeway ave._____________ 2xn hotovují, o 4 světnicích, s nejmoder_
::n ul-__ 1__________
23x2 ! PRODÁ SE dobře jdoucí grocerie v č. žíte číslo "Nového Domova” právě výhodné spojení s károu a u hlavní u- v odbočce R. D. Co., 2007 Blue Island
nějším zařízením, plyn, koupelny atd.
vydaného. Homemakcr Land Compa22x14 PRODÁM LEVNĚ obchodní rohový Majetky nalézají se 2243 Kirkland ave.,
1 malá ku- 2703 již. Karlov Ave., bývalá 41. AvJ ny, 427 — E. Water Str., Mllwaukee, lice. Ptejte se ještě dnes, než bude Ave., J. R. Kolář, manager.
PRODÁM dvoje velká
pozdě u John V. Železný, 3856 záp. 26. SE ZTRÁTOU jsem nucen prodatl ob majetek, v zadu zděný dům o dvou mezi 22. a Ogden Ave., blíže Western
chyňská kamna u kamnáře
------------Papáčka,
22xt Wis.
lxt
poschodích,
a
jeden
cihlový
cottage
o
Electrlc Co. K doptání u stavitele Mrá
ulice.
21xn
chodní lot na záp. 22. ul., třetí lot od
1832 jižní May ulice.
23x3 PRODÁ SE dobře jdoucí a pěkně za
21xlt
rohu při stanici zvýšené dráhy, sever 7 světnicích. — K doptání u J. V. Že ze, 1817 již. Ashtand Ave.
HARMONIKA, krásná vídeňská třířa- řízená grocerie v krásném místě, kde i
NA PRODEJ 10 akrů na záp. 22. ulici, ně od stanice. Potrubí, voda a chod lezný, 8856 záp. 26. ul.
9xn
dov-ka, 40 klapek a 16 basů, je na pro se dělá dobrý obchod. Prodá se láci-!
rovně na sever od La Grange. 300 stop níky zavedeny a zaplaceny. Cena jen
Velká láce.
dej i s koženým pouzdrem, cena pouze no. Nalézá se v České Kalifornii. Piš- [
průčelí na 22. ulici a běží zpět k “Salt
PRODÁ SE obchod se smíšeným
$1450.
Polovina
hotově
koupí.
Hlaste
Nový
2
flatový
zděný
dům
na
49.
ave,
te
na
Denní
Hla
sa
tel
“
D
37.
”
2ta
51
$35; příčina, odjezd do Čech. R. Be
Creeku” a má tu samou šířku na “Crft- se v čís. 5604 záp. 22. ul., u slečny Kin. zbožím na severozápadní straně ve
blíže 21. ulice, 5 a 5 světnic, cemennedikt, 1663 Blue Island ave., 2. po VEILMI DOBRÝ HOSTINEC a májeku.” Jest to ideální místo pro pěsto
Velká láce.
aixit dle přesedacího rohu mezi smíšenou tový bejzment, dubový finiš, plyn a
schodí.
_______________ 2,3x2 tek na venkově na prodej. Hlaste se[
vání slepic, neb ovoce. Zem je černá. ____________________
národností. Tento obchod musí být
MÁM NA PRODEJ-f-dobrých koní, u Jos. Pánek, Algonquln, 111.
20x11' Prodá se 80-akrová mlékařská far- K doptání u Henry Miskelly, v čísle PRODÁ SE tříposchoďový zděný dům napřed viděn, aby byl oceněn. Knihy elektrika, ulice zaplacena, lot 30 stop
v okresu Oconto, Wisconsin, 55 2141 jižní 52. Ave.
24xn velmi lacino. Musí být prodán v krát k nahlédnutí. Příčina prodeje nemoc. široký, 3 bloky od Western Electrlc
hodících se pro veškerou práci, pár PRODÁ SE lacino grocerní a delika- :ma
an.tlx vzděláno, zbytek
„u
les a pastviny,
kém čase. Hlaste se v čís. 2802 Spaul Henry Mlskelly, 2141 j. 52. ave. 29xn Co., 1 block od stanice zvýšené dráhy.
laciných mul. Nemám pro ně žádnou ; teBní obchod mezi smíšenou národno- akrů,
vysoká poloha at rovina, výtečná hliU1.ROH S 10 LOTY V RIVERSIDE.
ding Ave.______________ ._______ 21x7
Cena $5.500 — $1000 hotově, ostatní na
práci. 2143 již. Spaulding ave. u 22., stí. K doptání v čís. 2050 záp. 22. ul. njtá a černou prstí promf
promíchaná půda. 1 block od Ogden a 1 block od HarVELKÉ LÁCE V OAK PARKU.
lehké splátky jako rent. Hlaste se 1
ulice.
23x2t ,
_ _____ _ _________________________
20xlt. 3o ovocných stromů, velký dvoupo- lem ave. káry. 3 bločky od nádraží. VYMĚNÍME krásný moderní majetek Máme na prodej velký výběr pěkných C. A. Carlson, 2126 již. 48. ave. blíže
lotech v Českém sq^sedství za farmu.
Nová
ulice
blockována,
voda
sůry
a
zděných a dřevěných, moderně zaří 22. ulice.
6xn
U RODÍ SE velký pes. dobrý hlídač,_________ SE hodtaarský a «atnloký spodový dúm eeny S1SOO. a «včtale,
S.
Patrick
&
Co.,
1809
Racine
Ave.
ie^ se obarvený, zděný sklep 24x28 -stop., ’7 chodníky vše zaplaceno. Prodám neb
zených domů o jednom neb dvou po
bodl se pro hostinského neb testíka. ol)ch<)d za pM61nou úmrtí. Hlaste
'
19xlt schodích. Vše zavedeno, jako koupel
20x5 st°P vysoký, s cementovou podlahou vyměním za majetek na západní stra
N čls. 1923 j, Morgaa »1.
23x3 I v
8813 zžp, 22, „Mce.
26-5
NA PRODEJ
vto>
, s pramenem vody uvnitř, jedna dře- ně, v pádu potřeby doplatím hotové. NA PRODEJ lot na Crawford Ave., ny, elektrika atd. Hlaste se u Gregor
PRODÁM zánovně zařízenou domác-1 PRODA
SE petlácký obchod a suchá věn& stodola 20x79, dřevěná sýpka' F- J- Karlovský, 3119«záp. 22. ul., ma- mezi 26. a 27. ul., cena levná. Kdo by & Flajšman Spol., 1335 Harwy ave. C1ARH koupí 2-poschoďoyý dř*
nost; hodí se pro novomanžele, cel grocerie, kun
Vňň a
o vůz.
-ort-z Bližší
TíliíBÍ sdělí
crtňlí mamo. 20x24i
..
.....
dfevénft
Mlna na nřlfadí
—, sle
.1
.. jitel.
21xt lot koupitl chtěl, nechť píše na Hla neb 6230 z. 12. ul., Oak Park, I1L 23x14 $ I “fwU věný dům, 4-světnicové
tem neb jednotlivě. 1317 z. 19. ul.
satel pod značkou “D—19.”
22x3
fiaty, právě opravený, na lehké splát
jitel, isis jiz. ----Fisk ul.
--- _________
. _ ____ 19x6 pičník,
picun, dvoje
uvujtj buggy,
uuggy, sáně,
saoe, farmářský
larmarsay vy,.
23x2 PRODÁM OKAMŽITĚ delikatesní ob- vůz, nový sekáč, nový vazač, aenose- VYMĚNÍM DVOUPATROVÝ zděný PRODÁM 2 loty pod cenou, loty jsou PRODÁ SE majetek velmi lacino; ky, čís. 3625 již. 53. Court, v Cicero,
PRODÁ SE dobrý, lehký kůň v čísle ch,od, příčina — nemoc. Hlaste se Rač, nové hrábě na seno, rozsévač, dům o dvou bytech po čtyřech svět 30x195. Pravá cena $400, dám je za musí být prodán co nejdříve. 6425 z. Illinois.
15x14
2107 jižní California Ave.
22x4 v čís. 2153 záp. 21. ul._______ 17x14^ nová brána s pérovými hřeby, nové nicích, na širokém loťě, moderní s $250. K doptání, 321 Monroe ulice, 27. ul., Berwyn, 111.
j225koupI 'oty v Hawtho^n®•
koupelnami, za menší majetek neb
PRODÁ SE kolotoč Merry-go-ound, PRODÁ-SEgrocerie dobře jdoucí v ruchadlo, odstředivka na smetanu, 3 kadyč, v kterémkoliv místě v Chica Brookfield, I1L___________ 22x3
ú» 4 4 A koupí dva loty v Morton
lacino. J. Kula, 2634 záp. 21. ulice. České Kalifornii. Příčinu sdělí mají- obdělávače kukuřice, mlýnek na obi- gu. Hlaste se okamžitě u Antona Lac PRODÁ SE výhodné rohové obchodní
$11 UU Park, na 24. Plače, blíže
'______________
22x3 tel. O podrobnosti pište na Hlasatel li a Jiné farmářské nářadí, 2 studny mana, veřejného notáře, 3422 záp. 26. místo nalézající se v čís. 1037 záp.
49. Ave.
15x10 pro dobytek, pár dobrých farmář- ul. Telefon Lawndale 7231.
PRODAJÍ SE- kuchyňská kamna a 1 pod značkou “D. 42”
22xn 19. ul., roh Fisk ul. Tento roh hodí se
koupí loty na 25. ul., blíže
ských koní 8 roků starých, 8 dojných --------------- ------------------------- --------- pro jakýkoliv obchod. O další podrob NA PRODEJ právě dostavené 3 ma
plynová kamna, lacino, 1914. Allport
krav, většinou jerseyské, dvě 2 roky • PRODÁ SE dvou patrový nový zděný nosti hlaste se u J. F. Pavlíček, 2203 jetky, po 2 poschodích s vysokým bejs51. Ave.
ul,, nad štorem.
22X4
! staré, 6 telat, 200 slepic, 5 tun sena,, dům s basementem, všechna nová již. 56. Ave., Cicero, 111.________ 22x3 mentem, které se mohou upravili v CO 1
koupí loty na 22. ul., biíFARMY NA PRODEJ.
MUSÍ BÝT prodán krytý vůz hodící
; 100 bušlů ovsa, 20 bušlů pšenice, 6 zlepšení. Majitel F. Heinig, 3034 jižní
byty. Všechno nejmodernějl zařízeno.
I UU že 54. Ave.
bušlů flzolí, 10 bušlů hrachu, 70 buš- [ Keelar Ave.
_______________ 21x7 VYMĚNÍM ZÁNOVNÍ dům, záchody, Loty 33x125; majetky jsou na Lawn- Mám velký výběr laciných lotů a ma
se pro mlékaře neb pekaře. K doptání
1633 již. 40. Ave.______________ 22xlt FARMU vyměním za chicagský maje, lů bramborů, drátem ohražená, na I PRODÁ SE dům o dvou bytech za pří- koupelny, plyn, za dobrou farmu. Sy dale Ave., č. 2813, 2817 a 2821. Pro jetků v Cicero. Navštivte mne dříve,
nek. 1922 Blue Island ave.
23x2 dají se za 500 pod cenu.
12xn než koupíte.
PRODÁM zánovní, register, samovar, tek v každé ceně; 120 akrů dobré pů. hlavní cestě, 1% míle od vesnice s' činou odjezdu na farmu. Ptejte se v
cís. 22752 již. Crawford Ave., .dříve 40. PRODÁM AKR s majetkem v Lyons.
sklenice hostinské, za mírnou cenu. dy, 60 akrů pod pluhem, 40 akrů les, obyvatelstvem 400 duší na Chicago..1 C1B
Joseph J. Zbetovský,
&- SL
obchoHlaste se v Oak Park, 1604 East ave. 20 akrů pastvy, 2 koně, 5 kusů hově- Milwaukee
—
- Paul dráze,- s...........
- Ave.
21xlt K doptání v čís. 2514 SL Louis ave.
. 5005 záp. 25. ul., Morton Park,
__________________________ 23x7
Hřnv. maslárnou.
22x3 zfho, 5 prasat, všechny stroje, blíže dy, m
mlýny,
maslárnou, školouškolou, kost«-1
koste- —— Á
_xk7aJ.tzený -cottage
ly, s velkými zelinářskými zahrada-: PR°DA SE
zařízený cottage
Cicero, III.
FRENCH BULDOG se prodá za kup- Necedah, Wis. Hlaste se v čísle 3422 j ml a stíetíte. 2 mile od .ýrteny, 7 id.ou natovf PRODÁ 8E tříposchoďový rohový
21x10
dům, pět roků postavený, sedm stop
9xn
ní cenu. Čistokrevný, přivezený ze západní 26, ulice.
mil od okresního sídle. íarnta „jj Mm. Hta.te .. v Mb. 2737 již..Md^ hluboký cementový basement. dva štoLACINÉ LOTY A MAJETKY V
staré vlasti. Mohu proukázat papíry NA PRODEJ
farmao 160 akrech ú- výtečnou
-"f._
•—
—------------------------------HANSON PARK,
výtečnou uroau
úrodu sena,
sena, ovsa,
ovsa, xukunce,
kukuřice,I p
ay AY_
'----------------------- —
- ~ ry, pět fiatů — dubový finiš, plyn,
ze staré vlasti i americké. Dobrý hlí plně zařízena.
JAN KOVÁŘ.
Dum,maštal, dobytek. žlta> jeemene, brambor a podob. Ce-' PRODÁ SE za$3.050 zánovnímoder- elektřina a vedlejší residence, v níž též grocerie, řeznictví a Candy Store
dač a umí všelijaké kousky. Čís. 2753 koně, prasata, slepice, nářadí, mašiny na $6500, polovina se žádá hotově,! nI dvourentový dům. $1.000 počká. —<
Prodej a výmína majetků, farem, lotů
na prodej. —- Pojištění a půjčky.
již. Spaulding aye.
22x3 a vůbec vše, co jest potřeba. Nemoc zbytek k čekání dle přání kupce na 5 Hlaste se v č. 2850 již. Kostner»Ave. jest šest velkých světnic. Dobový fi
a obchodů v každé části města i na venku.
FRANK J. CÍSAŘ,
niš, plyn, elektřina, vodové vytápění,
Kdo přeje sobě koupi ti nebo vytnéniti
PRODÁM ZÁNOVNÍ nábytek, ku v rodině. 100
akrůpozemků samý proc. Může dostatl 20 neb 40 akrů
___
■21xť velké pavlače, nazadu dvě poschodí
veřejný notář.
majetek
jakýkoliv, nechť se rychle přichyňská kamna spojená s plynovými pěkný les, cena $15 za akr, v čísle l více, bude-11 sl přát! HojnoBt českých PRODÁ SE levnědvourentový zďéný zděná maštal; voda a stoka zavedena.
2167 MANGO AVENUE.
hlásí v pozemkové úřadovně v čísle
jakož i vytápěcí kamna, lacino. Příči 7637 So. Maryland ave. Podrobnosti ! osadníků. Adresujte: H. F. Jones, majetek,'v čís. 8033 Již. Hamlin Ave.. Cena $23,500. O podrobnosti pište pod Grand Ave, kára. — Dobrá doprava,
aů. ulice • Miliard ave. Tet Lawnna odjezd, 2349 J. St. Louis ave. 22x3 ústné večer. —
23x2 | CounXy Judge^ Oconto, W1&
24x1)
BlxA mačkou: “A 22" do adm. t 1,
»im|
22xn
lěxlm
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DENNÍ HLASATEL, 24. KVĚTNA, 1914
Životem.
Napsala A. ZieGtoserová.

bytě a doprovázela každý steh my
šlenkou.
Bylo její chloubou, že její modráček
chodí nejupravenější a nejčistší do
práce. Raději prala a zašívala dvoje
šaty týdně, jen když její muž byl
čistý. —
Ták běžela léta a oba věrně sloužili
práci a vděčně brali v odměnu skrov
ný výdělek, nedívali se po mozolech
na svých rukou, ale našli chvíle, kdy
hleděli s láskou do očí svých dětí a
kdy spojily se jim rty v polibku, jejž
chtěli současně dátl některé z kučera
vých hlav svých dětí.
A pořád zpívali.
Bída a strádání neměly přístupu do
bílých světniček, neboť práh byl hlí
dán prací a pílí. A proto i radost
vešla ráda těmi dveřmi, skrovná a
tichá radost a přinášela s sebou písně.
Leč práce a píle neochránily prahu
před žalostí, která tak ráda kráčí ve
světlých šlépějích radosti.
Mřeli najednou Marii dva hošíci.
Jeden ležel mrtvý v rakvičce ve
vedlejším pokojíku a druhý v kuchyni
umíral.... Zuřila záškrtová epide
mie, a zrovna, kdy Marie loučila se
se svými dvěma kloučky, pochovávala
i paní továrníková svou jedinou hol
čičku, a snad proto, že její srdce bylo
raněno stejnou bolestí, poslala Marii
dva hedvábné rubášky, zdobené hledě
fialovými pentličkami a drobnými
větvičkami voňavé rozmarýny.
A poslala i pohřební vůz se svým opremovaným panským končím. Marie
jen nerada oblékala krásná malá tíl
ka do hedvábných rouch, srdce jí ho
řem usedalo a nedalo jí, aby pod
hedvábné rubášky neoblékla jim ten
ké bílé košilky, které ušila jím sama a
slzami pokropila, polibky okrášlila a
každý steh doprovodila povzdechem.
A musila obléknout své mrtvé děti
do nevhodné nádhery, do daru cizím uštědřeného a ještě jít políbit paniny
bílé ruce v dík.

Když si Toník a Marie slíbili před
vesnickým farářem při oddavkách lás
ku, věrnost a všechny krásné ctnosti
pro celý život, byli oba mladí a hezcí
a sliby pro život skládali lehce a ra
dostně, síleni mládím, které jim podálo květ — lásku.
Toník odvedl si Marii do města, kde
byl zaměstnán ve veliké továrně a
začali oba lopotně pracovat a žiti do
sti tvrdě. Ale necítili nikterak tíže a
íopoty, neboť práce byla jim potře
bou, pracovali rádi oddáni druh druhu
a šťastni druh druhem. Marie pečli
vě hleděla hnízda a Toník starostlivě
o ně dbal.
A ona neznala větší radosti nad tu,
když vítala muže z práce vroucím po
libkem, stírala mu pot a hladila jej po
černých vlasech, když přišel učerněný v modrých plátěných šatech, pách
noucích olejem a nesoucích stopy na
máhavé práce. Líbala jej ráda na bí
lé čelo, jež bylo vždy čisté, jen potem
ovlhlé, ale bílé, neboť bylo chráněno
před prachem a špínou továrny hed
vábnou, černeu dělnickou čepicí.
Když si ho v pondělí a ve čtvrtek
vypravila v čistých, vyspravených a
vyžehlených šatech do továrny, vždy
cky za ním volávala: S bohem, vrať
se mi zdráv, můj modráčku!
Vypravovala jej tak s láskou ke
klopotné práci, k obsluze železného
stroje, okolo kterého běhal jako věrný
služebník po celý den, za hlomozivého, hrozebného supění ostatních stro
jů. —
Život byl dosti těžký, ale ku podi
vu, oba. Toník i Marie dostávali jaksi
lehce slibům sobě daným. Našli vždy
laskavá slova i úsměv pro sebe, když
večer usedli k bíle vydrhnutému stolu
a Toníkova mozolná ruka dovedla
měkce pohladit světlý vlas Mariin a
její ústa byla teplá a hebká, štědřilaSpcřiti je dobře,
li polibky na jeho ovlhlé, unavené, bí
ale ještě lépe ukládati uspořené pení
lé čelo.
A upracované jejich paže dovedly se ze bezpečně a výhodně do starého osvědčeného
výpomocného spolku, ja
semknout v objetí.
Život šel svým pádným, bezohled kým jest:
ným krokem, odměřeným na hodiny, Výpom. Spolek Hrad Rábí,
tvořící řetěz dnů7 týdnů, měsíců a jenž otevřel 46. Sérii dne 7. května
roků.
1914. Přihlášky o dílce můžete činiti
Marie večer sedávala a zašívala mu v hlavní úřadovně u pana Eduard Ožovy modré šaty pracovní a muž bermanna 1134 záp. 18. ulice, kde se
stoupnul za dřevěný soustruh a pra pravidelné schůze odbývají každý čtvr
coval držadla na nářadí pro celou to tek v 8 hodin večer aneb u tajemníka
várnu. Vydělával skorém ještě jed před aneb po schůzi. Odvětví u p. Fr.
nou tolik, kolik obnášela mzda za prá Petrů, 6738 záp. 12. ulice a Oak Park
ci při stroji dokonalé železné kon ave.; odvětví u p. Jos. Červeného,
3954 záp. 26. ul.; odvětví u p. Eduarda
strukce.
Malá lampa tiše zářila, soustruh Straky 1824 Laflin ul.,kde se dílce uvrčel a drobné hoblinky tmavého tvr pisují a příspěvky vybírají každé úterý
dého dřeva kupily se dole na zemi. — v 8 hodin večer. Peníze vám půjčíme
Dřevo vonělo a v sednici, v tom kou na mírné úroky v čase nejkratším.
tě, kde královala práce, bylo velice S úctou
Fr. Vyhnálek, před., 1643 Loeffler Ct.
krásně! —
Toník zanotoval písničku o zele Eduard Obermann. pokl., 1134 z. 18. ul.
ných hájích, “jež bývaly srdce jeho Frank J. Petrů, notář, 1443 z. 18. ul.
potěšení”, jakoby vůně dřeva vyvolala Václav Janovský, taj., 1031 z. 20 ul.
tu písničku a Marie vpadla mladým
hlasem do sloky, kde se pěje o “šá
tečku v každém rohu s kvítečkem”.
Výpomocný Spolek Slávia
Písničky se nesly k bílému stropu
otevřel 90. Serii.
útulné světnice, zvučely a ven rozlé
S vybíráním týdních vkladů započ
vala se melodie do šera večera, do
ne
se
12.
května, 1914. Přihlášky o
modroty stmívání a večer vracel se
dík vůně, jimiž se rozdýclialy květy v dílce přijímají se v hlavní úřadovně
jeho temnotě, napájely světnici vůněmi v místnosti p. Jana Legata, 1459 již.
Crawford ave. (40. ave.) v každý čas,
pokosených trav, kvetoucích růží, jas
dále v odbočkách u p. James Mika,
mínovým dechem ikvětů i mednou
1910 záp. 12. ul. Bld. v každý čas a v
vůní rozkvetlých lip.
úterý večer u výběrčího p. Edw. J.
A Toník a Marie prožívali ve vzpo Kouby, pak u Ludvíka Fridricha, 746
mínkách, za zpěvu večery své lásky Bunker ul. v každý čas a u výběrčích
doma, v malé vesnici, obklopené luka- pp. Frank Waňata. a Thos. H. Waůata
mi, poli a lesy, kde zrovna takovou vždy v pond^í večeř, dále u p. Bo
vůni dýchalo všechno kolem.
humila Duffek, 5820 záp. 22. ul. v CiVedle v malém pokojíku spaly dvě cero, vždy v pondělí večer. Konečně v
jejich děti, tak sladce a klidně, hlavní úřadovně vždy u tajemníka v
% jak spí jen pod matčinými křídly, v každé schůzi v úterý večer.
teplu rodného hnízda, za tichých veče- ..Victor H. Černý, předseda; John
■ rů v noci, kdy hvězdy planou, kdy vo Toman, místopředseda; Joseph O.
ní květy luk, polí i zahrad, a kdy lid Kostner. pokladník; Edward J. Hrdli
ské rty dovedou zpívat písničky mlá čka. zástupce spolku; Josef Svojše,
dí. —
tajemník, 1516 Již. Hamlin ave. 3xlm
S lety přibývalo však i starostí. Dě
tí bylo pět. A továrna odňala domácí
Výpomocný
Spolek ‘Pravda’
práci mužovi, neboť si objednala dr
žadla k nářadí ve velkém.
— otevřel —
Soustruh byl odnesen do tmavého
83. SÉRII.
kouta sklepa, kde zrezivěly železné
jeho součástky, kde přehnil kožený Dílec 25c. Serie druhé třídy dílec 12%c
S vybíráním vkladů do těchto sérií
pruh na popohánění kola a soustruh
se započne ve středu, dne 3. června
se stával nepotřebným a zbytečně
t. r. v místnosti spolkové u p. Josefa
překážejícím haraburdím.
Ruly, 1859 Allport ul., severovýchodní
Na jeho místo postaven byl ve roh 19. ul., v 7% hod. večer. Peníze
světnici šicí stroj. Veliká vymoženost se půjčují na 5% procent úroků beze
doby, jemuž se nemohly vynadivit vší srážky. Proto, kdo by si přál půj
všechny sousedky. Marie dotýkala se čku, nechť se přihlásí každou středu
ho s něžností a nesmírně ráda na něm ve spolkové místnosti. O další podrob
pracovala. Byla stroji vděčna, že jí nosti možno se též přihlásiti u tajem
pomáhal rychleji vydělávat peníze a níka každou dobu.
Josef Libera, předseda.
tak snášet ve hnízdo.
Tomáš Hašek, pokladník.
A zase si zpívala k práci, zase stroj
Václav Kleňha, notář.
svým hrčením jí doprovázel.
Marie
Jan Smetana, tajemník,
šila pro všechny dělníky továrny po
231m
1714 západní 17. ul.
třebné modré šaty a obstarala si ještě
závod, kam odváděla modré kazajky s
velkými kapsami ňa celé tucty.
-------------- Výhodné---------------Byla velice zručná a vidělala týdně
jest, míti vlastní domov, neb peníze,
skoro tolik, jako muž.
Ale nezbývalo ji času na všechno o- obé docílí ten, kdo se stane členem
Výpomocného Spolku "Domov”. Spo
statní a proto nastavovala noci a při
lek ten byl založen roku 1886 a vy
dala i nedělní odpůldn^a sedala a za platil již údům blíže $5,000.000, bez
šívala modré šaty pracovní.
jakékoli ztráty. CO O TOM SOUDÍTE?
Muž vyšel s dětmi do polí, vedl je 3. března se začalo platit do nové se
do lesa a když se večer vraceli, tu rie A. 25c a B. 12%. O dílce jest mož
vždycky potkali maminku na některé no se přihlásiti u účetníka v office
mezi a usedli pak všichni mezi klasy Novák a Stejskal, 1817 Loomis ulM
kvetoucího a úrodou vonícího žita, kde mohou vzdálení údové též do kní
pod modrou klenbou vysokého čistého žek platit 1 mimo schůze, neb každé
letního nebe. Co v takovém večeru úterý u p. Knajzla, 1820 Racine Ave.
bylo možno zažít krásy, co v něm by Peníze se půjčují na 5% proč, úroku
a p^čky se vyplácí hned po zjištění
lo prostoty a kouzla!
Za takových nedělních odpůldnů, lis' fi. —
tSc. Hejdánek, předa., Jan Knajzl,
kdy vypravila muže s dětmi ven a bez
pokl., Jan L. Novák, účetník.
vzdechu, odhodlaně a pokorně zasedla
k práci, letěly jí hlavou' roje mysle,
Výpom. spolek Čechoslovan
nek. —
Každý steh doprovázen byl myšlén
— otevře —
kou tu starostlivou, tu potěšující,
49. SÉRII
anebo písničkou bzučivou, jež nehlaliolila jen krotce se perlila přes Ma v pondělí, dne 1. června t. r. ve spol
riiny rty.
kové místnosti p. Jos. Tintěry č. 3124
Marie dosud zpívala!
záp. 25. ul., roh Troy ul. Peníze se
■
Dosud nevyschl zdroj písní v její půjčují na mírné úroky beze všech srá
domácnosti, dosud zpívala při veške žek. Zaberte si dílce v tomto dobře
ré lopotě, nebo učila své děti písni prospívajícím spolku a budete ujištěni,
čkám svého mládí a muž večer zpíval že vaše peníze jsou dobře uloženy. —
Schůze odbývají se každé pondělí v
s ní. —
8 hodin veer.
I děti zpívaly.
I
A tak bylo možno 1 usmívat se při
John Pohl, předseda.
V tašívánf modrých šatů v nedělní odR. Mulač, tajemník.
yůldne, kdy. osaměla ve svém, čistém 20xm
Josef Tintěra, pokladník.

Výpomocný spolek

Svědící
pupetice
J
4.
♦
Ý
J
Á
f
♦

Tábor č.2
otevřel

ve středu, dne 6. května

102. Serii

Severovu Mast
proti kožním
i chorobám

v hlavní úřadovně č. 1800 Throop ul.
V Kalifornii v č. 2500 Sawyer ave.
u p. V. Kubece.
V Hawthorne, roh Ogden Ave. a 50.
Court u p. J. Chmelíka.
V Hanson Park, roh Grand Ave. a 57.
Ave. u p. J. Navrátila.
V Oak Parku v č. 6618 — 12. ul. pR. Mrázka.
V Morton Parku v čís. 5415 — 25. ul. u
p. Fr. Kasala.
V Lyons u p. Fr. Záhory.
lxm

(Severa’a Skin Ointment) a
shledáte, že dobře účinkuje
jako u pana Em. Kabáta,
Brook Park, Minn., který nám
pak psal následovně:

♦

“Severova mast proti kožním
chorobám jest výtečnou. Měl *
jsem několik svědících pupenců ♦
na krku a kolem nich bylo mí
sto zarudlé a velikosti stříbrné
ho dollaru, které hrozně pálilo
a náramně svědilo. Rozšiřovalo
se to již po celém krku, kdybych
to byl nebýval v čas zastavil Severovou Mastí proti kožním cho
robám. Po paterém upotřebení
vyrážka zmizela.”

Cena 50c všude v lékárnách.

Prodej lotů s velikými
oběťmi za více než 45c
na dolaru

r -

jsou velmi nepříjemné pro toho, kdo byl jimi navštíven.
Proti svrabu, lišeji, chrástu,
mokvavému obličeji, slanému
toku, letním vyrážkám, vyrážce po jedovaté škumpě a
jiným svědivým vyrážkám přikládejte

9

ARDALE
PARKU

$85

DO

Brookfield
i

$25 hotově, $5 měsíčně. — Majitel musí míti hotové. —Ta příčina
*
tem. — Jeho ztráta — váš zisk.
Záruka s každou koupí.

(Severa’8 Wafers for Headache
and Neuralgia) dle návodu.
Cena 25c v lékárnách.

♦

SEVEROVY TAB-LAX
Projímavé cukrovinky.
Pro dítky i pro dospělé.
Cena 10 a 25 centů.

— NA —

vební linie a omezení v stavbě úpl

RickerovuSubdivisi

ně zaručují budoucnost těchto lotů.

KONRÁD RICKER,

zdobné sloupy na všech rozích ulic.

23x2
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1
'

Zdárně pokračující

Výpomoc. Spolek
Kašpar

|
’
i
J
o
g,
o

otevře v úterý, dne 2. června
94. SÉRII.

Ve čvtrtek, 7. května 1914
otevřel zdárně pokračující

Výpom. Spolek Český Dělník
další 73. sérii.
Místnost spolková v hostinci p. Jos.
Pitráka (dříve Matěje Břicháčka), č.
1738 záp. 18. Plače, (mezi Paulina a
Wood ul.) Schůze se odbývají každý
čtvrtek v 8 hodin večer.
Odvětvi:

První v hostinci p. Stan. Besídy, č.
2801 již. 44. neb Kostner ave. Schůze
každé úterý v 8 hodin večer.
Druhé v Kalifornii v hostinci p. T.
Říhy, č. 1948 j. Kedzie ave. (vedle zvý
šené dráhy). Schůze každou středu v 8
hodin večer.
Třetí v hostinci p. J. Bundy č. 1728
záp. 17. ul. Schůze každou středu v 8
hodin večer. — Dílce jsou k zabrání
kdykoliv v řečených místnostech a v
každé schůzi u tajemníka neb úřed
níků. Další 48. serte bude rozpuštěna
s dobrým úspěchem po ukončení toho
to čtvrletí. Peníze půjčují se na 5^
proč, úroků ze sta.
Václav Budilovský, předseda.
Frank J. Břlcháček, pokladník.
Quido Petrů, tajemník a notář,
1706 S. Raci ne ave.
30x6t

■*
k

Vydržujete-li domác
nost neb pracujete,
můžete obdržeti $5 a
více od nejliberálněj
ší půjčující společ
nosti v Chicagu na
nábytok neb mzdu.
$150.00 muži vydělá
vajícímu $12.00 týdně.
Můžete se vypůjčili
na nábytek, mzdu,
vozy, zařízení v obchodě, nájem, příjmy,
akcie, pojistky a pod.
Není nic příliš vel
kého ani příliš malé
ho pro naše uvážení.
Máte-li půjčku dovolte, bychom ji zaplatili a poskytli vám
více peněz. Vyplácíme více půjček než
kterákoliv jiná spoJečnost v Chicagu. —
Žádné čekání, žádné
slídění, žádné odklady. Dostanete peníze
téhož dne, kterého o
ně požádáte.

LOCAL L0AN CO.,
čís. pok. 212, 1225 sev. Ashland ave.
severozápadní roh Milwaukee avenue,
nad bankou. Neztrácejte času od prá
ce. Otevřeno do 6 hodin večer, v úterý,
ve čtvrtek a v sobotu do 8 hod. večer.

Český hospodářský klub
založil dobře prospívající osadu jednu míli
od dráhy (Station) v Bass Lake, Minn. Staňte
ee členem a účastníkem výpravy v dubnu neb

o-

Krásné

(Vizte obrázek.)
Tato zvláštní cena

Peníze!

W.F. Severa Co.

Hlavní úřadovna v hostinci p. Lad.
Moravce, čís. 1658 Allport, roh 18. ulice.\Schůze každé úterý v 8 hodin ve
čer.
ODVĚTVI:
Pro krajany v Kalifornii jest v ho
stinské místnosti p. Jany, čís. 2701
Clifton Park Ave., roh 27. ulice. Schů
ze každou sobotu v 8. hodin večer. Při
hlášky o dílce jsou přijímány kdyko
liv v řečených místnostech a u tajem
níka- při schůzích.
Spolek rozpustil a vyplatil s dobrým
úspěchem již. 67. sérii v sumě $520,800. Další 68. bude rozpuštěna po ukončení tohoto čtvrt roku. Peníze se
půjčují na pět a půl proč, úroku ze
sta. Hlaste se v čas o dílce.
Frank Kandl, předseda,
Josef Špale, pokladník,
John Tvaroh, notář, 1322 z. 18. ul.
Quido Petrů, tajemník, 1706 jižní
Raci ne Ave.
19x5t

Stromy jsou vysázeny.

3452 záp. 26. ulice.

Potřebujete-li léky, jděte do
lékárny a žádejte Severovy
Léky. Nemá-li je váš lékár
ník, pište přímo nám.

CEDAR

v obvodu

města Chicaga s 5c jízdným, kde sta

Severovy prášky

Ť proti bolestem hlavy a neuralgii

30=stopové loty za $85

v 1:30 hod. odpoledne

Proti té bolesti hlavy vezměte

k obě-

Nikdy jindy nebudete moci koupiti

v neděli dne 24, května 1914
I

nutí ho

platí

pouze

pro několik málo dní.

Zajistěte si loty nyní — dnes, jest
liže chcete míti veliký zisk.
Přineste s sebou závdavek.
Žádné loty se nereservují. — Prv

ní osoba, jež zaplatí závdavek je do
stane. —

Přijďte do Ardale Parku.

Přijď

te hned — dnes.

Vezměte kteroukoli severně nebo
Tato světla budou
zavedena v pravi
delných vzdáleno
stech na A r c h e r
Ave. a budou roz
svěcována na naše
výlohy po dva roky.

jižně jedoucí káru ke káře Archer Li-

mits a jeďte na konec linie. Odboční
úřadovna na 48. a Archer ave.

Otevřeno každý den a v neděli.

W. Fl. Kaiser & Co.,

ve spolkové místnosti aneb večer u EMIL
FOREJT, předseda, záp. 19. a Throop ul.; FR.
A. KOMÁREK, tajemník, :51a zip. 17. ulice.
Dotazy zodpovídáme též dopisem. Přiložte
známku. Schůze se odbývají každý čtvrtek
večer u E. Forejta, z. 19. a Throop ul.
4xn

105 západní Monroe ul.

«r

$10.00

KUPON

$10.00

TENTO KUPON má pro Vás cenu deseti dollarů ($10), když ho použijete jako částečnou splátku najeden

z našich 60 neb 90=stopových stavebních pozemků v naší ryze české resideční osadě “Nové Praze”.

Na západní 26. ulici a jižní 64. Ave., v Berwyn. Jsme na pozemku každé odpoledne. — Kupon tento
platí od 1. května, 1914, do 1. června, 1914, každou sobotu a neděli. Pouze jeden kupon odkupníku.
Loty 90x125 stopách $750
Loty 60x125 stopách $500
Hlavní úřadovna:

3015 západní 26. ulice.,
Chicago, lil.

Loty 45x125 stopách $375
Loty 30x125 stopách $250

<JOS« L/e DonSlt

(So.64.) 4veMroh26.ul,
y.Nové Praze.

Vyjiždky automobi ové do Nově Prahy o druhé hodině každé odpoledne.

Výpomocný Spolek “Písek”
— OTEVŘEL —

93.
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Serie dílec 25 centů a druhé třídy dílec
tajíc. S vybíráním vkladů do těchto sérií se
započne v por.dělí, dne 1. června t. r. Proto,
kdo by si přál u tohoto osvědčeného spolku
nějaké dílce zabrati, nechť se přihlásí každé
pondělí ve spolkové místnosti u p. W. Polínka
čís. 1659 záp. 18. Plače, jihovýchodní roh Pau
lina ul. U tohoto spolku vyšlo již 67 sérii,
což jest důkazem, že jest to jeden z nejstar
ších výpmocných spolků ve městě. Peníze se
půjčují; na 5J4 procent a půjčka se učiní ne
odkladní a to s malými výlohami.
Jan Malík, předseda.
Jos. H. Richák, pokladník.
Václav Kleňha, notář.
Jan Smetana, tajemník, 17x4 z. 17. nL

Úplný výprodej hodinářského a zlatnického zboží za velmi sníže
né ceny u

F. A. Dostal, 1161 záp. 18 ulice.
Vzdávaje se hodinářského a
zabývatl jen: — Prohlížením
vějších method. Dvacetiletá
správnou obsluhu a přiměřené
F. A. DOSTAL,

zlatnického obchodu, budu na dále se
zraku a pasováním brýlí dle nejno
zkušenost v tomto oboru Vám zaručí
levné ceny.
graditovaný optometrist.
3xlm.

♦ Slavnostní otevření hostince
|
a restaurace

Rudolfa Bezvody,
5067 sev. Crawford ave., vedle Útulny,
konati se bude v neděli, dne 24. května odpoledne ve stinné nově upravené, útulné zahradě. — Na čepu jen pravé plzeňské z měšťanské
ho pivovaru v Plzni, Edelweis a Hofbrau. — Chutně upravené pokrmy.
Účinkovat! bude Jarošova kapela.
21x4

DENNÍ HLASATEL, 24 KVĚTNA, 1914

10
Bendulka byl rudý jako mák a skro
Housle.
mně o své dovednosti mluvil. Ještě
Předměstská historie. Napsal Václav není té zralosti — až se zdokonalí, bu
de si za čest, za velikou čest pokládaStech.
ti, kdyby na něj pak slovutný pan ra
Kosmas Bendulka, absolvent škol da vzpomněl. Pak zahraje něco —
různých, dostal se do služeb velké ob připraví se, aby to dobře dopadlo.
ce u-----------samé Prahy pomocí -přízné
. oné
Pan rada vzal slibem za vděk a z
radniční strany, které vládl písař Mer- kanceláře se poroučel. Bendulka zářílička. Žadatelů bylo mnoho, ale rada | vyprovodil jej až na dvůr.
Merlička zahrál si klávesy agitačními, j v domovnické své skrýši u vrat dýroztopil stroje politiky místní, okres-1 maj tou dobou Kumštát tak, zuřivě,
ní a zemské tak, že Kosmas Bendulka jakoby byl v dýmce roztopil pec.
stal se obecním úřadníkem přese vše-[ Za »*
—*-♦- dní na ‘
—
čtrnácte
to přesně «o adru
chny námitky kvalifikační a osobní hé hodině, kdy končí 1 v obecním dvo
větším počtem hlasů, než kolika se ře čas služby ůradní a kdy Bendulka
mohl chlublti šedivý pan Hokůvek, pln hladu vybíral se právě z kancelá
když ho pasovali na důchodního.
ře, housle svíraje jako klenot — přiNež pák se kdo z úřadnictva nadál, hučel do dvora automobil obecní spráoctil
se Bendulka v obecním dvoře v vy. Seděl v něm sám starosta s ra___ _.
kanceláři, na kterou mělo mnoho lidí! dou Andresíkem. Oba vyskočili jako
zálusk. Obecní dvůT — místo na ob- jeleni a rada křikl na Bendulku: “Přívodě — daleko 0^ radnice a služba telinku — honem musíte s námi přeskoro samostatná, poněvadž správce, vz{t prkna v libeňské pile. Vstupujte
přednosta dvora je stále jako v pově-i— vstupujte!”
tří, jak vyžaduje úkol a povinnost. ■ Bendulka byl neočekávanou poctou,
Také si Bendulka liboval. V hostin-1
se poveze se starostou a radou v
ci, v kavárně, v klubu míčovém a všu- ■ automobilu, všecek zmaten. Ale musil
de jinde, kde se k slovu dostal. Mnoho <j0 vozu, dokonce hned za starostou a
nezasvěcených lidí mu v obecním dvo-. před radou Andresíkem. Ten zůstal
ře říkalo i "pane správče“, a i oblibě-1 dole, poněvadž si všiml houslí. Sáhl
né v Čechách pocty úslovím “rukulí- p0 nich rukou energickou
___
vymknul
bám” dostalo se mu přečasto. Ben- j je Bendulkovl. “To přece do Libně
dulka se lépe šatil, pomádami mazal, í nepovezeme — Kumštáte — schovejte
na pozdravy nižších jén tak tak děko to zatím panu Bendulkovl! ”
val — atal se z něho pán — pán —
Než mohl hudební nadšenec vydech
nout, už byly housle v ruce domovní
pán!
Když se v kanceláři obecního dvora kově
'
a zároveň rada Andresík v auto
udomácnil s domovníkem Kumštátem, mobilu. Hučadlo vydalo zvuk a již
starým radničním agitátorem a klepa- se jelo, kam bylo poručeno.
řem třídy prvé seznámil, obyčeje služ Asi pět minut po té rozpomenul se
by seznal — vzpomenul sl na musy náhle rada Andresík, že se měl vzít do
hudební. Počal se totiž objevovatl v Libně výkaz poslední. dodávky. Je v
Úřadě 8 vyleštěnou schránkou na obecním dvoře. Rozkaz — a již se
housle. Třpytila se jako lakýrky a jelo zase zpět.
mosazné kování její blížilo se jevem
Vjelo se do dvora a tu ihned všichni
zlatu. Také se Bendulka netajil váš ihned vyskočili z automobilu. Starosta
ní pro vznešené umění houslové, po v čele. Ale nenaměřil ke kanceláři —
chlubiv se správci a potom i Kumštá- nýbrž do bytu domovníkova. Za ním
tovi a v restauraci, že se cvičí — den Andresík, tlače před sebou Pendulku.
ně cvičí a že dokonce i do Prahy do
A tu v bytě nalezli příchozí celou
chází k mistru jakémusi, aby nabyl komisi. Správce, Kumštáta, zámečni
dokonalosti nejvyššf.
Kumštátově ckých fortelů znalého, ředitele měst
dcerušce, Márince modrooké, vlasu ských úřadů a — housle. Totiž je
zlatově plavého a dolíčků ve tvářič nom schránku jich — schránku ote
kách, vypravoval dokonce, že dokona vřenou jako svědomí kajícího hříšní
lý nástroj sl byl koupil u znamenité ka — ale plnou — uhlí!
ho houslaře, který mu z Milána opa Uhlí městského, kamenného — na
třil instrument takřka koncertní. Vy první pohled z dolů zbejšovských, Jež
líčil to blahosklonně, když se na cestě pro kanceláře a školy města kupuje
z kanceláře před domovnickou loží za obec. Bylo znatelně skropeno váp
nem, šmolkou a poněkud zmodřeným,
stavil.
Márinka houslím nerozuměla, ale jehož plecháč i se štětkou přinášel
byla šťastna, že Bendulka, pán jako právě Kumštát, domovník.
ze žurnálu, úřadník, sestoupil se že
Ředitel se podíval tázavě na staro
bříku svého důstojenství až k ní a di stu. Ten pokrčil rameny a jakoby
vila se — divila. Pak zavolala otce, zahajoval schůzi, řekl jadrně: “Napí
a tomu také muBil Bendulka o svých šeme o tom protokol!"
houslích vyprávět.
Kumštát se povinně divil, ale do
Úplně zdarma
ma o Beudulkovi ani potom nijak lépe
nehovořil, než před tím. Kumštát ne zasílám naším odběratelům llluatr.
byl přívržencem rady Merličky, byl časopis
vyznavačem víry v radu Andresíka,
“Literární Rozhledy”,
který jej u obce sluhou a pak i do
movníkem v obecním domě učinil. vycházející každý měsíc o 16 strán
Andresík byl protichůdcem Merllčko- kách. Jinak za výrobní — lidovou
vým — jak by mohl uznávati Kumštát cenu 25 c ročně. K dostání u firmy
Bendulku, tímto radou do obcé doda
B. LINKA & CO.,
ného — jak by mohl cenltl pak dokon
ce jeho uměni? Bendulka byl člověk 3316 W. 26. 8t (blíže Spauldlng ave.)
jiné radniční sekty — co dělal, čím Chicago. 111. Tel. Rockwell 1340. V
se honosil, nemělo pro něho ceny při největším obchodě s českými knihami,
pohlednicemi, obrazy, škol, a spolk.
pálené housky za dva haléře.
10xn
Když se octl s dcerou doma, po potřebami.
znamenal: "Housle — housle — Jen
aby uměl sečítat a aby mu nemusil ]
pan Správce zase archy vracet a aby '
mu starosta nemusil opět říkat, že už !
zase něco zkaňhal. Housle by nemusíl umět — ale resty by neměl mít
ARCHITEKT
— resty! No, počkejme po volbách — Zkušený na budovách od nej menších do ne>
Větších v Chioagc. a Spojených 8tátech.
vyhraje-li to Andresík a Merlička poRychli a důkladná pozornost malým
vandruje z rady — ten mu dá housle!
právě tak Jako velkým budovám.
Ťen chtěl dosadit šem Vaštatku z 29 S. La Salle ul., mezi Madison a Monroe uL
Číslo pokojů fttOdo640.
důchodu — člověka, který má skoro
TELEPHONE RANDOLPH 7440
celou reálku, ženatého a otce dětí — Odbočka
a obydlí: 2721 S. Miliard Avenue
a Merlička sem strčil tohto kašpara. |
Tel. Lawndale 281
Koukali byste, jak by odsud vyletěl,' ‘
kdyby Andresík vyhrál! Už aby to by- ■
10! Pak bude moci táhnout! pan Ben
dulka i s houslema!”

J.B. REŽNÝ

JAS. B. DIBELKA

Bendulka se oddával umění hudeb- i
nlmu s vytrvalostí vzácnou. Každého!»—-w
■ ——- — •
dne putoval s nimi do obecního dvora, i
111. Státní
aby hned po obědě v restauraci u “mo-'
ARCHITEKT
drého čápa” mohl s nástrojem k praž- pracím soukromým věnujeme tutéž pozornost
skému svému mistru. Housle se sta- j w
i»*0 veřejným
ly jeho přízrakem tak, že v ulicích ÚRADOVU: 29S0. LASALLE ST.
blíže dvora pokládali jej nezasvěcen- ■
.. . pokojů
- . 640
—do 846.
Číslo
TELEPHONE RANDOLPH 74*0
cl za starého žáka konservatoře. Mr-1
zlo jen fičelo — sníh padal — déšť
bubnoval v okapy — vítr kroutil aká
ty v chodníku — Bendulka se však
bez houslí neobjevil. Tak byl bedliv
hudebního pokroku, že stále jen na
výcvik svůj myslil. Jednou jej pot
— ARCHITEKT —
kal Kumštát v době odpolední na kon
ci od Prahy vzdálenějším — opět s
3401 záp. 26. ul., roh Homan avenue.
houslemi v době, kdy nemohl ještě býOtevřeno po celý den a též v úterý a
tl tu z Prahy od svého učitele a podi ve čtvrtek večer a v neděli dopol. Te
vil se mu hlasitě, kam s truhlíčkem lefon Rockwell 326.
leštěným zde spěchá. Bendulka se
nad otázkou — dojista opovážlivou —
odmlčel, ale pak pověděl, že chodívá
i do polí Časem nyní za jarnější poho
dy zahrát si na krásný, z Milána do
daný instrument. Je v tom veliké
Architekt
kouzlo hráti pod širým nebem — přál
— zkusiti, jak to ve ýblné přírodě
zní — jak se zvuk do dálky nese.
Kumštát se divil — divil — a pan se
přeuctivě úřadníku snah uměleckých
poroučel. Ale za rohem se otočil a ny
ní Bendulku opatrně stopoval. Kam
to jde a kudy. Užasl pak, když klika
tou cestou v patách Bendulkovýeh do
stal se k poznání, že muzikus nadšený
nikoli do přírody pospíchal, nýbrž —
domů.
O tom přemýšlel Kumštát dva dni
3624 záp. 26. ul.
a tré nocí.

Fráni Randák,
JOSEPH ZÍDEK

Pak vyhledal pana radu Andreaíka.
Promluvil s ním pořádně a pobyl u ně
ho dlouho. Když radu opustil, smál se
radniční velmož jako při závěru po
vedené frašky. •
O polednách téhož dne zatelefono
val z domovnického bytu svého Kumštát nějak podivně na radnici a pak
objevil se v kanceláři obecního dvora
rada Andresík, jakoby byl s oblak
spadl. Přišel se vyptat na potahy, o
kterých neměl záznamy dosti určité.
S Bendulkou po dotazech úřadních po
hovořil též 1 o umění. Že slyšel, kte
rak je hudby ctitelem a že by snad ta
ké jednou v místním odboru vlastenec
ké jednoty, kterému Andrlík předse
dá, mohl nějakým číslem ku programu
přispět

4

ADOLF VLK,
zeměmérič,

I

I LÉKAŘI. I 3 I

Dr. V. Anýž,
bývalý operační elev kliniky dvorního rady
prof. dr. Pavlika pro nemoci ženské a chi
rurgické kliniky prof. dra. Kukuly v Praxe.
Léčí všechny ženské a jiné nemoci prudké i
zastaralé. Úřadovna 1669 Blue Island ave.,
roh 18. ul. Obydlí: 133a z. 18. ul. Tel. Canal
1674. Večer v lékárně Foučkově.
39x10

vyléčeny pomocí mé přímé methody. Za krátký čas
vyléčím mnohé
nemoce za $5 do
10 dollarů.

DR. F. C
CARTER
Největií a n
čiřená úřad

— operator a ranhojič —
Ordinuje ve svém obydlí v čísle
1318 Independence Boulevard, do 9
hodin ráno. Telefon Lawndale 203.
V čís. 1809 Loomls ul., od 1 do 3:30
odpol a od 7 až do 8:30 hod.; večer
pouze: v pondělí, úterý, čtvrtek a
v pátek. Telefon Canal 3363. Ranhojlčství a operacím věnuji zvláštní
pozornost.

DR. O. 8. PAVLÍK,
český lékař a operátor.
^úřadovna: 801—3 Milwaukee ave., roh
č. pokoje 23—24. Hodiny: Od
í 1 do 3 odpol. a od 7 do
neděli od to do ta hod.
čtvrtek odpoledne se nenroe 902. — Obydlí: 1900
Lawndale 4328.

STATE MAPI SON ^9 DEARBORN STS
Módní zboží pro léto.
dical College, Chicago, Chicago Eye and
Ear College a byl výpomocným lékařem
v okresní nemocnici po dva roky. Jest
zaznamenán v Illinoisu jako lékař s nej
lepšími vědomostmi, který dostál nejpřisnější zkoušce.

Co Vám schází?

Dr. J. Semerák

DR. 0. E. METER,
— lékař a ranhojič. —
Léčí Jakékoliv zastaralé nemoce mužů a žen.
Úřední hodiny od 9 ráno do 6 večer, v pondě
lí, ve středu a v sobotu do 8 hodin večer. V
neděli od 10 do t. hod. odpol. Adresa: 39 záp.
Adams ul., 5. poshodi, naproti “Fairu”, č. po
kojů 51 a 53. Mluvíme česky.

DR. GUST. A. FISHER, 8T
DR. O. G. FISHER, Ml..
— čeští lékaři.

hod. večer. Tel. Hay

DR. A. C. KUBÍČEK,*
— lékař a ranhojič. —
Úřaduje ve svém obydlí č. 16S4 JH
Park ave. do 9 hodin ráno, od ia:;
odpol. a 5-7 večer. Tel. Lawndale ;
'801 j. Ashlaud ave., roh 18. ul. od 1
ráno, od 3:30 do 3:30 odpol., v nedělí od 10-13
v poledne. Telefon Canal 5335. aú. ul., roh
Crawford ave. od 7:30 do 8:30 večer. Telefon
Lawndale 3013.

DR. 8. F. KUBALA,
— lékař a ranhojič. —

léčí úspěšně 1 zatvrzelé, často Již za nevyhoJltelné pokládané případy, a odstraňuje věecky nevzhledné kotili vady (nechť od naro
zení, neb Jakéhoktllv původu) bez řezáni,
laataí v mnohaleté praxi oevědéeneu
metbodou.

. obydli v č. 2449 So. Lawndale Av®.
do 12. dopol, v úřadovně č. 1669 Blue
h 18. uL, ®d 4 do 7 veder, vyí. Telephone Lawndale 8224.

Bolení očí, bolení hlavy, v
něni v uších, boleni v krku,
vání, obtížné dýcháni,
kal a cink na očích,
krku i nosu.

zadu, zvo
kašel, pli
zrak, zá
katarh v

DR. F. O. CARTER
120 So. Statě Str, 2. podlaha.
O jeden dům severně od Fairu,
Chicago, 111.
20xn

BEDŘICH ŠIMONEK,

již. Halsted ul. Úřaduje doma od 10:30
o z hod. odpol. a od 7—9 hod. večer. V
lékárně J. Nováka, na 18. ul. a Ashland ave.
dopoledne. V lékárně p. Lišky, 18. a
ve. od r—3 odpol.

DR. EDW. E. KOLÁŘ,
— lékař a ranhojič. —
na v č. 1233 záp. iE ul. Hodiny od to
»1. s od 5 do 8 hodin večer. Telefon
Canal 660. Obydli v čís. 3924 záp. a6. ul., roh
Harding Ave. Hodiny: do 8 hod. ráno a od
1 do 3 hod. odpoledne. Telefon v bytu Lawn
dale 7591.

1669 Blue Island ave. — Čís. pokoje 3. Tel.
Canal 2137. Veškeré práce v obor můj spa
dající vykonám správně a se zaručením.

Dr. Geo. Hulla,

jaxi zip. 22. ul., mezi
a Kedzi.
Úřední hodiny každý d<
do 13 hod
od 1 do s hod. odpol. a
08 hod.
163 N. Dearborn ul., blíže Randolph. Hodiny: V neděli od 8 do iz hod. dopol. Po 9 roků
od la do 3 odpol. V čís. 4601 Ashland ave. od Kedzie ave. — Telefon Rockwell 631.
7 do 9 večer; v neděli od 10 do 12. Obydli
5423 Ingleside ave. Hodiny: do 9 hod. dopoL
DR. MARIE R. URBÁNEK,
a od 5 do 6 hod. odpoledne. Tel. Midway 1545.
MUDR. A. ČEPELKA,
Jediná česká zubní lékařka v Chicagu.
lékař a operátor 1 české university v Praze.
J. RUDIŠ JIČÍNSKÝ, M. D„
Tel. Canal 4926. Bývalý c.
ký lékař
Bezbolestné trhání a plnění zubů. Úřaduje
s 331etou prarxí v Evropě a
po celý den v č. 3447 Miliard ave., bilže 35.
— český lékař —
ště v nemocéch žen, děti, uší
X paprsky laboratoř, 1900 Blue Island ave. ul. Tel. Lawndale 7641.
Blue Island ave., roh 1K
Talefoa Canal 5728. Úřední hodiny: Od 9 do
hodiny od 8 do u dopol., 1
U hod. a od a do 5 hod. odpoledne.
DR. JOSEF URBÁNEK,
TELEFON LAWNDALE 3196.
DR. FRANK J. JIRKA,
— zubnf lékař a optik —

MUDR. A. RADESIN8KÝ,
— vídeňský lékař. —

— lékař a ranhojič. —

So. Miliard ave. Veškeré práce do oboru
Obydli: 320a tip. aa. ulice. Telefon Rock- 3447
mého spadající vykonávám správně a spoleh
weil 1369. —
Úřadovaa: 3303 záp. aa. ulice, blíže Kedzie livě. Telefon Lawndale 764:.
ave. Hodiny od 8 do ro ráno, od 1 do 3 odp.
a od 7 do 9 večer. — Tel. Rockwell 639. — V
Alexově lékárně, roh 19. a Paulina ul. od
Telephone Lawndale 3767.
13:30 do 1:30 hodin odpoledne. Tel. Canal 735.

DR. GEO. M. URBÁNEK, D. V. M.,
zvěrolékař,

DR. KAREL B. BLAHNlK,

— lékař a ranhojič. —
přestěhoval ne ti. ul. do í. 3SO5 tip. ti. ul.,
roh St. Louts e. Doma do o hodin a od r—3, Obydlí a úřadovna: 1901 záp. 47. ul., roh Lin
avé. a :8. ul. od 11-ia hodin. V lékárně p. coln. V lékárně V. L. Blahnik a Synové. Ho
odpoledne a •
od 6—8. V lékárně p. Schimka na Blue Island diny od 10 '
od 10 do 13
Chvátala na 22. ul. a California ave. od 3—4 od 7 do 9 i
dopol. Télef
hod. Tel. Lawndale 408.
DR. J. H. ROTH,

— lékař a ranhojič. —
»6:1 Již. Miliard ave, blfže ti. ul. Hodiny do
8:30 ráno, od i»—a odpol. a pó & hod. večer.
Tel. Lawndale 347». Úřadovna v Plzni nad
Šimkovou lékárnou, č. 1664 Blue Ialand ave,
roh t8. ul. Od 8—10:30 dopol, od 3:30—4 odp,
od 6130—8 večer. V neděli od 9—11 hod. dopol.

DR. FR. WISNIEWSKI,
— lékař ■ operátor. —
:z68 Milwaukee ave., blíže Paulína Ulice. Te
lefony úřadovna: Monooe 284a, obydlí: Hay
market 3708. — Special!«ta v nemocech mužů,
žen a dětí. — Pasuje brýle. — Hodiny denně
od 9 dopol. do 9 hod. večer. V neděli od 9
do i. hod.

M. A. WEISSKOPF, M. D.,
— český lékař —

DR. J. P. PECIVÁL,
— český lékař —
Obydli íssa So. Hamlin ave. Hodiny: 8-9
ráno, od i—z odp., 8—9 večer. Úřadovna roh
18. a Racine ave., hodiny 10—ta ráno, odp. od
S do 8 večer. V Pelikánově lékárně, Lawndale
a 36. ul., od a—3 odp. Zvláštní pozornost vě
nuje nervovým nemocím, jakožto bývalý ředi
tel státních ústavů. Tel. Lawndale aiyy.

DR. BOHUMIL SLÁDEK,

DR. LUDVÍK FI8HER,
absolvent university pražské
nro nemoce žen a dět!
úřadovna: 3533 jíž. Cent
o—to dodpoledne, 7—8
dále >«n.

DR. EMILIE L. F0R8T,
— lékařka a ranhojlčka. —

DR. F. J. FARA,
— lékař a chirurg. —

— lékařka a ranhojlčka.
Obydlí »707 již. Crawford
dale 5830. Úřední hodiny: Do
odpol., 7—O večer. V neděli 1

DR. EDUARD ČUNAT,

»714 jižní Loemis ul. Úřadovna v č. 356 záp.
18. ul. V úřadovně od 9—to hod. ráno, od 13
DR. B. T. KOŽENÁ,
hod. odpol. a od 6 do 8 hod večer. V nelékařka a ranhojlčka.
od n do ta dopol. Tel. Canal 3560. V bytě
Obydlí č. 1441 ríp. :8. ul., blíže Laflln ul. Od 8 do 9 hod. ráno, od 4 do 5 odpol..a od 8
Úřední hodiny od 8—9 ráno, t—4 odpol, 6—8 do 9 večer. V neděli od 8 do 10 hod. ráno. —
večer. V neděli 9—13 dopol. Zvláštní pozor Telefon Canal 4945-________________ _____
nost věnuji ženským a dětským nemocem. Te
Dr. C. L. Hobbs.
lefon Canal 681.

DR. KAREL ALBRECHT,

—český lékař a ranhojič. —

Úřední hodiny od 9—10 hodin dopol.,
roh Miliard Ave. a 22. ul., obydlí 2349
jižní Central Park Ave., od 7—8 hod.
večer. Telefon Lawndale 3208. 13xn

ovna a obydli: :8i8 již. Halsted ul.,
proti 18 ulici. Hodiny: Od 9 do 10 dodpol., od 1
do 3 odpol. a od 7 do 9 večer. — V neděli od
9 do n hod. dopol. Telefon Canal 4768.

DR. O. O. ŽELEZNÝ,
— lékařka. —

DR. J. HOFRICHTER,
— čeaký lékař a ranhojič. —

číslo 3856 záp. H. ulice. - Hodiny ve svém
obydli: Od :o do 13 dopoledne a od 6 do 8 ve
čer. Telefon Lawndale 760.

obydli č. 3708 již. Centrál Park ave. Hodiny:
8-to ráno, ta do 5 odpol. a 7-9 večer. Hodiny
DR. JAN HABENICHT,
v lékárně Pelikán Bros., roh 24. a Kedzie
ave. Od 3—4 odpol. Zvláitni pozornost věnu 2550 Ridgeway av. Tel. Lawndale 5272.
je se nemocem dětským a ženským.

DR. F. A. KOHN,
—- lékař a ranhojič. —
Doma i. >914 Jíl Aahland ave., ordinuje do
9 hod. dopol. a od 11:30 do : hod. odpol. a od
8—9 hod. večer. V neděli od 11:30 do 1 bod.
odpol. Telefon Canal 3042. — Úřadovna aoaS
záp. 18. ul. od 9—10 hod. dopol. a od 1 do a
hod. odpol., večer od 6 do 8 hodin. — V ne
děli o4 10 do 11:30 hod. dop. Tel. Canal 1560. 1

31c
Klobouky zdarma okrášlíme.

Waist? pro prázdniny.

Telephone Canal 4910.

Dr. J. W. Sídlo,
zvěrolékař.
v č. 2125 záp. 24. ulice.
Chicago.
24xlm

naučíte se
nejdříve
kupově školé* anglické řeč!

dejte už déle s učením. Znalost* angllčlny přinese vám nesmírný užitek.
Hlaste se ve všední dny večer, nebo
oděli dopoledne.

Nejlépe a nejrychleji
te anglickému jazyku z
učebnice, která jest psán,
nejmodernějším, by totiž vyli
každého. Cena tét
vychází ve lhůtá
trná. Sešit poštou

ii“c
Rukavičky,

Spodní prádlo.

Krátké, bílé chamoisette rukavičky
pro dámy, s dvěmi sponkami k
smáčknutí, prací, pár jen

Dámské košile bez rukávů, kol kr
ku vykrojené, dobré bavlněné dru
hy, kol krku a rukávů obroubené,
zvláštnost v tomto prodeji
po .........................................
Zvláště veliké k tělu přiléhající
košile pro dámy, vykrojené u krku,
bez rúkávů, 15c druhy, — 4
—

16-knoflíkové dlouhé čistě hedváb
né rukavičky pro dámy, dvojité v
prstou, otevřené v zádlani, bílé a
černé, zvláštnost jen

Rukavice do práce pro muže, “Band
Top’’, neb se šermýřskýml manže
tami, skvostné hodnoty, za zvláštní cenu v tomto prodeji, *f Q a
pár za .........
I vG
Tříslové barvy rukavice pro voz
ky a pod., s 1 sponkou, ušité z cá
pe kůže, zvláštnost jen
PQ ....................................

Dámské obleky v celku, u krku vy
krojené, bez rukávů, pravidelných
a zvláště velkých čísel, — 5‘9«
krajkami zdobené, po .... Cv3G
Pěkné bavlněné kalhoty pro dámy,
deštníkového vzoru, hojně veliké,
zvláštnost jen
PQ .................

Dámské a dětské prádlo.
Mušelínové kalhoty, s 2
řadami krajek zdobené,
dobré 50 centové hod
noty, zvláštnost
Po ...................
Noční košile s nízkým
límečkem, ozdobené vy
šíváním, vložkami, kraj
kami kolem, obyčejně
po 69c prodáváné, kus po .... “ I U
Bílé spodničky, s karnýrem ze širokého vy
šívání, hodnoty až 50c,
zde výběr v neobyčej
ném prodeji cena jest jen ... O I G

Živůtky přes šněrovačky, kulaté kol krku, vy
šíváním a krajkami zdo
bené, obyčejně po 29c
prodávané, v
1
tomto prodejů po ■ ■ G
Noční košile pro děti,
u krku vykrojené, s lně
nými krajkami na okra
ji, pro 2 až 61eté děti,
zvláštnost v
1‘
tomto prodeji pó
Zvláště veliké mušelínové kalhoty nabírané,
skvostné druhy,
to prodeji zá
zvi. cenu jen

šaty za úsporu
250 z celovlněných seržů dlouhé ka
báty pro dámy a dívky, nejnověj
ších modelů, jak na obrázku, krás
ných “eutaway” střihů, límec pota
žený hedvábným poplínem neb moire látkou, se štěpovanými manže
tami, s knoflíky stejnou látkou po
taženými, černé, tmavomodré, a kadetské barvy, pro 14 až 181eté dív
ky, pro dámy, čísel 34 až 44, zde
máte výběr z těchto $7 (M A A
kabátů v pondělí po ..
“Tub” šaty pro dámy a dívky, ušité
z perkálů, šotyšů, chambrayů a crepů, jeden vzorek na obrázku, s lí
mečkem do čtverce, s manžetami z
jednobarevné látky, s paspulkou
kou krku a v pase, různé barvy, s
kimono neb “set-in” rukávy, s hlad
ce záhybovanou sukní, roflového efektu, čís. 14'až 46, nádherné dru
hy, ceny $1.25, zde máte výběr v
tomto neobyčejném prodeji Q7«
v pondělí za cenu ............. v í v

Knihkupectví

DR. ANNA F. NOVÁK.
— česká lékařka —
čís. 1500 záp. 18. ul, roh Laflin
'* 1. do 4 odpoledne, vyjra

hod. dopoledne. — zvláštní po
je Ženským a dětským nen
3162.

office a léčební ústav v č. 3814-16-18
záp. 26. ulice.
14kxn

♦ 8. 5003 záp. 30. ul., Hawthorne, 111. Hodiny
v bytě: od 8—9 ráno, od 1—3 odpol., a od 6 do v čísle 3639 22. ulice, roh
8 večer. Telefon Morton Park 47. V lékárně p.
Karla Vlčka, č. 2315 j. 53. ave., roh aa. Pl.. od
Miliard Ave.
ít—13 dopol. Telefon Morton Park 5a. Zvláštní
Nyní se přijímají noví žáci. Neodklápozornost věnuji nemocem dítek

ObydSlí v í. 334: záp. 36. ul. vedle Lawndale
National BAky. Hodiny od 8—10 ráno, od 3—5
:8ot Již. Ashland ave. Úřaduje pouze éd n-3 odpol. a po 8. Kbd. večer. Tel. L
odpol. a od 8—10 hodin večer. Tel. Canal 476. — V Honsikově lékárně, roh 36.
V neděli od n—3 odpol. Ve středu večer a od 7 do 8 hodin večer. Telef
v neděli večer neordinuje. Tel. obydlí Lawn
DR. MARIE A. VACHOUT
dale 8006-

Neozdobené klobou
ky z chip pletenců
pro dámy a dívky,
jen černé, v šesti
krásných vzorech,
jinde žádají $1.25, po

tek, vhodné pro jízdu v loďce, při hře tennisu a
vůbec pro prázdniny, s plaveckým límcem, s paskulkami, různé barvy, s vázankou a kapsou, doko
nale se peroucí, pro /lívky 14 až 181eté, pro ženy
34 až 42, dobré $1.00 hodnoty, váš výběr po

DR. HUGO V. PŘIBYL,
— český lékař a operátor. —

Obydli: 1813 S. Miliard ave. Hodiny: od a do
3 odpol. v Novákově lékárně, roh il. a Ash
land Ave., od ta do : a od 6 do 7 odpol., v No
vákově lékárně, roh 3j. ulice a 53. Ave., v
Morton Park, od 9 do 10 ráno. Telefon Mor
ton Park 35.

Hedvábné pongee klo
bouky se satýnovou ko
runkou, všech barev,
velmi módní, výhodné
pro výlety, skutečná lá
ce, zvláštnost jen

Middy a Balkan blůzy ušité z dobrých galatea lá

Obydlí 4tot záp. at. Place. Telefon Lawn
DR. KAREL ŠTULlK,
— zubní lékař, —
dale 60. — Úřadovna v čís. 3959 záp. 16. ul..
— lékař a ranhojič. —
roh Crawford ave. — Hodiny: do 9 hod. ráno:
od 3 do 4. Večer od 7 do 9. V neděli č. 1103 již. Winchester ave. Ordinuje doma: 1484 záp. 18. uL, blfže Laflln ulice. — Práce
do 3 odpol. a dle ujednání. - Telefon Od 1—3 odpol, od 7 hod. večer. V lékárně J. zaručena na 10 roků. — Telefon Canal 24a.
Lawndale 9383.
Stulíka, Paulina a at. ul., od n—ta dopol. a
DR. JOSEF TICHÝ,
od 2—3 odpol. V lékárně p. Lišky, Racine ave.
a 18. ul. od 5—7 hod. večev. Tel. West 520.
— zubní lékař. —

DR. FRANK J. NOVÁK.

Ozdobené klobouky pro dámy a dívky, růz
ných krásných efektů, pro léto, pěkně zdobe
né stuhami, květinami, v přehojném množ
ství z vábných vzorků, výběr všech nových
barev, skutečné $3.00 hodnoty, A» 4

— zubní lékař. —

DR. J. M. KÁRA,
— lékař a ranhojič. —

Česká škola pro porodní
babičky.

České paní, které se chtějí státi po
Telefon Canal 1157. Úřadovna a obydlí v í.
1659 západní 18. ul., roh Paulina ulice.
rodními babičkami, učiní dobře, když

Šití dámskýchšatíi

bolení hlavy a zemdlené oči

— STARŠÍ —
lékař vnitřních nemocí.
Úřaduje v budově Prospect, 1152
sev. Ashland Ave., roh Dlvislon ul.,
každý den od 12 do 4 hodin odpo
ledne. Večer v úterý a v pátek od
6 do 8 hodin. Telefon Monroe 2987.
Obydlí tel. Austln, 940. V neděli ne
ordinuje.

DR. EDW. PATERA,

DR. E. F. NAPIERALSKI,
— lékař a ranhojič. —

šaty od $2.00 výěe, suity od $6.00
výše, kabáty od $4.00 výěe, sukně a
vejsty od $1.60 výše. Za práci se ručí.
MARIE BALATA,
3769 xáp. 26. ulice, roh Hamlln Ave.

KATARH A HLUCHOST

DR. F. J. PATERA,

F. PANCNER & CO
26th Str., Chicaga, IU. Telephone
Rockwell 558.
33Xm

DIEBOLD 8AFE & LOCK CO.
122 Již. Fifth Ave.
Nejstarší a největší firma v Ameri

,ce. Hlavní český jednatel p. A. Habel.

Kdo přál by sl koupit, prodat neb vy

měnit kasu,
[Maln
„ zavolejte
. . ’ , telefonem
.
...
j895]. Pan Habel poskytne Vám všecky
výhody.
<ar Zvláštní pokladny pro výpomoc
né spolky.

Zvláštní prodej botek
Zvláštní nákup asi 1800 párů výtečných pump a oxford střevíců pro
dámy, právě za polovinu, skutečné hodnoty. Pump střevíce jsou kolo
niální bez pásků, s dvěma pásky, též “Baby Do 11 ’’ vzoru, oxford
střevíce na knoflíčky, šněrovací,
též s dvěmi neb třemi dírkami na
vázanky, z gunjnetal. teletiny, z pa
tentní hřfbětiny a tříslové barvy
ruské teletiny, Goodyear prošívané,
s ohebnými podešvy, čís. 3 až 8, ce
ny až $3.00, pro pondělí
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Řečník Svobodné Obce,

Dr. PŘANT. IŠKA
úřaduje v č. 1510 z<p. 18. ul. proti po
štovnímu úřadu Pilsen Station.
V sobotu od t—8 hod. večer mohou při
jití snoubenci bez ohlášeni. Přejí-li si býti oddáni jindy, je nutno, aby předem
to oznámili. Možno použiti telefonu: Ca
nal 1262.

V.

VANĚK.

Obydlí: Český Dům, 2324 So. Cen
tral P' rk ave, mezi 23. a 24. ul.
Tele' 4 Lawndale 4888.
Ř jnf na pohřbech a oddává.

se nyní přihlásí do školy dra. Souku
pa. Nyní se začíná nový běh. Ceny
jsou nyní velmi nízké. Které ženy chtě
,jí se státl samostatnými, chtějí si za- i
jlstitl dobře placené zaměstnání a pře-1
MARIE KOLÍN
jí
: sl vůbec něčemu užitečnému se přl- iM Loomls ul, blíže tf. uL Vyučují střihu
učltl, naleznou zde dobrou příležitost.
i dětských obleků. Systém obdržíte
Hlaste se nyní u dra. Soukupa, v č. dámských
zdarma. Pouze jednou v týdnu též i večer
3639 záp. 22. uL. roh Miliard Ave.
možno brát! úlohy za pouhých soc.
aoxu

Schnabl

26.nl.aTnunbiilav.
Pivo x MěáťaMkého pivovaru.
Mahraz. » Vína a likéry, které
prodá'/>3 též na galony
vážř > '5o domficnoatt. ,
lojt J g jokwell 41C

ocnNI HLASATEL, 24 KVĚTNA,
ZE SLOVENSKÁ.

Tulipán.

I PRÁVNÍCI. I

I

i. (VýAaffcy ze slovenských listů.) ,

1914.

SABATH, STAFFORD

11

Kupujte domácí potřeby u
Weber’s na lehké splátky.

V dějinách lidských podivností Jest
& SABATH,
r
Jednou z nejDodivnějších.osud této ne Jones, Kerner a Pošvic,
— V Novom Meste pod šiatrom mý vonné, ale barevné květiny, která se
právníci.
— právníci. —
tnik Adam Weber minule na veFml stala jaksi symbolem přihlouplého pannáhle zomrel. Lekárskou prehliedkou tátovství. Nyní není to květina zrov úřadovna v budově Rector, j. v. roh
ea zistilo, že ho porazilo na srdce. na "vážená” vždyť nerovná se exotic Clark a Monroe ul. Telefon Randolph
29 jižní LaSalle ulice,
— Svedomie mu nedalo pokoj. — kou krásou orchidejím, ba nemůže ani 6634. Úřadují též: O. Kerner, v úterý
číslo pokoje 739.
V loni v Sinnom poli ktosi za konkurovat! s některými překrásný večer u notáře F. J. Smolíka, 1852
pálil dom Vasila Kundrata. Vyšetro mi druhy klatovských karafiátů. Ale Racine Ave. Tel. Canal 2148. V neděli
Telefon Randolph 5166.
vanie bolo zavedené, ale to neviedlo
má jistě nejpodivnější dějiny, dosud dopol. u Šindelář a Syn, 2150 jižní
Večer:
k výsledku. Před pár dňami ale do
Crawford Ave. Telefon Lawndale 195.
3 velké obchody.
stavil sa k žandárom tamojší obyva jest v Holandsku pěstěnou květinou Obydlí Čís. 2426 již. Clifton Park Ave.
Kupujte v tom, kam má
Úřadovna v čísle 2006 jižní
tel’ Michal Kucko a udal, že on zapá v takové míře, že z jara podobá se kra Tel. Rockwell 2024. Fr. Pošvic v úte
te nejblíže.
lil Kundratov dom z návodu viace- jina mezi Leydepem, Alkmaarem a rý od 6:30 do 8:30 u Fr. Zajíček, 1415
Ashland Ave.
Solidní dubový siůl do jídelny a čtyři ži
hlavně
v
okolí
Haarlemu
obrovskému
rých tamojších gazdov, ktorí ho na
záp. 18. ul., telefon Canal 3208. V pá
před opili a potom mu rozkázali, aby pestrému koberci nejnádhernějších ba tek večer u S. Patrick & Co., 1809 j.
dle s koženými sedadly
Telefon
Canal
488.
rev. V řadách pěkně srovnané pyšní
išiel Kondrata podpálit.’
Racine Ave., tel. Canal 1964, od 6:30
— Do kostola v Janošvagasi vlámal se zde tulipány všech barev v plné slá do 8:30. Residence 4024 záp. 22. ul.,
sa lupič a ukradol tam rožne cenné vě.
telefon Lawndale 8823.
věci. Po tieto dni podařilo .sa žandá První tulipán přinesl do Hollandska
Židle s koženými sedadly
rom lupiča chytit’. Je to istý Adam německý přírodozpytec Karel Gessmer.
z pevného dubu pěkně políšované a.
Moravský.
Roku 1559 viděl tuto podivnou květi
finišované, zlatodubově potažené pra
— Vo Vel’kej Brenej minule zastře nu v nějaké zahradě v Augsburgu,
vou koží
lil sa Juraj Kozub.
kde byla vypěstována ze semena při
— V tichom Potoku a v Breovici neseného patrně z Cařihradu. I slovo
Pevný dubový stůl.
— právník —
medzi dětmi vypukol Bomársky kašel’, "tulipán” jest původu tureckého, do
Nejlepší solidní d* jSl
specialista
na
kriminální
a
korporačsomársky kašel’.
stalo se jí ho, poněvadž podobá se tur
ní
případy.
Úřadovna
a
obydlí
26.
ul.
dub s první třídy
^1 ■ A
— Osudný žart. — Andrej Corpa a banu, turecky “dulband”. Z Německa
ZEMAN a HRUBÝ,
zlatým finišem, 42
I
Andrej Jaco, ked sa’ vracali z práce dostal se tulipán do Hollandska, kde a Springfield Ave. Telefon Lawndale
na ceste střetli sa s robotníkom An- byla
‘
- PRÁVNÍCI půda přímo ideální pro pěstění 2413. — Nejsem ve spojení se žádnou
palcová tabule a
H AV
právnickou firmou, vyřizuji veškeré zá
drejom Tulejom, ktorý tam obstriho- této květiny.
sev. Dearborn ul. Pokoroztahuje
se
na
6
-SL
XSr
dolph 3742. Večerní úřaval stromy. Jaco, chcejúc si spravit’I Tulipán stal.se módní květinou a ležitosti osobně. — Hodiny od 6 do 9
stop. Podstavec jest massivní a má drápovité nohy. Obdivuhodný soubor do Jídelny za
žart, pýtal od Tuleja nožnice, že o-! jeho historie jest nyní náramně podiv večer. — V neděli od 9 do 12 v poledne.
střihá Corbu. Tento ale dal sa na ů- ná. Nejen pro pěkný květ oblíbily si
WALTER TRUC,
tek, na čo Tulej “zo žartu” hodil za
Dodávka automobily po celém- Chicagu a předměstích bez nápisu.
PRÁVNÍK. —
jej tehdejší dámy, ale podivno dost: Úřadovna v —
budově Ashland Block, sev
nim nožnice, ktoré nešťastníkovi vni
viděly v něm nějaký nový báječný východní roh Clark a Randolph uL Pokoj čís.
kly do těla a zapříčinily mu tak ťažpamlsek. Tak jedna dáma dala z nich 1609. Tel. Central 4*5Pullman
Nová zdravotní lednice.
STANISLAV VESELY,
ké poranenie, že teraz*v nemocnici
v lékárně udělatl cukrovinky, o nichž V pondělí
___ _ večer
___ ____
u Železný Savings Bank č.
zomiera.
Lawndale 2772. V úterý a
kočárek
jedni tvrdili, že jsou báječné, a dru- 3856 xáp. 26. ul. Tel. La
— PRÁVNÍK —
— 75c —
— V Krompachu rychtář Valent
čtvrtek
k -jídlu. Jistý antwerb- ‘ ve
ve
ctvrtek večer
vecer "u notáře
nn,í Konrád Ricker, 3452
Tomeko vzdal sa svojho úřadu. Na zf, že nejsou
záp. 26. ul. Tel. Lawndale 675. — Obydlí 24>2
láce.
hotově,
jeho miesto bol zvolený žid Izidbr ský^kupec udělal _j
si z cibulí tulipáno již. Ridgeway Ave. Tel. Lawndale 9606.
vých
pomoci
oleje
a
octa
salát
—
chut

Schwartz.
— 50c —
FRANK J. MANCL,
— Dr. M. Friedman, mladý pravo- nal mu tak, že celou tu královskou ve
týdně.
- PRÁVNÍK. tár v Krompachu, minule bol vo Vel’- čeři hodil na smetiště. Ale jiný ku
VÁCLAV W. MRÁZ,
1834 jižní Ashland Ave.
kom Vitize a tam zjedol kúsok salá pec, Jiří Rye, našel tyto odpadky, vzal
- PRÁVNÍK zhotovená z pravého
roh 18. Place.
my. Táto bola zkazená a vyvinutý bol je a zasadil — a byl překvapen, že
Úřadovna v Marquette Bldg., 140 J. Dear
dubu, mezistěny vy
TELEFON CANAL 3230.
v nej jed ptomain. Friedman keď pri- vyrostly mu tulipány novýeh a nezná
born ul. č. pokoje 943—950. — Telefon Ran
cpané minerální vl
dolph 2996. — Úřaduje každý večer po. 7. ho
šiel domov musil sa 1’ahnúť a po mých barev. A tak počátkem 17. sto
nou, má zdravotní
dině a v neděli ráno ve svém bytě v č. 1816 i
75c .1.
strašných bol’astiach na třetí deň zo letí nabyla tato rostlina v Hollandsku
nádržku na led, pa
VÁCLAV J. VÁVRA,
jižní Avers ave. Telefon Lawndale 4259. takové obliby, její “kult” stal se tako
mrel.
hotově,
Zastupuje u všech soudů a každé záležitosti
tentní
odkapovací
— Jáfl^i Porvazníka v Košiaclach vým bláznivým sběratelským sportem,
vyřizuje spolehlivě.
— PRÁVNÍK. —
trubku, drátěné, ni
50c .
poznajů na policii ako starý peniaz. že v letech 1634 — 1637 nastala pra čís. no jiz. Dearborn ul. 705 Westminster ---------------------------------------------------------klované posunovací
Má prilepkavé prsty, ale při tom má vá bláznivá horečka tulipánová “dwaze Bldg. Telefon Randolph 7478. — Obydlí í&u j.
JOSEF J. KROUPA,
police, cena pro ten
týdně. ,
i vel’kú smolu. Sotva že niečo potia< Tulpenhandel” čili česky bláznivý ob Ashland ave. Telefon Canal 3635.
- PRÁVNÍK to zvláštní prodej za
hne, už ho policla chytí. Ešte váčšlu chod tulipány.. Z počátku byla to sna
Úřadovna roh Clark a
ulice.
Tento krásný kočárek má z rákosu těs
smolu mal ale minule, keď vlmal do ha některých kupců, aby měli cibuli
8TANISLAV J. HALÍK,
| Reaper Block, č. pok. 720.
7070.
ně pletenou košinku, se sklopovacfm léno
[ Obydli č. 1825 již. Lawndale Ave. do 8:30 hod.
jedného kuřina a kradol tam kury. tulipánovou dosud neznámých barev,
- PRÁVNÍK. chem, vycpanou pravou koží s velkou po
čer a v neděli dopoledne.
Chytili ho pri tom a posadili do chlá kterou chtěli ukazovat! známým jako Pokoje čís. 712—714 City Halí Sq
hyblivou stříškou, má silné % palcové ráfy
1655. Svědomité vyřízeni
dku.
raritu. A tak se vyvinula šílená spe '39 sev. Clark ul„ blíž
ich.
— Policla v Košiciach chytila Ma kulace, za některé cibule nových nebo tě čís. 1844 Racine Ave.
ďara Mikulša Totha, ktorý v Buzinke vzácných druhů placeny byly úžasné hodin ráno a od 6—8
EDUARD J. HRDLIČKA,
úřadovně; Randolph 6575
Skládací
davenport.
ukradol pár koní a předal ich za 700 částky. Tak za cibuli “Semper Au- PRÁVNÍK. —
korún. Peniaze našli uůho.
163 vých Randolph ul., roh LaSalle ul., čísl;
gustus”, z níž byly prý tehdy jen dva
$2 hotově, $1IQ.65
OTTO F. RING,
— V Siksove minule na jarmoku exempláře v Hollandsku zaplaceno by
poschodí. — Kaž.
- PRÁVNÍK. svém obydlí č.
vačkový zloděj ukradol jednemu jar- lo 13.000 zlatých, jiné druhy, jako “Ad
50c týdně.
A
i Douglas Blvd. 1
402 Rector Bullding
močníkovl 80 korún. Dotyčný krádež mirál Liefken” nebo “Orderkoning”
: Main 3909. —
Telefon Randolph 6634. — Obydli: 1441 záp
hněď zbadal a chcel zlodeja zadr- docílily cen 3000 až 8000 zlatých. A
S49z nejlepšího březového dříví zhotovený —
žat.’ Ten však dal sa na útek a keď s cibulemi provozován termínový ob 18. u'ice. — Telefon Canal 4725.
duhově lakovaný. Má po celé velikosti péro
ho prenasledovatelia skoro už držali, chod jako na burse, byly počítány di
vé sedadlo a jest potažen Fabricord koží.
KAREL D. LUSK,
vtedy skočil do rozvodněného Herna- ference atd., zrovna jako by to byly
JAN W. JEDLAN,
Jediným pohybem může býti předělán na vel
— PRÁVNÍK. —
du a preplával na druhý břeh.
kou a pohodlnou postel. Rozhodně nejlepší
— PRÁVNÍK. —
akcie a ne tulipány. Obrovská jmění
1x8 N. LaSalle ulice pokoj čís. 5x7.
— Gero — nazpiit k vojsku! — Zná
^kdavenport
této hodnoť za tak nízkou cenu.
V Reaper Block, Clark a Washington ul.
byla vyzískána i ztracena tímto ne
Dlouholetá zkušenost v soudech pozůsta
my stotník parlamentárnej stráže, Ge
Úřaduje
u
p.
Kirchmana
v
čís.
3149
záp.
23.
lostních a pozemkových, jakož i v jiných
ro, ktorý posekal vyslanca Lehela Hé- smyslným obchodem, který nemá hned ul. a v Kirchman Bank na 56. a záp. 22. ul. právních záležitostech. — Telefon Main 2676.
Hlavní obchod.
OBCHOD SEV. STRANY
derváryho, přeložený je k honvédom, tak rovného v dějinách lidských bláz
novství, mnoho zámožných rodin při
— ale v povýšenom rangu.
JI HO-VÝCH. ROH
Telefon Randolph 2330.
541-543
FRANK H. BICEK.
— Pravotenie sa bude drahšíe. — vedlo se tím na žebrotu, až sama vláda
J. J. VITERNA,
CLARK A VAN
záp. North ave.
Ministerstvo p^avosúdla praoujú na roku 1637 musila termínový obchod tu
BUREN UL.
— český právník. —
- PRÁVNÍK. —
novom zákone pravotnom. — Všetky lipány zaraziti nařízením, že cibule čís. pokoje 909—10 City Hall Square Building, Severovýchodní roh Clark a Washington ul.
blíže Mohawk ul.
Otevřeno v pondělí, v
poplatky pravotné, štemple atď. budú musí býti skutečně dodány, jinak jsou 139 severní Clark ulice. Reaper Block, čís. pokoje 727, telefon Central
Otevřeno v pondělí, v
úterý, ve čtvrtek ■ v
zvaěšené, tak že kdo bude sa chcieť koupě neplatné. Bylo po tulipánové Residence: 2x57 Hastings ul., roh Leawitt iď. 5764- Obydlí čís. 2526 již. Ridgeway ave. Te
úterý, ve čtvrtek a v
sobotu večer.
lefon: Lawudale 3370.
sobotu večer.
pravotiť, mu to hodné draho vypadne. burse, z celého bláznovství zbylo pro Doma po 6. hod. večer. Tel. Canal 6017.
— Posúdený maďarský republikán. Hollandsko jen to dobré, že založeno |
Dr. Eduard Ormos napísal článok bylo zde rozsáhlé tulipánové kyětinářLUDVÍK R. DEJMEK,
JOS. Z. KLEŇHA,
do “Magyar Kóztársaságu” pod ná- ství, které jest dosud pro část Holland
— PRÁVNÍK. —
zvom “Královská agitácia za republi ska dobrým pramenem příjmů.
jonway Building, ut záp. Washington uť.,
- PRÁVNÍK. ku”, v ktorom slino napadal král’a
Hollandsko však nepěstí jen tulipá •is. pokoje 1601, telefon Franklin 1087. Oby- 720—722 Reaper Block, ros sev. Clark ulice.
ve 31 třídě a v mezipalubí.
vzpomínka T
Franc Josefa 1. a živil republiku. — ny, také množství jiných cibulových ilí v čísle Z500 jižní Harding Ave. Telefon Obydlí 2551 Již. Turner ave.
$25.00 po čtyř komínových
Telefon Rockwell 2084.
Důa 28. aprila stál Ormos před sůdnou rostlin, jako hyacinty, narcisky, lilie
lodích.
stolicou v Pešti a posúdený bol na 6 atd. Hyacinty hlavně pěstí se mezi
ve 3. kabině po dvoukomímesáčné vazenie. Pře nás Slovákov Leydenem a Alkmaarem. A hollandO. L. KOLÁŘ,
nových lodích, $32.50 po
JOSEF C. PÍŠA,
je aspoň to potěcha, že nesúdia len ské květinářství není zrovna lehké ře
7 Sfe.v*dč°t«
PRÁVNÍK. — PRÁVNÍK. čtyřkomínových lodích.
nás samých, ale i Maďarov, lebo toto meslo, naopak pěstění těehtb cibulí je
Rector Bldg., jiho-východni roh Clark a
Úřadovna v čís. xoox — 167 záp. Wash
$45 *a výše ve druhé kabině.
Sj4UT^
je už treti případ v krátkom čase, čo jedním z nejtěžších, jsou jistá odborná; *ington,
Monroe
ulice.
Pokoj
čís.
401.
Telefon
Randolph
mezi
La
Salle
a
sth
Ave.
TeL
Main
PLNOMOCE — DĚDICTVÍ
n|
hfbů v Chicagu. Mé umčlé balaamevínl a mo.|
6634.
Úřaduje
každý
večer
a
v
neděli
ráno
ve
3598.
—
Obydli
čís.
1626
Centrál
Park
Ave.
‘‘Magyar Kóztársaság” bol posúdený. tajemství, která přecházejí s otce na dernt řízeni pohřbu leat Maámo • odporufono
ZASÍLÁNÍ PENĚZ.
svém bytě č. 3401 záp. 26. ul., roh Homan
Přeplav.
Tělefon Lawndale 5630. — Več
— Zbojníci v kaštieli. — V kaštiell
Ave., telefon Rockwcil 1356. - Zastupuje u
syna, a v nich jest vlastně sláva hol- 7—9 hod. u p. Vavřička, 1720
Henrika Pongora v Puszatafddémesi
Ceny dosud velmi nízké. Do Evropy
0. JILOVSKY,
všech soudí, a vykonává notářské práce.
landského květinářství.
(prešporskej stol.) v noci 27. aprila
■— veřejný notář —
?22
přes
vodu
v
mezipalubí.
Třetí
ka

F. J. KARÁ&EK,
O velikonocích jest Hollandsko
bolí maskovaní zloději. Dvaja masko
1K-I7 ?Sn 1R. ulice. Chlcaao. III.
VINCENC PONIČ,
- PRÁVNÍK biny $31.50 a $32.50. Do New Yorku
vané! zastali před postel’ou statkára, opravdu nádherná zahrada, turisti,
ŘEDITEL POHŘBŮ
Úřadovna, 910 Ashland Block, roh Clark
$16.00.
jeden opřel mu revolver o prsia, dru hlavně Angličani a Američani, houf- a Randolph ul. Tel. Central 6630. — Obydli:
- PRÁVNÍK —
8410 fáp- 26tá uík®.
ně
navštěvují
tyto
dny
Hollandsko
jen
j
čís.
4306
záp.
hý medzitým poprezeral byt a z ka„Z
_i. Place do 8 hod. ráno a ve1808
Ashland
Ave.
—
Doma
úřaduje
od
7
do
... po 7 hod. V neděli celé dopoledne. Tel.
sní sobral hotové peniaze, vkladné pro jeho květinovou krásu. I Němci če
Dědictví.
knížky, šperky a cenné papiery v cene jezdí nyní do Hollandska podívat se Lawndale 5S47- Každé právnické záležitosti 9 hodin večer. Telefon Canal 4840.
Naše dlouholetá zkušenost a doko V CHICAGU, WARREN PARKU,
u všech soudů vyřídí věrně a rychle.
16 tisíc korún. Po polhodine sa zlo na tuto barevnou slávu, která však!
MORTON PARKU, BERWYN,
nalé spojení s úřady a notáři v čeHAVLICE a KRÁL,
NOVÁK & POLLACK,
ději vadiallll.
trvá kratší dobu, než ona příslovečná!
: chách, Moravě a Uhrách, umožňuje
— pohrobnícl a balsamovačl, —»
OTTO L. STEISKAL,
— PRÁVNÍCI. —
— Maďarski divoši. — Maďaři polní tráva. Jakmile květiny rozvi
nám vymáhání dědictví s malými vý
ED.
J.
NOVÁK,
S.
S.
POLLACK,
Z031 — 19. oL, nh Nutt Ct
vždy s pýchou rozhlasujú, aký kultur- jí v plné kráse, uřezávají se ihned, ■
lohami.
— ČESKÝ PRÁVNÍK obydlí
17:4
Loomis
ul.
obydlí
3149
Racine
Svědomitě obstarúvají pohřby a spatřuji
ny národ sfl oni. Ale nasledujúcl pří aby cibule nepozbyly síly a také ceny.
Telefon
Canal 646.
__ ___________
Avenue.
kočáry na pohřby, svatby 1 jiné slavností.
pad dokazuje opak toho: V Erčl (Fe- A v té době květin konají se na tu- Úřadovna
_
1817 Loomis ul.. roh x8. ulic
First National Bank Bldg., 68 Monroe ul.,
Telefon Cansl 3023.
hérska st.) bola assentíťka. Marti lipánovýcli polích tak zvané “zelené Bh Island Ave. Telefon Canal 342.
na 15. poschodí. — čísla pokojů: 1524—1528—
Zásilky peněz.
1529. Telefon Centra! 727.
na Dubca zo Szárhalomu erč-ský mlá dražby,” kupci prohlížejí si znalecky 1
| Rychle a přesně vyřizovány.
denci zabili hněď po odobrati za vo květiny a na těchto dražbách stanoví j
i
_____
KAREL
J.
MICHAL,
jáka. Erčskí mládenci si totiž umie- se také tržní ceny, jež mají vliv i na
OTTO MUCHNA,
- PRÁVNÍK Pospěšte si
nili, že szárhalomským rekrútom dne- ták zvaný “suchý” prodej v létě, kdy
Úřadovna pokoj čís. 910 v budově City a pište ihned o krásný, poutavý
— pohrobnfk a balsanwvač, —
3743 západní 26. ulice,
Telegrafické zásilky
šný deň urobia památným. O 5-ej ve vyhrabávají se cibule.
Halí Square, jihovýchodní roh Clark a Ran
2716 Jižní Centrál Park ava. Obstarává
do 100 korun za zvláštní poplatek 60c
čer išli domov Szárhalomci, a tu ich
blíže Ridgeway Ave.
Hollanďanům samým jest doba tu dolph ul. Tel. Randolph 2330. — Residen
svědomitě pohřby a opatřuj« a pronajímá
do 200 K 65c, do 300 K 70c, do 400
Erčania napadli drúkmi, palicaml, no- lipánová také svátkem, to jest “bollen ce S4«> Hl Kedzie Ave. Tel. Rockwell 709.
“Na peB slávy",
kočáry na pohřby, svatby a Jiné slav
K 75c, do 500 K 80c a od 500 nahoru
žami, a Martina Dubca, ktorý vypadol dagen”, jarní svátek, kdy kde kdo vy
neboť v brzku buč
nosti. Tel. Lawndale 310«85 centů.
tisky pokud zásoba
z voza, istý Német tak ovalil drůkom, jde si ven vzdát pozdrav a obdiv jaru
BEDŘICH HOLÝ,
nízkou cenu. - Neváz.
že mu hněď vystrekly modzgy a na v plné jeho slávě květinové, kdy jest
— PRÁVNÍK papír, tisk) poštou 35c. Sk
mieste zomrel. To je už druhá vraž
ČERMÁK a KOSTEČKA,
vzduch prosycen vůněmi hyacintů. A óíslo pokoje 7'4, Hartford Bldg. 8 jižní Dear Objednávky vyřizuje o
da. Németova, lébo před dvoma rokmi
born, roh Madison ulice. — Obydlí 1301 již.
— pohrobnícl a balsamovačL —
FERD. PANDNER
tiež zabil istého Tikiča, za čo dostal 2 tato doba výletů, květinových slavno Ashland Ave. Tolefon Randolph iotj. — Oby
Throop ulice. — Telefon Caaal zfa. —
roky a len nedávno sa vysvobodil z stí prospívá také živnosti hostinské, dlí: 4518 jižní Miliard Avenue. Telefon
3445 W. 26th Str., Chicago, lil.
966—970 záp. 18. ulice. břidlicová, asbestos, kachlové, térové, 1653
Residence: 2536 jižní Miliard Av«. — Telefon
24x4m
vazenia. — Tiež v tej lstej Erči sta poněvadž “zalévají se při tom cibule”, Lawndale 6708.
Telephone Roekwell 558.
štérkc/é a papírové.
Lawndale 2x12.
Odbočka: 3817 záp. 26. ul., Chicago, III.
lo sa 26. aprila, že traja mládenci z jak zní odborný termín leydenských
— knihkupectví, nakladatelství —
studentů
pro
pořádný
chlast.
V
době
KAREL
B.
PAVLÍČEK,
neznámých příčin, napadli a do krva
importování veškerých knih, časopisů, hudeb
M. PELIKÁN,
- PRÁVNÍK. nin, uměleckých děl, obrazů a pod. v době
vá zbili Jána Dubrického a jeho 70- slávy tulipánové rozveselí se i flegma
nejkratší za nejlevnější cenu.
x6xm
— pohrobník a balsamovač, —
ročního otea, okrem toho dve nemluv tický Hollanďan — kdo by také odo
Úřadovna čís. 606 Reaper Block.
ňata vytrhli z postielok a poskákali lal tomu kusu Orientu, který v podobě Severovýchod, reh Clark a Washingtoni uL
3317
záp.
North
ave., blíže Spaulding avenue.
Z Union Pier, Mích., do Chicaga.
Hamburk-Americká Linie.
ulice
Telefon Belmont 6779. — Odbočka v starém
po nich. Nuž či niesú to horší, ako tulipánů přešel i do země těžkopád Tel. Central 1219. Obydlí 3047 záp. 19. ul
a Albany «venue. — Tel. Rockwell 1516.
Radostná zpráva!
správky a překládání starých střech. místsě, 1330 Crittenden ul. Tel. Monroe 4x50.
afrlokí kannibali? A vraj kultúrny ných “mynheerů"!
Známý náš krajan Josef Koutník
národ!
— Nejstarší česká společnost —
zářídil pohodlné výletní místo blíže
— Prečo je v Uhorsku drahota? —
JAN TANCL,
Snížené ceny po celý měsíc.
JOSEF KOHN,
Universal Cornice anil Roofing Comp.
břehu jezera Michigan, kdež rodiny i
Pozemková daň v Uhorsku činila r.
— PRÁVNÍK. —
Čtěte, přemýšlejte a uznáte, proč
— pohrobnfk a balsamovač, —
1896 — 1900 prlemerne 61,542.000 kor., kupovali obleky hotové, ušité, které 109 sev. Dearborn ulice, xt. podlaha, blíže jednotlivci naleznou kýženého odpo
Založena roku 1891.
X92I Blue Island avenue.
do r. 1910 sa táto daň zdvihla na 61, vám nepadnou, můžete li u mne dátl Washington ulice. Telefon Central 8190, rok činku v době letních prázdnin. Ceny
2237—41
jižní
Troy
ulice.
Pohřby vypravují se v automobilech i ko
mírné, obsluha vzorná. Dopište si o
562.000 kor., teda za desť rokov o šiti oblek dle míry a nejnovější mo Springfield Ave. a 25. ul. Tel. Lawnd ’
Tel. Lawndale 2900. čárech. Ceny co hejnižší. Obsluha svědomitá
podrobnosti:
20.000 kor. Naproti tomu potravně da dy, lepší a lacinější, než koupíte ho V úterý večer u Frank J. Petrů, 1441
a spolehlivá. Tel. Canal nor.
JOS. KOUTNÍK,
né r. 1868 činily 81 millionov kr., roku tově ušité obleky. Ušiji za $20 lepší
Union Pier, Mích.
lx2m.
KAREL
A.
CHURAŇ,
1910 už 635 millionov. Sol stála kedysi než koupíte hotový za $25 z nejnověj
JAN A. JANA, JR.,
28 halierov, ačkoFvek výdavky pri ších látek, jako z modrých seržů, še advokát a právní rádce, č. 127 sev. Dearborn
číslo pokoje 828. Telefon Centrál 314.
—■ pohrobník a balsamovač, —
jej vyrobení stoja při metrickom cen dých, hnědých a jiné larvy látek. ulice,
V pátek u p. J. Dušáka, roh. 30. ul. a Union
DEKY RUČNĚ ŠITÉ
2434 Již. Albany ave. Tel. Lawndale M. —
te len 2 kor. 98 hal., teda za kilo soli Přijďte a prohlédněte si u mne dříve ave., od 8—xo hod večer. Zvláštní pozornost
— stavební klempíř —
Kočáry pro všechny příležitosti.
Dle vídeňského způsobu z peří
platí sa o 20 hal. lané viac. Pri kile než koupíte jinde. Zvláštní pozornost se věnuje žalobám na odškodné, pozemkovým
Telefon Canal 4101.
2431 jižní Kedzie Avenue.
neb ovčí vlny každé velikosti z
oukru ide dále do štátnej kassy 38 ha se věnuje mladíkům. Práce zaručená. a pozůstalostním záležitostem.
látek našich, neb které si při
Ozdobné stropy specialita.
lierov. A tak je to pri všetkých vý Joe Kohout, zakázkový krejčí, 1945
Primů doprava mezi: New Yorkem a
nesete. Za dobrou práci se ručí.
JOSEF OBORNÍ,
živných článkoch.
Hamburkem, Philadelphií a Hamburkem,
Telefon Lawndale 2645.
2xn
Již. Halsted ul., naproti 20. ul.
JIŘÍ A. BAŠTA,
Marie Oplustll, 2845 záp. 22. ul.
— KLEMPÍŘ —
Bostoneo
Hamburkem, Baltic
— Á zas urazenie krála. — V Baj
- PRÁVNÍK. Hamburkem. —
blíže California ave. Tel. Rocku tkáča počas balkánskej vojny tak
—v čísle 1832 Fisk alice.—
139 sev. Clark ul., City Hall Square Bldg.,
well
1989.
31xn
to politizovala jedna Srbka so svojíNej nižší ceny za dopravu do staré neb ze
KONKURS.
■čís. pokoje i$n—1514. Telefon Randolph 6753.
Všecky práce klempířské a střechařmi súsedkami: “Váš král je nám SrTímto se vypisuje konkurs na místo Obydlí 3502 záp. 26. ul., roh St. Louis Ave.
ské. Nejnovější: Pokrývání střechy
Čechům. Báječné pohodlí v mezipalubí a
bom ničím, lebo sa bojí nášho násled’ jednatele v patronátní budově Cos. Telefon Rockwell 393gumovým .papírem. Jsou zaručeny na
třetí kajutě, obsahující kabiny o 2, 4 a 6
níka trónu a podplatil Srbov, aby mu1 Svob. Školy’Vojta Náprstek. Možno
postelích, jídelny, koupelny, prádelnu atd.
10 let. Cena velmi levná. Telefon
ANTON PECIVÁL
O další podrobnosti hlaste se u
nevypovedali vojnu. Keď raz Srbi> nahlédnout! do podmínek. Zapečetěné
měšťanské
pivo
z
měšťanského
Canal 479.
— PRÁVNÍK. —
premožu Turka, prídu sem a zaujmú1 nabídky zaslány buďteš na tajemní- pokoj číslo 739 — 29- jižní La Salle ulice.
pivovaru v Plzni.
Hamburg
Američan
Linie,
2595
—
7
Lawndale
Ave.,
roh
25.
ulice,
celá Báčku. Vysvořodia nás z tejto> ka ředitelstva, pan* Jana Dvořáka v Telefon Randolph 51«- V obydlí: 3443 záp.
Jest to Non Plus Ultra pivo celého
“ JOSEFA MfiLEČEK,
New York, Philadelphia, Boston, Balti hotoví střechy všeho druhu, papírové,
RUDOLF OELSNER,
klletky « vtedy budeme jest u Maďa-- čísle 2639 So. SpauMlng Ave., do 28. s6. ulice, biláe Trunťbrfl Ave., do < hodin světa.
more, Pittsburg, Chicago, St Louis, Min
rfo»«
k*Uý
vočss
»
v
neděli
ráno.
TeL
Rockpomocnice ku porodu ▼ C. 2588 Tnnnjediný Jednatel pro Spojené Státy. — neapolis New Orleans, St Francisco nebe dehtové a štěrkové.
fov paprikáš a budeme plť maďarskú. května, 1814. Řldltehetvo vyhražuje well «16. V Č. «006 j. Ashland ave.
M. E. Holpuch, ředitel, čís. 2507 již. bull Ave. Telefon Roekwell 81*6, Blí
Chicagská úřadovna: 516 sev. Clark uL
pMjsaooti neb zaonftnoatl ja- •
. v pětek Teřet, od 7x30 do t^e b
u místních Jednatelů.
fcrv.* Pre hůrenle bola erbka posú- 81
Lawndale ave. — Tel. Lawndale 388. že západní 26. ulice.
¿Telefon North 159.
llilr
ítel rtimil»,,
!

s“ ZAŘÍZENY
($1-25 týdné)

$92-50

$2 hotově, 50c týdně.

Anton Zeman,

DO EVROPY

m

f

Jiřin

Zavádíme vodu,
plyn a stoky.

LADIMÍR PRŮCHA

F, J. SKALA & CO. STŘECHY
Klempířské práce

OCELOVÉ STROPY

Jos. Ttimpach,

Plzeňské

GARDEN CITY
ROOFING CO.

Krásná

M

fiflfráhtfea,

DENNÍ HLASATEL, 24. KVĚTNA, 1914

I

| Pravoslava Trojana, v lednu roku 1870
ubytovala se znovu u Braunerů a v
*' létě téhož roku odstěhovala se k ba
V Praze vyšla kniha “Zděnka Hav bičce do Německého Brodu.
líčková, dcery národa trnitá cesta ži-[I xDávno
,uvuu J1X
U(IIUWU os baronem
již picu
před události
votem" zpéra Cyrilla Merhauta. Tím ,
mčl zdeĎku rád mladý čeoživeny znova vzpomínky na dceru ne-j 9ký kavalIr Václav hrabě z Kounic,
šťastného Karla Havlíčka-Borovského, > který y tu dobu studoval 30Uačsně
ve věku dětském osiřelou, pro kterou práva a bo8podářskou školu v Táboře.
národ veřejnou loterií opatřil ..s™
věno a■>
Zdeňka chovala se k němu chlad
prostředky k výchově.
. ně «.
a »»
na jeho dopisy odpovídala zřídka.
Zděnka Havlíčková, od jejíž smrti, Teprve roku 1869 napsala své příteluplynulo
čtyřicet
let,
stala
se
během
I
kyni
pnipce do Poděbrad; “Víš, že
Hodnota jich uvedla v úžas celou zemi.
času jakousi bytostí legendární. Mno-, byj Kounic tak nebezpečně nemocen?
ho se o ní vypravovalo a šuškalo, a jak Měl ppj- typhus a plival krev — a to
Tyto pozoruhodné nákladní vozy utvořily nový standard už to bývá, smísila sc fantasie s pra-! g pouhého duševního namáhání ....
mezi motorovými nákladními vozy, co do výkonnosti. Že vdou na konec tak, že už nebylo mo-1 Kounic je mladý muž, velmi ušlechtižno Obojí od sebe rozeznati. Může tedy
povahy — nevím, zdaž jsem Ti poFargo specifikace a ceny “trefily trh” do pravého místa, celá naše veřejnost býti jen povděčna věděla, že jsme spolu uzavřeli přátelautoru, který na základě spolehlivých | 8tví .... Cit, který k němu chovám,
dokazují obrovské poptávky, hrnoucí se na nás
pramenů obral si za úkol, očistit! pa- jest podoben citu, jakým Tebe milumátku dcery Havlíčkovy od klevet, j ji. Není to láska, která žádá pozemjimž dodnes po vlastech českých lec- ského svazku —”
kde se věří, ač se jinde již dávno seV prosinci roku 1879 navštívil hraznalo, že byly nespravedlivé.
bě Kounic Zdeňku v Brodě na pět dní;
Zdeňka Havlíčkova narodila se 23. | napsali spolu Vojtěchu Fričovi psaní,
prosince roku 1848; matka zemřela jí které začínalo: “Máme se dobře a
v dubnu roku 1856, otec 29. července! máme se velmi rádi ....”
téhož roku po svém návratu z vyhnán-! Přes to Zdeňka váhala státi se choství brixenského. Oba rodiče sklátila' ti hraběte. Měla jakési neznámé dů<5o hrobu tuberkulosa. Zdeňku vycho- vody
J proti
** němu.
Na jaře roku 1871 najednou Kounic
vávala potom sestra její matky, pro
vdaná v Praze za pokrývačského mi ustal v korespondenci se Zdeňkou, a
stra Jaroše; oba, teta i strýc, měli ne dívka tím do hloubi duše pohněvaná
teř rádi a starali se o ní poctivě, po oznámila mu dopisem, že mu vrací
kud mohli. Ale, když blahobyt manže slovo i volnost jednání.
Proč tehda hrabě Kounic Zdeňce
lů Jarošových pozvolna proměňoval se
nedostatek, nemohli se už ovšem sta- nepsal, Cyril Merhout nevysvětluje.
Fargo nákladní vozy % tuny
$ 850 vrati
tak pečlivě o výchovu neteře, již Ale soudím z vyprávění své matky
dnes již zesnulé, která v tu dobu jako
Fargo nákladní vozy I tůni
$1400 bezmála čtrnáctileté, majíce vedle ní mladá
dívka žila v Táboře a dobře zna
ještě tři vlastní děti.
Fargo nákladní vozy I </2 tuny
$1800
Dir. Hamerník potkal v tu dobu jed la hraběte Kounice, jakož i z vyprá
nou Zdeňku na ulici a pozastavil se j vění jiných pamětníků, že Zdeňka mě
nad způsobem a stavem ošacení děv la přece jakousi podstatnou příčinu
Prodávají se na mírné splátky
čete. Veřejnost zburcována, počaly se nevěřili v naprostou věrnost svého pří
konati sbírky ve prospěch dcery Hav tele. Při veškeré ušlechtilosti své po
Obchodnici, kteří si přejete motorový nákladní vůz, kte líčkovy. Ustanovil se “Sbor pro pa vahy býval mladý hrabě přec jen pa
trně trochu nestálý v lásce, a jak už
mátku Havlíčkovu”, a při něm dám
rý jest zhotoven pro dlouhé a drsné užívání, zaručený ský komitét “Sbor paní k uskutečnění tomu 'bývá u sanguiníků, myslil to po
každé velice doopravdy.
národní
loterie
pro
Zděnku
Havlíčko

zodpovědným závodem a prodávaný za rozumnou cenu, vu". V něm zasedaly Augusta Brau- Po tomto novém sklamání rozhodla
se Zdeňka, tehda již 231etá, že se co
měli byste poptati se o našich nabídkách.
nerová, Marie Riegrová, Karolina Svě
nuejdříve provdá, a svolila k sňatku s
tlá, Kateřina Fuegnerová, Marie Běl- dávným svým ctitelem, mladým stat
ská, Marie Doubková, Eleonora hrab. kářem Antonínem Svobodou, kterého
•'. ’
— Úplné vysvětleni na požádáni —
Kounicová, K. Petrovič-Jungmanová, byla jednou již odmítla. V březnu r.
Jenny kněžna Taxisová. Dne 17. květ 1872 přijela do Prahy doplnit si výba
na r. 1862 konán byl tah loterie. Pro vu, ale tu propukla u ní choroba rodi
dáno 124,241 losů po 20 kr.; celkem čův a pokračovala tak rychle, že
loterie vynesla 30,596 zl. 6 kr. O pěně-1 z^ňta
n^rtalm
□
I zích ustanoveno, že z úroků má se hra-| června odvezla ji paní Braunerová k
1166 zásadní 22. ulice.
1 diti náklad na výživu a výchovu Zdeň- babičce do Německého Brodu, a 20.
1 ky; kdyby se provdala, měla obdržeti1 září roku 1872 ráno, ubohá Zdeňka dotřetinu této jistiny, bude však míti trpěla, nedočkavši se své svatby.
A právo užívati všech úroků. Po jejím
To je v krátkosti životopis “dcery
i úmrtí mělo užívání všech úrokův při národa”, jak jej načrtl Cyril Merhaut.
padnout jejím manželským dětem až
Ubohá Zdeňka! Zdědivši po otci ne
1 do fysické zletilosti, kdy se dětem ode- zkrotnou, vzdornou povahu, odvažova
] vzdá jich podíl v neobmezené vlastni- la se cítit a myslit jinak, než jak se
Máte-li peníze, které vám žádné
I ctví. Kdyby zemřela bez dětí, připadne jí diktovalo. Ale v našem národě, kte
úroky nepřinášejí, my vám může
I jistina pod jménem “Památka Havlíč rý nadšeně opěvá tvrdé lebky svých
me okamžité peníze uložit na první
kova” k základu ve prospěch spisova- otců, ve skutečnosti namnoze se nemi
jistotu.
| telstva českého.
luje nepoddajnost: za nejpřednějšf
Od té doby staral se “Sbor” o. ctnost dětí, zejména dívek, považuje
Máme hypotéky v částkách:
vychování Zdeňky a neviděl rád, žy se poslušnost.
byla u Jarošových. Když konečně r.
Zdeňka Havlíčkova nebyla posluš
1863 byla paní Jarošová dvakrát uvěz ná; měla svou hlavu a své srdce, je
něna pro obchodní dluhy svého manže muž nedovolila poroučet. To byla Její
la, které dostoupily výše 40,000 zl., po jediná vina, a za tu byla trpce potre
dal dr. V. Bělský jménem “Sboru” k stána. Vytrpěla dosti za svého živo
okresnímu soudu žádost, aby zbavil Ja ta; nedejme tedy trpěti ještě její pa
roše poručenství nad Zdeňkou a místo mátce!
Olga Fastrovft.
něho ustanovil poručníkem dra Braunera. To se také stalo, ač druhý strýc
Zdeňčin se strany matčiny, berní oficlál Alois Sýkora, dosvědčil JarošoZaručujeme v Každém případu, že každá půjčka námi udělaná je
vům, že se s největší láskou o dívku
první jistota. Uložte si své úspory u firmy známé, spolehlivé a osvěd
starali.
čené. Za tu dobu, co jsme v obchodu udělali jsme půjček na markeče
'Dr. Brauner se “Sborem” v říjnu
v obnosu přes ČTYŘI MILLIONY DOLLARŮ, kteréžto markače jsme
roku 1863 Zdeňku vzal! od tety Jaro
rozprodali.
Zkuste jen jednu krabičku “Nováko
šové, kterou dívka měla opravdu ráda,
Za celou tu dobu co Jsme v obchodu, neztratil nikdo ani jediný
a dali ji na vychování do rodiny univ. vých pilulek" a seznáte ihned jejich
dollar na kapitálu nebo na úroku. Zaručujeme, že každý markeč od
bibliotekéře J. J. Hanuše v Klementi výborný účinek, který se po použití
nás odkoupený jest první jistota.
nu, který měl pět dcer. Navštěvovala ihned dostaví. Pilulky tyto jsou vý
odtud Vyšší dívčí školu, toho roku prá borným prostředkem proti vznětlivé
Půjčky děláme pouze na zastavený pozemek, který přináší velmi
dobrý nájem.
vě otevřenou, a učila se dobře. Nebyla prudkosti, pozvolné ztrátě paměti, bo
však ráda u Hanušů; daleko příjem lení hlavy, pocházející ze žaludečních
Příčina, že obchod náš tak vzrostl, je poctivé a solidní jednání.
nější byl jí prázdninový pobyt u pří obtíží, nelibému dechu, nechuti k jí
telkyně Filipky Hrázské,, jejiž otec byl dlu, potaženému jazyku a nečinnosti
v Poděbradech starostou. Tam sezná jater. Již přes 25 roků přiravuje Jan
mila se Zdeňka o prázdninách s vese Novák tyto pilulky, které tisíce kraja
lými studenty, mezi nimiž byli pozdě nů zbavilo těchto nepříjemných nedu
,£»1518 západní 12. ul., blíže Ashland Avenue.
ji prosluli muži Bohuslav Schnirch, hů. Proto neotálejte i vy a zkuste je,
Václav hrabě z Kounic a Jaromír Če- pakliže jste stiženi zácpou a neutrá
cejte zbytečně času ku ztišení vašich
— Kapitál $200.000. —
lakovský, a cítila se tam jako doma.
Dne 29. ledna roku 1866 byla přední bolestí a obtíží a opatřte si NOVÁKO
0TeiM hodiny: od 9 do 5; v pondělí do 9 hodin večer.
tanečnicí na Národní Besedě; zahajo VY PILULKY, které daleko lépe ůčinkují než různé jiné prostředky. —
♦
vala tanec s Odkolkem ml.
— V neděli se neúřaduje. —
ý
Prodávají se ve všech lékárnách kra
Paní Hanušová neměla jaksi Zdeňku
bička po 25c, aneb zasílají se přímo
ráda a přála si, aby přišla jinam; 1
poštou proti předem zaslanému obno
vzala ji rodina Braunerova k sobě do
su. Vyrábí JOHN NOVÁK & Co., 18.
svého domu na rohu Perštýna a Ferdi
ul. a Ashland Ave.. Chicago, lil.
nandovy třídy. Byla to domácnost
patricijská, velmi distingovaná; mladé ■ Telefon: Centrál 24.

I rgo motorové

Dcera národa.

nákladní vozy.

:: Velký::
Prodej Lotů

FARGO MOTOR CAR CO.,

Výprodej za 50c na dollaru v krásném

ARKADIA
PARKU

Markyče!

$3000
$3500
$4000
$4500
$5000

$1500
$1800
$2000
$2200
$2500

Lombard až k Ridgeland a 14. a 16. ul.

v severním Berwynu.

Dobrá rada pro
zácpou trpící.

Majitel musí mít hotové a splnomocňu=

je nás prodávafi 30»stopové

hotově — $5 měsíčně.
Slušná srážka za všecky hotové.

DO EVROPY

pohodlí v X
chlých peroiodích —

NORTHGEWLLm

O době odplutí stran přeplavních lístků a jiných podrobností
Haste se nebo pište na:

MÍRNÉ

Za 14 dní =.--.....-

peníze

do STARÉ

VLASTL

Levněji než na poště.

LODNÍ LÍSTKY POUZE $22
přes moře tam neb sena.. — Původní ceny. — Výměna peněz.

Kašparova Státní Banka
1800—1906 BLUE LSLAND AVE.,

O"”’...........................
; Ä0BSÄT L. PITTF

Chicago, lil.

o

HUGO L. PITTE «

ROBERT L. PITTE A SYN.

:

Obchod pozemkový a pojišťující. —
Půjčuji peníze na majetky a prodávají
zaručené dlužní úpisy (markyče). —
Veřejní notáři.

*

pOl—903 západní 20. ulice,
roh Johtisoii ul.,
Telefon Canal 1511.

Stoky, voda, cementové chodníky budou zavedeny
tento rok.

Ozdobné sloupy jsou postaveny na rozích ulic. —
Arcadia jest obklopena pěkně postaveným okolím.

Několik domovů jest již postaveno v Arcadia Parku.

Mnohé z nich budou postaveny letošního podzimku.
Pouze pět bloků k Metropolitan zvýšené dráze. —
5c jízdné. — Přijďte v neděli, ať prší nebo sluňProdej započne o 9. hodině dopoledne. Jak se tar
dostanete:
Vstupte na Garfield “L” k Austin Ave. Vstupte na
káru 12. uicle k Austin Avenue. My vás potkáme.
Veliký stan na 14. ul. a Lombard.

Karla Krále

CENY.

H. CLAUSSEN1US & CO.,
generální Jednatele pro západ, č. 100 sev. La Salle ul, Chi
cago, (II., aneb na míatní, pověřené jednatele. —

■

dívce nebylo v ní příliš veselo, proto-1
že neměla tam družky věkem sobě I
rovné. Jedině ve vychovatelce dceru
šek Braunerových slečně Betty Šev
číkové, nalezla důvěrnici. Ňa nedosta-. všech druhů, té nejlepší jakosti a za
tek zábav nemohla si však naříkati,! ručené plné váhy dostanete vždy v uneboť ji vodili do všech elegantních i hlířském skladišti
plesů.
U Braunerů přestála Zdeňka svou I
první naivní dívčí lásku, jejíž hrdi-,
nou ‘byl pozdější zakladatel a majitel
obchodní školy Karel Petr Kheil. To na rohu 18. a Leavitt ulic.
byla jenom nevinná jarní přeháňka; ‘
Telefon Canal 2069.
tragičtěji pro Zdeňku dopadla její lás-1
ka druhá, pro kterou národ na ni zane aneb v domě číslo 1511 západní 19. ul.
vřel. Zdeňka zamilovala si totiž rakou
ského důstojníka — to byl tehdy v o-1 Dříví ku pálqní neustále ve velkém
čích národa zločin. Nic nedbáno, že po výběru na skladě. Dopište aneb zatele
ručík baron Kvido Battaglio byl upřím fonujte a objednávka bude ihned vy
ný Polák, že dokonce se i účastnil po řízena.
slední revoluce polské roku 186? v od
Csay ty nejnižší.
dílu Leška Wišniowskéhp. To jenám .
zhoršovalo situaci, neboť opostční če
DOBRÉ PALIVO A
ská veřejnost tehda smýšlela silně
protipolsky, poněvadž Poláci nedodrže
DOBROU VÁHU
vše Čechům slovo, obeslali říšskou ra
— obdržíte u —
du.
Politika vmísila se do vášnivé PRVNÍ NÁRODNÍ UHELNÍ SPOL.
vzájemné lásky dvou mladých lidí. —
na 23. a Morgan uL
Braunerovi poslali Zdeňku do Podě*My máme vždy na skladě a denně na ká
brad k Hrázským, a Battagliovi dáno rách Jackson Hill, Sunday Creek, Hocking,
na srozuměnou, že nikdy nemůže dojiti 1Genuine Wilmington, pravé Franklin Nutt a
Egg a všecky ty nejlepší druhy tvrdého uhlí.
k sňatku.
Praha, lačná klevet tehda jako nyní, PRVNÍ NÁRODNÍ UHELNÍ SPOLEČNOST
(kooperativně českou)
měla svou sensaci. “O. dceři národa”
na 23. a Morgan ul.
kolovaly surové klepy, že uprchla
Jos. Zpěvák, obchodvedouci. Tel. Canal 3666.
důstojníkem”, píše Cyril Merhaut, “ji Dobrá váha! ______ •________ Dobrá váha!
ní vypravovali, že má s ním dítě a ví
deňské noviny neštftily se přinést! to = Veškeré druhy uhlí —
dceři.
možno obdržeti u české společnosti.
Zdeňka přála si, aby Kvido vzdal se
vojenské kariéry. Ale nedošlo k to Tábor Coal <ř Supply Co.
4021 Ogden avenue.
mu; odjezdem do Poděbrad skončila
tato krátká bouřlivá láska. Kvido ba Telefon Lawndale 2875.
ron Battaglio vzdal se hodnosti důstoj
nické roku 1872 a stal se úředníkem Šněrovažky. ^“X”«.
lvovského místodržitelství; téhož ro podpěrami, které nerezaví a nezlomí se a ne
ku se též oženil. Byl také literárně čin ohnou oe v kyčlích, zaručené uspokojenu Dej
te mi vědět poštovním lístkem nebo telefo
ný v jazyce polském.
nem Lawn4a".e 6815. Nav^ívte mne před 9. ho
Z Poděbrad odjela Zdeňka na delší oinou
dinou rám nneb po z7.. bod. večer. Mra. W. A.

Stavební čáry a omezení. Doprava po zvýšené do
města.

šKUHLÍSSš

kajutě a mezipalubí na velikých a ry

Záruka zdarma.

Deed zdarma v případě úmrtí neb peníze se vrátí.
Příčiny, proč byste měli si zakoupiti v Arkadla
. Parku.

GERINGER & STORKAN

. .."-.óasté plHvhy.----

za

Podmínky každému dosažitelné. —$25

i

■

loty

$175 — tak nízko iako — $175. —

•

•

Chícayo, Tttínoís. ,

^eeeeeeoeoeee •••••••••••••• ••••••••«•••••<••• smssmwQ

pobyt do Rakovníka do rodiny dnu

w-m

. j*.

<5UßDIV/DßQ5
1Q5 W MONROE" ST.
ČISTĚNÍ A BARVENÍ ŠATŮ.
Starý založený závod, dříve “Lawndale Steam Dye Works”, přešel v ru
Motorcycle.
ce jiného majitele a nabízí veřejnosti
Harley-Davldsonovy motorcycle oprvní třídy práci za nízké ceny.
vládají cesty. 44 důležitých zdokonale
ní na nich.
CENNÍK.
O jednom cylindru......................... $210
Mužský oblek ................................. $1.00 O dvou cylindrech ......................... $250
Dámské šaty.................... $1.00 a výše O 2 cylindrech dvoj rychlé.......... $285
Dámské kabáty.................$1.00 a výše.
První třídy opravy apřepracování.
Ve spojení s tímto obchodem založi
— český prodavač —
DOLEŽAL BROS.,
li jsme a otevřeli první třídy módní
Obchodní místnost 2426 Michigan Ave.
1845 Jižní Wood ulice.
dámskou dílnu. Hotovíme šaty z vašeTel. Canal 3542.
29x3m Automobil se též možno prohlédnoutl
oh vlastního materiálu od $10 výše a
▼ čísle 2324 jižní Lawndale Ave.
z našeho materiálu od $25 výše.
1—1914 “Demonstrátor” na prodej
My odvážíme a přivážíme práci. Te
za velmi mírnou cenu.
lefon Lawndale 7130.
J. KEISSLER, majitel,
Douglas Electric Co.,
MUŽI,
zvyšte
svůj výdělek. Naučte se
3112 záp. 22. ulice.
5x3m
holičskému řemeslu, kterého je všudy
Kroupa Bros.,
a vždy potřeba. Mnoho míst čeká s
električtí kontraktořl.
Zavádíme elektrická světla do sta dobrou mzdou. Naučíme Vás v něko
TEREZIE VRCHOTKOVA, rých
budov, bez jakéhokoliv poškození lika týdnech. Nástroje opatříme. Plat
pomocnice ku porodu
během uňent — Přijďte anebo pište
a ku vaší , největší spookjenostL
Aíoler Barbor Cotlege, 165 So. Flfth
Adresa: 3322 Ogden Avenue.
v čísle 2357 Již. Turner Ave.

^€5

KAREL HANZLÍK,

.Telefon Rockwell 2302.

Uxlm

TetefMisite Lawadale UM,

. Jmm, GMcsha.

16x11

CAST TŘETÍ

DENNÍ HLASATEL

PART THIRD

CHICAGO. ILL..V NEDÉLI, DNE 24. KVĚTNA, 1914
lékaře v záloze až k generálnímu vrch
nímu štábnímu lékaři mimo službu.
Kerzl jest dvorním radou a čestným
měšťanem v Išlu. Dostalo se mu čet
ných vyznamenání a řádů od všech
skorém dvorů evropských. Dcera jeho
provdána jest za ministra kultu ryt.
Hussarka.

Česká

cestovatelka

kolem

světa v Japonsku.

Praktiky vyzvědačů.

Stejně jako Švýcary jsou jakýmsi
jasylem pro politické provinilce, tak je
Jistě jen málo lidí ví, že máme mezi ,5zase Belgie eldoradem vyzvědačů. Ni
českými ženami už také jednu, která jkoli snad .proto, že by jim tam špina
sama objela peměkouli. Není snad „vé jejich řemeslo vynášelo zlaté doly,
první; možná, že jest už několik ji- anýbrž jednak pro polohu této země a
ných Češek, jež vykonaly tuto cestu, jpro osobní bezpočnost vyzvědačů saKRONIKY I KRITIKY.
Před nemnoha dny odehrála se v
tak ku př. pokud vím, choť cesto\\te- j
salonu policejního presidenta Křikavy
le Havlasy. Ale tyto dámy cesto
Belgie vklíněna je mezi dva veliké
neobyčejná scéna, jakoby z nějakého
vály v průvodu svých manželů, kdežto ]národy, kteří v přátelství nežijí, což
sensaního románu. K policejnímu pre
učitelka slečna B. M. Eliášová vyko- ;je již dostatečným důvodem, že v neu
— chtějí snad tedy všechnu půdu v sidentu vešel muž, jenž rovněž byl v
Z Prahy, 8. května, 1914.
nala tuto cestu samotna a za vlastní 1trální zemičce zdržuje se legie špionů.
V raftousko-uherských delegacích zemích svých opravdu ponechati radě některých kruzích podezříván ze sty
peníze.
]Podle tvrzení zasvěcenců, je Belgie rá
ků policejních a vyňav browning, na
zástupcové obou parlamentů zvykli si ji Italům a Němcům?
pro vyzvědače, jak pro ty, kteří
Nebylo těchto peněz mnoho, jak sa- jem
:
mířil ho na presidenta, řka jemu:
již slýchat! z úst společných mini
ma upřímně doznává, a každý jí to vě- Jprovozují vyzvědačství ve prospěch
Vysoké
školy
české
poutají
zas
jed

“
Dopustil-li
jsem
se
něčeho
nečestné

strů výklady, jež jsou přímo vzorem
taík i pro vyzvědače ve pro
ří, kdo zná poměry českých učitelů z Německa,
nou
k
sobě
a
k
záležitostem
svým
vět

ho,
musíte
mlčeti,
to
uznávám,
neboť
nemastnosti a neslanosti, avšak to, s
blízka. Leč přece podařilo se jí za- «spěch Francie.
čím opovážil se přijít! letos před de ší pozornost české veřejnosti. Refero jste vázán úředním tajemstvím. Ne-li
Není žádným tajemstvím, že v Bru
šetřit! tolik, že se mohla vydati na
legáty pověstný hr. Berchtold pod hr vali jsme již minule o nových pozem však, jsem-li člověk poctivý, jste po
selu, zejména však v městech, ležících
před
do
Japonska.
Tam
zůstala
rok
*
dým názvem “Exposé o politice za cích české techniky, jež zakoupeny vinen prohlásiti to. Odepřete-li mi to
a učitelskou činností vyzískala si to- na
3 hranicích, Hdé jinak zcela bezúhon
hraniční”, přesahuje již přes všechny státem až na periferii města mezi v tomto případě, jste synem smrti a
lik, že se mohla pustiti dále, na Ha- 3ní, provozují to nikterak počestné ře
meze a není divu, že výklad Berch-j hřbitovy olšanskými a vinohradskou nepomohlo by vám pak ani křičet o
wajské ostrovy a přes Ameriku domů. 3meslo. Mezi vyzvědači nutno rozlišookresní
nemocnicí,
zatím
co
technika
pomoc,
bylo
by
pozdě
již.
Mluvte
te

toldův, naprosto falešný, zkroucený a
Slečna Eliášova jest učitelkou řečí, váti dvojí druh: Vyzvědače to záliby
nejapně malheury zahraniční politiky německá zůstane ve středu Prahy. dy! A policejní president dal skuteč
ovládá dokonale anglický jazyk, a to ’a vyzvědače z povolání.
rakouské zakrývající, vyvolal i u dele Dnes jest už jisto, že vinníkem pra ně prohlášení o úplné poctivosti člo
První pídí se po tajných vojenských
jí umožnilo, že nalezla v Japonsku mí
gátů polskcýh a německých, jindy vým není tu vláda, nýbrž jednak obec věku podezíranému. Jedna z nejpřed
sto. Stala se tak učitelkou anglic- ’dokumentech, po plánech pevnostních
zahraničním ministrům oddaných, čet pražská, jež chovala se v celé důleži nějších osobností českých, jež učinila
kého jazyka na t. zv. poštovní škole v a
‘ konstrukcích děl, aniž by touto svou
né palčivé, nepříjemné kritiky. Po té otázce opatření pozemků pro čes nám sdělení o této scéně sensační,
zvědavostí
hledali hmotný stisk. Spíše
Tokiu, kde se učí japonští úředníci '
bouření opravdové vzbudilo, že nej kou techniku vlažně a lhostejně a dále byla vázána vzhledem na důsledky,
jsou to nezištní vlastenci, kteří se do
poštovní.
větší a také obsahově celkem nejdů i professorský sbor české techniky jež by to pro něj míti mohlo, zacho
mnívají, že vlasti prokazují cenné
Vypravovala
o
tom
na
své
přednášce
(
ležitější část exposé věnována byla samé, který s umístěním půl druhé vat! v tajnosti jméno muže onoho, a
služby, jestliže cizího poddůstojníka
v Národním domě vinohradském, kte- ’pevnostního vodí za noe, jestliže za
veškerému exprimentu albánskému, hodiny cesty od středu města souhla jsme povinnj dbáti loyálně tohoto je
Vírou uspořájiialy české pošumavskl fkoupí dokument více méně důležitý
jenž vyhlášen za vrchol státnického u- sil. Jeden z professorů prohlásil tento jího závazku. Avšak tázala se a my
rou uspořádaly 6. dubna dámské vý- .anebo ofotografují-li tajně nějakou
mění.‘Proto nazval také soc. demokra státní zákup pouhých pozemků — tážeme se zároveň s ní: Proč nebrá
bory Národní jednoty severočeské a ,zeď pevnostní.
tický delegát
Ellenbogen exposé stavba techniky visí ovšem ještě ně nil i Švihá také tak — čest svoji?
pošumavské, a k níž dostavilo se hoj
Berchtoldovo trůnní řečí pro Albánsko kde ve vzduchu! — dokonce za nej
Příležitostní vyzvědačl počínají si
ně obecenstva, hlavně dam.
Tento německý sociální demokrat spa krásnější okamžik života.... Ostatně
Značné vzrušení budí v české veřej
často hodně nemotorně, spíše kompro
třuje v založení albánského státu jen nám vláda hodlá ten blahovolný Čin nosti, že Rus Kochanej, zatčený v
Poznala Japonsko dobře. Žáci její ;mitují. Na příslušných místech nejsou
zdroj utsavičných nepříjemností pro pro jednu naši školu vysokou osla- Praze, dosud jest držán ve vězení, ač
zvali ji do svých rodin i ke svým pří- ■proto tak vítáni jako vywědačl z po
Rakousko. Německý nacionál dr. diti, jak náleží, ranou, namířenou proti koliv členové spolku “Čítárna Tolstébuzným na venkov; kromě toho se volání.
Waldner kritisoval ostře trůnní řeč, druhé. Příbramská akademie, jež přes ho” zcela jasně dokázali, že v den,
známila se s učitelkou na tokijské' žen
Tito rekrutuj! ee aspoň v Belgii, a
o níž pravil, že učinila svou stručno utrakvistický ráz svůj, vždy pokládá kdy spáchat! měl on atentát proti ně
ské universitě, a ta jí umožnila, že itříd a národů velice různých. Inžený
stí, prázdností a těsností nepříznivý na, jsouc umístěna v českém městě, jakému policejnímu komisaři na Rusi;
se stala její posluchačkou. Slečna :ři, podomní obchodníci, obchodníci no
za
kus
české
državy,
má
dle
plánů
dojem. Dr. Waldner obviňuje rakou
dlel v Praze; v protokolech spolku
Eliášova byla první cizinka, zapsaná vinami a výčepníci kořalky, číšníci a
skou diplomacii z neznalosti věcí a vládních 'býti přesazena do Prahy, toho jest zanešeno dokonce, jak účast
na ¡ženské japonské universitě; po- :podemel, Francouzi Němci, Belgičané,
poměrů v době založení balkánského kdež by česká část její přičlenila se nil se debat na schůzích spolku práv«
slouchala tam kurs u nás neznámý, Holanďané a také Angličané. Výdělek
svazu a že netušila také ani aspirace k české a německá k německé techni v oněch dnech. Protože krom toho
ale v Japonsku velmi důležitý, totiž není při tom naprosto tak veliký.
slovanských spojenců. Slovinec dr. ce. Ve skutečnosti tedy běží vlastně běželo by tu vlastně o zločin politický,
Ponejvíce jsou placeni mizerně. Pla
kurs úpravy květin do váz. Jest to
Koroše prohlásil, že poltika, která se o zrušení její existence'jakožto samo pro jakýž se provinilci cizímu státu
starobylé umění, a učí se mu ženy i tí tu zásada, že před nejistými vvzvěstatného
ústavu.
Plán
uveřejněn
byl
v Rakousku a Uhrách provozuje vůči
vůbec nevydávají, jest neuvěřitelno,
muži. Kvetoucí snítky a květy váže dači pevně utažený váček činí více
jako
pokusný
balónek,
co
my
Cecho

Jihoslovanům, jest způsobilá k tomu,
že by Rakousko drželo mladého muJaponec dle pravidel různých škol a zázraků nežli příliš otvřený. Jen něko
aby vytvářela irredentu. Český soci vé budeme tomu říkat — my ale ne
k VŮ,i onomu atentátu,
slohů od sebe odlišných. Protože se lik málo z nich, osvědčené síly prvo
Photo copyright, 1914, by American Press Association.
ální demokrat Vaněk brojí proti obsa říkáme celkem nic, tím méně děláme, zvláště když za napjatého poměru, k
tímto uměním zabývá Japonec od pra třídní, mají pravidelný plat. Nedávno
hu trůnní řeči i exposé. Zuřivý něme ač ku př. Příbram byla by přesazením Rusku rakouské úřady nedělají věru
dávna, po staletí, vyvinul se tím ne byl v Bruselu zatčen jistý Němec, kte
Theodor Roosevelt vrátil se tyto dny z dlouhé cesty po jižní Americe,
cký nacionál K. H. Wolf, známý svým tím hospodářsky zničena.
rádi nějakých laskavostí ruské vládě.
obyčejně jeho krasocit a vkus.. Tomu rému měsíčně bylo zasíláno 300 fran
nepříčetným nepřátelstvím vůči náro
ků. Ostatní jsou placeni za kus, za
I vzniká domněnka, že. Rus Kocha- vyhublý po přestálé zimnici a opálený, ale s nejlepšími nadějemi do budouc
V Praze konala se tyto dny v roz nyj držán je ve vězení vlastně proto, nosti. Ztratil třicet pět liber na váze, když byl kromě nemoci utrpěl i men umění učila se na japonské universitě jednotlivou vykonanou službu.
du našemu, potírá Berchtolda za to, že
naše česká cestovatelka ve volných ho
v době války na Balkáně nedovedl měrech poněkud větších a okázalej ze rakouské úřady už zase větří ně ší poranění. Dne 30. května chce se vypraviti do Španělska, kdež bude mí- dinách, které jí zbývaly po vyučování
Obyčejně nebývají vyzvědačl dirigo
se rozhodnout! rychle pro energickou ších oslava stých narozenin jednoho jakou “ruskou propagandu” v Praze ti svatbu jeho syn, který si bude bráti slečnu Willardovou.
váni na hlavní jejich působiště. Je zná
v
poštovní
škole.
podporu Turecka, napadeného Slovany z největších jihoslovanských básníků, a že jeho dlouhým vězněním a stálými
mo, že nejlepší hotely na severním ná
a že neodhodlal se vtrhnout! do sand- černohorského vladyky Petra II. Ne- výslechy hledají její nitky. Nebyl by sluchačl vyzradili sami, čí byl Hájek kapelník 8. pěš. pl. Živný. Bylo zave O ženské universitě tokijské dovede draží bruselském mívají občas návště
slečna vypravovati velmi zajímavě. Je vy cizozemské. A takový host má pak
žaku, aby zabránil spojení Srbska a ugše. K oslavě, o níž vzhledem k vý ani div, kdyby tu běželo o nějakou obětí. Nedávno totiž pověřen byl vy deno vyšetřování.
to ústav zcela jiného druhu, nežli uni neobyčejně četné návštěvy u sebe. Ho
Černé Hory. Český agrárník Udržal znamu Prahy, mluví slovanský svět, nízkou denunziacl, protože poměry učováním němčiny na ústavu mladý
versity evropské; jedině by se mu teloví zřízenci jsou tím upozorněni.
mluví proti Albánii a praví, že ne přibyli četní delegáti srbští a černo
dr.
Hugo
Siebenschein,
kterýž
v
pra

mezi
Rusy
samými,
to
jest
mezi
Rusy
Na dnešek v noci byli obyvatelé snad podobaly svým zařízením univer
statná zahraniční politika rakouská horští, mezi jiným i starosta města
Stává se pak, že přívětivému a za
vém
slova
smyslu
žáky
dřel.
Při
ho

a
Malorusy
čili
Ukrajnici,
vyvíjejí
se
klidného města Mělníka vyrušeni ze sity anglické a americké spojené s in- služby uznalému cizinci ztratí se ná
nebude lepší, dokud nebudou urovná Bělehradu. Slovanská tato manifesta
dinách nevykládal nic, za to však mu spánku hrůzným divadlem. V domě ternály pro posluchačstvo. V Tokiu,
ny rozhárené vnitřní poměry. I vždyc ce těšila se přirozeně zvláštní pozor- čím dál tím škareději. Tyto dny sdělil
hle kufřík. Přes to zůstává úplně klid
ky opatrný dr. Kramář, Mladočech, p. t. špiclů, placených i dobrovolných, dokonce rakouský ministr Hochenbur- sili se posluchači učiti z hodiny na p. měst, radního p. Ant. Zimáka, jenž hlavním městě Japanu, které nepodobá ným a nechce ani policii obtěžovati.
zmínil se takto o Albánii: “I kdyby ač běželo o akt ryze kulturní! Pozo- ger ruskému poslanci Markovu, že 'byl hodinu až 6 článků na paměť. Stu má i materiální obchod a drogerii, vy se metropolím našim, nýbrž jest pou Co se stalo? Věc velice jednoduchá.
chom tam něco získali, nebude to v ruhodno jest, že na česko-srbskou požádán, ukrajinským poslancem Le- denti přirozeně reptali a žádali ředi pukl ve skladišti, umístěném na dvo hým obrovským konglomerátem mno Host-vyzvědač byl .poznán vyzvědačl
žádném poměru k velkým ohěťem a slavnost onu přišlo i několik bulhar vickým, aby vykonal na lvovský. soud tele ústavu, aby dra. Siebenscheina ře, oheň. Zásoby, jež jsou zde uscho ha městeček a vesnic, skrytých upro proti němu pracujícími, vyzvědačl stá
důsledkům, jaké má albánská otázka ských studentů, ač bulharský student nátlak, by tento soud ve znémém po odsrtanil. Za to se ovšem dr. Siében- vány, jsou samé nebezpečné hořlavi střed zahrad a sadů, jest universita u- tu, proti němuž pracuje on, byl, jak
na politickou situaci v Evropě.” Ja ský spolek pražský pozvání odmítl. litickém procesu s Rusy haličskými schein mstil žákům, a tito mu to o- ny, takže celá budova byla okamžitě místěna v nejkrásnějším, nejzeleněj se říká "avisován”. Kriminální román
ký zvláštní to obrázek. Obvykle bý Dlužno vzpomenouti dobrého českého vyměřil tresty co nejvyšší. Je hanbou, pláceli. Když pak ze 47 posluchačů v plamenech. Jelikož tato čtvrt města ším předměstí podivného jména, jehož začíná v okamžiku, kdy do hotelu
vají 1 v delegacích rakouských tři přísloví, že jedna vlašťovka nedělá ja můež-li nesvornost slovanská véstl až obdrželo 35 zákonnou z mravů, dílo jest nejvíce zastavena, takže jest je jsem si nedovedla zapamatovat
vstoupí.
strany: jedna potírá zahraniční poli ra — a do nějakého smíru mezi Srby k takovýmto darebáctvím, nad nimiž to Siefoenscheinovo, vyvrcholila nevo den dům těsně vedle druhého, i v ná
Jest to veliký komplex mnoha men Četní zřízenci hotelu josu rovněž
tiku .druhá ji obhajuje a třetí opa a Bulhary je bohužel ještě hodně da- i takový Němec, jako Hochenburger, le posluchačů do krajnosti. Také Há dvořích, bylo nebezpečí, že nová ex- ších vlídných budov uprostřed veliké ve službách toho i onoho státu. V prv
si
musí
odplivnout).
jek
obdržel
zákonnou
z
mravů,
čímž
trně mlčí. Dnes tomu tak už není. Ne
ploše způsobí hrozné neštěstí. Leč ne- ho sadu. Dívky tam nejen posloucha ním poschodí špionýruje domovník -pro
jako chudému posluchači bylo zne úmornému úsilí hasičů a obyvatel po jí přednášky, ale i bydlí a se stravu Německo, v druhém poschodí působí
statný hr. Berchtold má v nich všech
Několik ještě drobností z českého
Akademie věd a umění rozdělila ce možněno, by byl osvobozen od škol dařilo se přece, že požár byl lokali- jí. Jali posluchárny, tak i jídelny za pokojská pro Francii. Šéfové vyzvěda
ny proti sobě, černé i rudé, delegáty
slovanské i neslovanské, oposiční i; života. (Jsme národem, jenž ku podi- nu dvou tisíc korun za nejlepší poe ného. A tak se zde opakovalo totéž, sován. pouze na dům Zimákův. Z ná řízeny jsou po evropsku, jak ukázaly čů zdržují se všakv Bruselu jen něko
tak zv. vládní. Všichni mají — tře. vu rád vidí cizince mezi sebou a jenž tické dílo minulého roku, mezi bás co již několikráte bylo příčinou, by u- dvoří přešel oheň v okamžiku na dvůr diapositivy slečny Eliášové; Japonky lik dní a -pak dávají se do práce jejich
bas z různých důvodův, zahraniční po. také velmi rád cizincům prodává vlast níky Sovu a Březinu. Jinak však v tracen 'byl mladý život. Dříve ještě, páně Zimákův, takže stěží se zachrá sedí v nich na Židlích u stolů, kdežto pomocné síly, které pak jezdívají samy
litiky buchlovského pána až po krk. ní statky. Měli jsme v Budějovicích poslední době vydáno bylo v Čechách než Hájek skončil sebevraždou vzká nila rodina a personál. Dále zachrá- v soukromém životě sedají po orientál- k hranicím.
Žádný neodvážil se jí hájití. Tak smut, vzkvétající sirkárnu — sloučili jsme málo veršů, jež by se zabývaly bo zal Siebenscheinovi, že mu děkuje za' něny byly obchodní knihy a něco sku na podlaze a jedí s nízkých stoli V Lucembursku byli vypátráni také
ně daleko to nedotáhl ještě ani jeden ji s německým v podstatě velkopod- lestmi a mukami české duše, jež by vše, čemu ho naučil a že by mu něco šperků. Vše ostatní padlo dravému ži ček. Nejsou nijak duševně přetěžo angličtí vyzvědačl. A tam, kde nic ne
nikem “Helios”. Měli jsme českou au
ukázal, kdyby byl přítomen. Sebevraž vlu v oí>ěť. Zachraňovacích prací sú- vány; větší díl dne věnuje se tělesné svedou mužové, zahajují činnost* pod
zahraniční ministr rakouský.
tomobilku Laurin a Klement v Ml. Bo- zvedaly ohnivé protesty proti útisku. da zavdala příčinu k demonstracím,' častnil se velmi horlivě Mg. Phm. A. mu zotavení, sportu, hrám a práci v nikavé dámy, které zdánlivě .při svých
Vydá-li se kniha taková, jest ihned
Z Národního divadla pražského od. leslavi, pozvali jsme k účasti na ní, skonfiskována, jako na př. “Písně jichž súčastnilo se první den 250 žáků Valenta. Několikráte se mu podařilo přírodě i v domácnosti. Japonec, prá potulkách horují pro pěkné vyhlídky.
.
jakmile
počala
prosperovat!,
němecchází osobnost, známá zajisté dobře
před ústavem v Resslově ulici, druhý vynést! z domu Zimákova důležité vě vě jako Američan, neštítí se žádné fy Zvláštní při tom je, že velice často roz
uix-i* ji k^ kapitál. Máme konečně krásné láz- zločincovy’ od Jos._ Pachmayera, re den pak o poledni počtem 300. Sieben ci, naposled pak, ač varován, vkročil sické práce. Japonský student i stu trhnou si punčošku zrovna na kořeně,
i americkým Čechům z návštěv jejich
zla-1 ně Poděbrady se skvělou ještě budouc- daktora radikálního denníku pražské schein po dvakráte byl očekáván od
v Praze a každému vůbec, kdo ve zla-!
ještě do hořícího domu. V tom vy- dentka nepotřebují nikoho k obsluze; tam, kde punčošku drží krásný hed
_ ifi| ností —
té kapličce nad Vltavou viděli národní
? co s nimi tedy, nežli — pro- ho “Samostatnost”, které vyšly ovšem posluchačů, kteří mu takto chtěli dáti■ buchl sud benzinu a v okamžiku byl (často dá| se nemajetný student najmou- vábný nebo také pružný podvazek.
již zase v novém vydání. Nyní uchy na jevo svou nespokojenost, ale po
operu b«S1, Smetanovu “Prodanou ne- *>at ¡e? Prlv< “■ že lazně V’
Kdysi bylo několik takových cesto
’ Valenta v plamenech. Výbuchem ža- ti za sluhu a koná v rodině svého za
vsetu”: Ad. Kroesslng, Jenž sloužil!
ilž
Prodány bu- stal však bojovný Viktor Dyk k tisku prvé dostavila se místo něho stráž s1 padly domovní dvéře, takže Valenta městnavatele všechnu práci, nezaned vání milovných dam zatčeno a když
Seskdmu umřu! plných 44 let, tedy ?« Jist« francouzské společnosti, knihu veršů “Prohrané kampaně” v drem. Peckem, jež studenty rozehna jako hořící pochodeň pobíhá průjez- bávaje při tom nijak studia.
vše, co měly u sebe a na sobě bylo
níž
trpce
žaluje
na
úpadek
národa
či
bezmála půl stole« a Jenž náleží bez
»>>“>" stóantroSIme někam 1
zkušeným okem podrobeno bedlivé
la (dva byli zatčeni, po zjištění na
tudSovat umí Japonec i Japonka dy
vlastně jeho vedoucích tříd, na jejich strážnici však byli propuštěni), podru' dem. Protější soused p. Straka roztří
odporu mezi největší miláčky pražské- Prahu ®mu.
,
prohlídce, stala se díra v punčové na
štil sekerou dvéře a Valentovi poskytho divadelního obecenstva, náhle byl
Konhodnoto jest dnes už, pres všech, zmalátnělost, zbabělost, ano bezkarak- hé odešel Siebenschein z ústavu před; nula ihned lékařská pomoc. Jest po- chtivě a vytrvale jako nikdo jiný. Za místě tak neobvyklém nápadnou.
dobu svého universitního studia osvo
tyto dny pensionován s platnost! odl »y Ptekážky. jež tomu Vídeň Madla, ternost. Můžeme některé z veršů těch skončením
DAvuvomm vyučováním,
------------ aby
- ušel1 i' pálen v obličeji a na obou rukou. Leč jí si znalost kultury japonské i evrop A brzy přišlo se na to, že na podvaz
1. května. Pensionován! vynikalloOio! íe v
« aktivován citovat! zde dříve ještě, nežli kniha trapným výjevům. Pitvou mrtvoly zji-,
ku měly připevněny malinké aparáty
doufají v jeho uzdravení. Dále
umělce, který s jevištěm Národního i “““
’ »ejblIŽStch týdnech konsn- byla vydána. Čtenáři vaši seznají z stil prof. Slavík, že ha mozku Hájko-| pH zachraňovacích pracích byl zraněn ské a anglický jazyk tak jako svůj fotograjické, nepatrné hrafiky, jež po
divadla
srostl, vzbudilo
nových
v nich, jak tísní a bolí nás, že všechno vě nalezeny příznaky duševního de-i v obUčeji střepinami skla p. Jiří Svo- rodný. Znalost japonské literatury zornosti (každého celního úředníka a
uivaurn takřka
tanuta »rwu,
vz.uuuuu v Prai i a- i >“ •rbsk^ '’“»i konsulátů
.
■
ze pochopitelný rozruch, neboť Kroes-| Teretu a ve Vídni. Ruský konsulát jest teď tak ticho v té zemi naší, fektu, mozek byl neobyčejné váhy, ale; boda a lnž. kand- ijjaupt, jenž utrpěl není snadná; japonský Inteligent mu každé pevnostní stráže musily ujiti,
sing, ač stár, je přece ještě při plné! Pražsk* bude Pak mítl vlastnf- nád' všechno tak zamlklo a zaleknuto, že při tom byl studující úplně zdráv, až! ožebnutf oční rohovky. Teprve ráno sí si pamatovati několik tisíc značek, dáma pak ovšem směle se mohla pro
síle životní a schopnosti hrát! dál. do i hernou budovu> Prv? z cizfch konsu- nás dusí to její otroctví bez odboje, na nepatrnou srdeční vadu. Dle dobro- by]0 jze shlédnout! strašlivé spousty, která tvoří různá japonská písma, aby cházet1 před pevností, příhodném oka
bez odporu. Tak jedna báseň Dyko- zdání lékařů byl si však Hájek vědom, SpůS0bené požárem. Jak požár vznikl. mohl čisti knihy rozličného obsahu.
roztrhání, abychom tak řekli, nikdo látů v Praze.
mžiku graciesně se shýbne a již zadhyKapelník Čelanský přes to že, jak va žaluje a proklíná :
Kromě oborů u nás na universitě1 tila na citlivé desce těžké dělo neb
mu upřít! nemůže. V dobře informova
svého zdravotního stavu, což mu též í jest dosud neznámo.
•obvyklých jsou na tokijské ženské u- část pevnostního terénu. Moderní tech
ných kruzích praví se proto, že pensi- jsme sdělili minule, spekuloval podeztrpčovalo život Hlavně však bly to
psáním
nevýhodné
pro
sebe
smlouvy
niversitě
zavedeny
ještě
obory
jiné,
onován byl správou Národního divadla
nika pak již malé obrázky dle potřeby
Hlas, který mluví, dozní bez ozvěny, dr. Siebenschein, který ho k činu do
proti své vůli, z důvodů pouze finanč udržetl se na místě, přece náhle obdr
V Brandýse nad Labem konal sei exotické. Jak již vypsáno, učí se Ja zvětší.
meč, který řinčí, druha neslyší.
hnal, neboť přetěžováním studenstva
ních. Leč bude tu nutno vyčkatl vy žel ze služeb divadla vinohradského
Sten, který slyšet, nevyvolá steny.
způsobil ve třídě přímo anarchii. Na před nedávném civilní spor, který ponky vázání květin, dále hře na kó Zajímavo je také, že vyzvědačl, ač
jasnění celé věci. Na Národním diva výpověď. Příčinou vnější byl prudký
900 studentů shromáždilo se pak je-' vzbudil značný zájem. Bývalá služka to, šamiseu a jiné hudební nástroje, se tak pečlivě kryjí, přece se navzájem
Proklatá země! Vždy se utiší!
dle zmizela postupem času takřka konflikt s taj. divadla, spisovatelem
ště druhý den k 6. hodině večer před; na statku jeho otce, žádala velkostat-. a konečně čajovým ceremoniím. Ty znají. Ale nemají se navzájem nikte
Klas není sám, On klasu bratře říká budovou akademie, odkud zahájen' káře a miliionáře p. Oplatku z Brázdi-. tvoří důležitou část výchovy Japonky rak v lásce. Jeden slídí po druhém.
všechna populární jména. Není div Hllarem, vnitřní dávná nevůle mezi
žádný pak, že návštěva divadla zvláště Čelanským a správou. Praví se, že ny
a vrch se k vrchu druží ♦pohoří.
průvod, jehož súčaetnili se posluchači mi, by zaplatil nějakou část na vy-, z dobré rodiny. Jest asi osmdesát; Zrazují se a denuncují. Nápadno je,
ní
se
Čelanský
odebéře
zase
za
hra

Květ tvého stesku baví botanika.
při horrentních cenách míst upadá
i z pobočky v Soukenické ulici a po-1 chování svého nemanželského syna, přesně určených gest a pohybů, jimiž' že tak mnohý z nich skončí náhle a
a že ze zoufalství nad schodky po nice, neb že převezme řízení Národní
Proklatá země ¡Nikdy nehoří!
sluchačky. Průvod ubíral se celou Leg millionář poukázal na to, že sei japonská dáma připravuje a podává• smutně. Dva z nejznámějších byli na
, hosti čaj; při tom musí umět hosta i lezeni utopeni. A přece jsou všichni
kladními má býtl sáhnuto k rozhojně ho divadla v Brně.
Jdeš. Věčně jít. Je mrtvo, tak dosno. Resslovy ulice, kde se posluchači v ti s ní již před lety prostřednictvím. velmi ceremonielně bavit a rovněž
V příštím roce konati se bude v
ní balletň a dokonce 1 k operettám.
i mazaní lišáci.
Čekati marno, vzpomínati hnusno. chosti rozešli. Pohřeb Hájkův konal dra. Nejedlého vyrovnal. Ubohý ne. předepsaným způsobem. Při čaji vePostavil si snad národ sobě divadlo Praze, nepochybně ve dnech svatová
Stalo se také, že jistému šéfu vyzvěJít Věčně jít! Kdy •dosti’! řeknu si? se o 3. hod. z kostelíka sv. Matěje ▼ manželský syn, který byl ale otci svéi dou se hovory, které vyžadují širokéclavských, velký jubilejní sjezd české
k tomuto účelu?
■ dačů byla v bruselské elektrické drá
Šárce a súčastnilo se ho demonstra mu jen ke cti, neboť nadáním svým
samosprávy ze všech třech zemí ko
ze ukradena tobolka. Za nějaký čas
Sáim! A vždy! nucen zápasiti za tři. tive studenstvo celé Prahy. Dr. Sie vzbudil na všech školách úžas, skon. ho a důkladného vzdělání.
runy
české.
Sjezd
opožděný,
neboť
ju

Ve svém nadšení pro slovanskou
sárn! Bez sester a běda, beze bratří. benschein razil si od několika let čil tyto dny sebevraždou, otráviv se. Slečna Eliášova žila mezi těmito div dozvěděl se, že několik jeho pomocnívzájemnost byli jsme několikráte už bileum samosprávy připadlo již na
Prokletá země! Dusí! Udusí.
Bvým obratným poseurstvřm cestu i Matka jeho, švadlena Verdlíková,, kami, strávila s nimi všechen svůj vol-• ků v státě, kde působili, byli zatčeni
věru důkladně schlazenl. O tom mlu rok letošní. Husův rok je však snad
do přední pražské společnosti, byl která neúmornou prací svou syna nai ný čas, a jest nadšena způsobem ži-■ a odsouzeni ik dlouholetému žaláři. Oví nejlépe historie posledních balkán ipro sjezd taky vhodnějším.
Jiná báseň:
ale záhy usvědčen i z literárních pla- studiích podporovala, dostala jej si vota na ženské universitě v Tokiu,. kradený pak nemusil již pátrat! po dských válek. V době poslední starají
giatň a z vědecké povrchnosti a teď pomocí různých korporací až na vyššíf Líbily se jí ty jemné, veselé, snaživé■ myslech onoho zloděje.
Hluboká propast. Bezedná.
se naši bratří slovanští jen což o to,
Nemoc panovníkova mění se ze dne
Než i Belgie přestane býti co nevldle všeho pro bezcitnost svou dobrál průmyslovou školu, kde Verdlík tak: mladé osůbky, které přese všecko evA spíš než propast bažina.
abychom neupadli zase do starých snů na den. Noci jsou rušeny stálým ka
roli svou nadobro.
I vynikl, že samo ministerstvo slíbilo> ropeké vzdělání zůstávaly věrny do-. dět útulkem špionáže. Vyzvědačské slJedná se a zas nejedná.
a bludů. Poláci necjitějí nic mítl se šlem a sil panovníkových následkem
• • •
I mu podporu. Leč Oplatka držel ses mácímu kroji i domácím zvykům. Čes-. tě ,po celé zemi rozložené, stávají se
Zapomíná a vzpomíná.
svazem slovanského Sokolstva proto, toho neustále, byť zvolna, ubývá. Ka
- ká cestovatelka také bydlila v japon-. vládě nepříjemnými. Vyzvědačl cítil!
Veliké
železniční
neštěstí
přihodilo
gyého,
že
s
milenkou
a
matkou
ne

že v něm budou teď také Rusové, tar z plic nemizí a v tom jest zdroj
Hra stínová. Ptá tvůj se zrak.
se v Brně. Vlak č. 922, jedoucí z 'Pře-, manželského syna jest úplně vyrov-- ském, nepoevropštěném hotelu, a vy-. se zde příliš bezpečnými, na druhé
Bulhaři (junáci) pak zase k vůli Sr stálého nebezpečí, takže náhlý obrat
“Co hraješ vlastně, mátoho?”
rova do Brna, vrazil, když vyjížděl ze' nán. Později však si věc rozmyslil ai právuje o tom, jak jest vlastně vše-. straně neprojevovali nejmenší vděčno
bům, Bulhaři odmítli pro Bregahuci k horšímu může nastati každý den.
Také se střílí. Ale tak,
stanice Sokolnice kolem 10. hod. ve-' svému vysoce talentovanému synu1 obecně praktické takové japonské o- sti za tuto pohostinnost. Proto se nyní
zúčastnit! se společných prací na Zajímavo jest, že jako jest dvorním
čer do nákladního vlaku, stojícího na přiřkl značný obnos na další studia,■ bydlí, v němž není skoro žádného ná- v Belgii pomýšlí na to, špionáži záko
prohloubení idee slovanské, to však farářem Čech Dvořák, tak i tělesným
by nezabili nikoho!
—
stanici a současně do osobního vlaku, věc měl schválit! pouze poručenský' bytku, ale které jest za to vzorně čis- nem zamezili. Dopadený špion
jim nevadilo nikterak, aby si s klidem lékařem panovníkovým jest Čech, ro Polnice náhle zatřepetá.
do
stanice přijíždějícího.. První dva soud. Nežli se vše vyřídilo, vzala věc‘ té, že možno v něm třeba i s podlahy nechť byl činným pro Německo nebo
v pravdě anglickým neponechali oněch zený z arci české vesnice, kterýž 1 na
Už k smíchu stará polnice ta,
vozy vlaku č. 922 byly do sebe vklí- jiný obrat. Citlivý, od mládí odstřko-• jisti. Vypravuje o tom, jak užasle tá- pro Francii — -bude zrátka zavřen.
25.000 K, jež jim v době války s Tur gymnasiu v Hradci studoval se řadou
jež troubí vždycky nadarmo.
Zákon
bude
velmi
přísný
a
vyčistí
bel

něny a rozbily se v trosky, pod nimiž váný syn velmi těžce nesl chováníf závaly se jí japonské děti, je-li to pravkem zaslala dnes jimi opovrhovaná vynikajících dnes osobností českých.
gická města od nečisté společnosti.
leželi cestující. Bylo raněno 20 osob' vlastního^ otce vůči matce, ač sám'
Už k smíchu hledat lidi celé.
i da, že Evropan koupá se pouze jednou
Česká Obec Sokolská k rozdělení me Dr. Josef Kerzl narodil se totiž r. 1841
těžce a množství lehce. Zabit nebyli chováním i nadáním otci byl jen ke’ týdně, a o tom, jak sama policie dbá
A slyšíš mručet omrzelé:
zi sokolské jednoty balkánské (tedy ve Vesce na blízku Pardubic. Studo
nikdo. Dvě nejtěžší zranění byla způ■ cti a pak tížilo jej také vědomí, žes toho, aby každý dům v Tokiu aspoň
Pod jarmo? Tedy tpod jarmo!!
* Přes 5 milionů nábojů pro Mexi
nikoliv jen bulharské) poškozené vá val gymnasium v K. Hradci a médisobena praž, cestujícímu Schwar' jest neustále odkázán jen na podpory,, jednou za rok byl dokonale vyklizen ko v Žandavě. — Z Ústí nad L. se
lečnou vichřicí. Doufáme, že Bulhaři činu na býv. Josefinu ve Vídni. By!
Na českoslovanské obchodní akade zovi, jemuž proražen hrudní koš a• ač věděl, že při dostatečných prostřed-- a vyčištěn.
sděluje, Že- v hlavním celním úřadě v
se rovzpomenou a buď se do svazu několik let vojenským lékařem a při
slovanského Sokolstva vrátí, anebo že šel r. 1875 jako dvorní fysik do La- mii v Praze zastřelil se v přestávce choti brněnského velkoprůmyslníka■ cích by býval mohl vyniknout!. Stal' Účastnila se i všech japonských ra- Žandavě byly vypraveny v těchto
aspoň obnos onen, značně na chudé xenburku do služeb nejvyššího dvo velice nadaný posluchač III. roč. Muehlfnghause, jíž byla zlomena noha> se zádumčivým a stav tento vyvr-' dosti a zábav.; chodívala s japonský- dnech dvě lodi se zajímavými nákla
_ • oholil u něho v duševní chorobu, vr, mi přáteli na pouti ke kvetoucím třeš- dy. Jedna loď měla náklad 3778 be
poměry slovanské vysoký, poctivě vrá ru. Od r. 1883 provázel zvěčnělou cí 171etý Alois Hájek, syn dozorce vězňů v kotníku. Stav Schwarzův jest po-i
tí! — V poslední době vrhli se v Ci- sařovnu a arcivévodkyni Valerii na z Pardubic. 'Případ tento vyvolal vzru- vážlivý. Oba těžce zranění byli dopra-; níž spáchal sebevraždu. Zármutek ne-’ ním, vistariím a azalkám a naučila den s 5,667,000 nábojů do pušek. Ná
- - matky
- -¡byl- nesmírný.
.......................
slajtanii na nás i Slovinci, jejichž zá cestách a od r. 1890 po sňatku byl v šení nejen mezi posluchači, ale i mezii veni do brněnské nemocnice, ostatní -bohé
A tak shasl
ge
ráda tento podivný nárůdela boje určeny jsou do Mexika. Náklad
pas všemožně podporujeme na radě tomtéž postavení k panovníku. Pozdě professory, neboť Hájek byl velmi o-- lahce zranění buď pokračovali v ■ dal- opět jeden nadějný syn národa, syn.j tak snažívý a tolik zbožňující krásu, pojištěn v Německu na 650,0000 ma
rek. Druhá loď obsahovala 1600 radů
' říšské. Nelíbí se jim naše hospodář ji stal se životním chirurgem a posléze blíben. Ačkoliv příčina sebevraždy by■ ší cestě, neb se odebrali do domácího jemuž nebylo popřáno, aby se hřál na Nerada jej po roce opuštěla.
plzeňského piva, určeného rarafi».pra
ské podnikání na Jihu. Sami však ne životním lékařem císařovým. Mimo to la professory tajena, přece na konec: ošetřování. Lehce zraněni byli též otcovském srdci.
s pravdou ven,.neboť f>o-- uchefíugenier firmy Bama y. Herno a
Ameriku.
^tarý, topjpvnq
«8*
podnikají hospod atskyrskorem.«raníc av&nžoval v--hodnost! od plukovního musilo
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Z dětského koutku.
Učitel: “Dej pozor Jeníku. Matka
koupí kus masa, řekněme půl kila.
Rozdělí je na tři díly, kolik dosta
neš?”
Žák: “Třetinu.”
Učitel: “A když matka rozkrojí
každou tu třetinu ještě na polovic?”
Žák: "Dvě šestiny.”
Učitel: “Dobře. A když každý kou
sek opět rozkrojí?”
Žák: “Čtyři dvanáctiny.”
Učitel: “A když ty kousky ještě roz
půlí?“
Žák: “Osm čtyřiadvacetin.”
Učitel: "Matka rozkrojí každou čtyřiadvacfetinu na polovic. Co potom?”
Žák zasměje se: “To vy nevíte, pa
ne učiteli? Pak je to guláš!”
Teta ptala se malého Karlíka, která
ze žen je mu nejmilejší. Myslila ovšem
že řekne J1. Ale malý ferina prohlásil
8udic: “Chci, abyste mým jménem
proti všemu nadání: "Vždyť jsem Jo
proti tomu člověku zadal žalobu. On
ještě všecky neviděl."
mne uhodli holí do hlavy. Co myslí
te,
vysoudím náhradu?"
Jiříček: "Mami, já Jsem viděl, jak
Advokát: "Well — rozbil-li vám
u kováře dělal nějaký mužský koně.”
klobouk, pak ano.”
Matika: "Ale jdi, opravdu?”
Jiříček: “No, a živého. Měl ho už
MÁ PRAVDU.
skoro hotového, jenom na nohy mu je
ště něco přibíjel!”
"Maminko, u sousedů mají takových
pět hezoučkých koťátek! Nevyměnil!
'by nám některé za jednoho z naších
dvojčat?”

každý křičí.
Kdo pak aisi? Nu, kdo jiný
než pan’ Beaicheý.

když se cítí,
tady bý nám mohl klobouk
narazíti."

Strýček námořník.
Jenda “Strýčku, ztroskotal jsi se již
někdy na pustém ostrově?”
Strýc: “’ Ne!”
“Zajali tě již někdy lidožrouti?”
Strýc: ’’Nezajali.”
Jenda: "A kolik Jbí již chytil velryb?" —
Strýc: “Ani jednu!”
Jenda: “No, strýčku, to jsi divný
námořník.”

ČESKA HODINA.
MLUVNICE A PRAVOPIS.
Opakujeme.
Co je věta?
Z čeho se skládá věta?
Z čeho se skládají slova?
Z čeho se skládají slabiky?
Jaký je rozdíl mezi hláskou a pí
smenem?
Též si zopakujme českou abecedu:
a. á, b, c, č, d, ď, e, é, ě, 1,0, ch,
1, í, j, k, 1, m, n, ňx o, 6, p, r, ř, s, š,
t, ť, u, ů, ů„ v, y, ý, z, ž.
Cizí jména: q, w, x.
Ti, kdož znají anglickou abecedu, a
porovnají ji s naší abecedou českou,
budou v české abecedě postrádali
třech písmen: q, w, x. Tato tři písme
na se ovšem také v českém písmě vy
skytují, ale jen ve slovech cizích. Tak
na příklad písmeno q je v těchto, v
české řeči Často užívaných slovech:
Quido (osobní Či křestně jméno), quallta (jakost), quantita (množství),
quitance (stvrzenka), requíem (první
slovo v zádušní mši, nebo zádušní mše
vůbec), quartet (skladba pro čtyry
hlasy nebo nástroje) a jiných. Písme
no w na příklad ve slovech: Wawel
(polský královský hrad v Krakově),
Wlodek (osobní jméno), Wagner (ro
dinné jméno), a jiné. Písmeno x na
příklad ve slovech: Xaver (osobní,
křestní jméno), luxus, (umělá, více
méně zbytečná nádhera, věc, jež slou
ží spíše chloubě, než potřebě), taxa
(poplatek), praxe (jednání, práce na
zákTadě nabytých zkoušek) a jiných.
Mnohá z těchto cizích slov v České ře
či zdomácněla a píší se českým způso
bem, dle výslovností. Místo q píšeme
kv, na příklad: kvalita, kvantita, kvitance, rekviem, kvartet. Místo x, píšem někdy ks, na příklad: luksus, prakse.

Rozděleni hlásek.
Všeehny hlásky v české abecedě se
Matka přistihla malého Venouška,
“Vy, poslyšte, váš muž sl Btěžuje, nevyslovHjf stejným způsobem.
Že
vede
život
jako
pes.
”
když
chtěl
lézti
do
komína.
"Co
to
tro

Hláskujme, (po amerícku apelujme),
A Beachey dál vzduchem kroužil,
Koukal!', jak nad ikouřem se
"To má pravdu. Přijde domů se za nebo dejme si hláskovati (apelovat!),
píš nezvedené dítě?” zvolala. "Víš ntak nebi vznáší,
<fuše‘ smělá,
mi,” vysvětloval Venoušek, “ty jsi ří špiněnými nohami, sedne si ke ka na příklad hlásky a. e, i, a hlásky b,
holuby a také1 lidi
ze všech lidských strachů sobě
kala, že je andělíček strážný pořád při mnům a jen se dá krmit.”
I b, o, k, |, m, vyslovuje (apeluje), bé.
málo dělá.
dole plaší.
—
mně, jen že ho nevidím. Proto lezu do
I ždý Čech samy o sobě, kdežto hlásky
komína. Ten dostane v nebíčku, až
b, c, k, I, m, vyslomuje (speluje), bé,
Bude kroužit, nezdrží ho
PRAVÉ UMĚNÍ.
ňlavóú vzůru, pak zas dolů
tam přijde černý jako kominík!”
I cí, kfi, el em vždy ve spojení s ně
řeči žádné,
na chvilinku,
kterou jinou hláskou. Dle této abe
jen se mihnul, obrátil se
až přec jednou, jak říkají,
Malý rozdíl.
cední výslovnosti dělíme české hlásky,
na zem spadne.
do lupínku.
Paní A.: — Že prý jsem se stala
které nevystavujeme (abecedně) sa
štíhlou, co jsem byla dva měsíce v Ma
my o sobě, nýbrž ve spojení s někte
Séberou jen trochu masa,
Lidé’ žádli — tohle nejsou
rou jinou hlás-kon. Tak na příklad
riánských Lázních. Co soudíte vy, pa
kostí, stoetí,
žerty Žádné!
ne doktore? —
hlásku b vyslovujeme (abecedně) bé,
“UvidŤťe, ten chlap jistě
chudák Beachey pak už více
hlásku k ká, hlásku I el.
Lékař: — No, štíhlou zrovna ne, ale
jednou spadne.
štťhlější! —
Samohlásky jsou buď krátké: a, e,
í, o, u, y, nebo dlouhé: á, é, í, ó, ú,
Oba mají pravdu.
ý. Krátké samohlásky vyslovujeme
Kritika.
Theorié ® prales*.
krátce na příklad ve stavech: vana,
Host: — Takový švindl! Venku má
Pah Ticháček v pařfau na lavičce:
“Tá veselohra, to je opravdu hrozná
nebe, vina, obal sud, myš; samohlásky
slátanina!” — “Ba hrozná! A ty vtipy “Nepůjdeme domů, ženo? Je mně tu te napsáno, že tu máte kvartet, a za
dlouhé vyslovujeme dlouze, na příklad
tím hrají celý večer tři! —
už chladno, a mám kašel.’
v ní — opravdu k smíchu!”
ve slovech: král, lék, vír, dóm, úl,
Hostinský: — 1 máme kvartet, pro
Paní Tťcháčková: “Sedět budeš pěk
—*•&#!—
stůl, sýr. Dlouhé samohlásky Jsou oně a mlčet! Nepůjdeme, dokud nedočtu sím — ten čtvrtý vybírá. —
Tak.
patřeny čárkou, samohláska u někdy
Paní myjíc si v kuchyni ruce: “Ale, knihu “Jak může žena učiniti svého
Ze školy.
kolečkem. V pravopise nazýváme sa
Máry, co je to za mýdlo? Tak hrozné muže šťastným”.
mohlásky I a 1 měkké, samohlásky y a
Učitel — Dej pozor, Jendo, dám tl
zapáchá! To přece není naše!”
ý tvrdé.
tři jablka. Pak ti je zase vezmu a dám
Galantní.
Služka: “Je to z té krabice tolietních
Také souhlásky rozdělujeme, a to
je
Toníkovi.
Co
Budeš
mít
potom?
—
potřeb, co jsem dostala od milostpaní
Choť spisovatelova: “Co jsme spolu,
dle několika způsobů: podle zvučnoeti,
Jenda: — Vztek! —
ještě jsi hle nenapsal.”
k Ježíšku....”
podle výslovnosti, podle trvání, a po
—11
Spisovatel: “Jak pak byeh mohl psádle měkkosti. Pro nás je prozatím
Podivná logika.
ti, když tý jsi jedinou myšlenkou mo
Ze života.
nejdůležitějším rozdělení samohlásek
“Nazdar, Emilie, což už Běsníš sta
jí!” —
Paňf v divadle: “Nádherné — ťa
podle měkkosti.
rého přítele? — Ach, tos ty. Jaro! Vě
hrá je věru čerpána přímo ze života.”
Podle mřltkosti rozdělujeme sou
ru
bych
tě
nepoznal!
Vypadáš
zname

Dostatečná nájaátda.
Její muž: “To ši myslím — hrdiňhlásky na tři skupiny:
Žena: “Loni jsi mi <^Ril, že se po- nitě, docela nic jsi se za tolik let ne
ra má po každé přeměně jiné šaty!”
změnil. —
1. souhlásky tvrdé: h, ch, g, k, d,
díváme letos do KHkoftoší!”
—tyfe*—
t, n, t.
Kmotry klepny.
ii . Muž: "Do Krkonoší? přestěhovali
Zlomyslná otázka.
2. souhlásky měkké: c, j, č, ď, ť,
Paní Černá: “O sousedce Červené
*se do čtvrtého poschodí, a to ti
“
Ani
bys
neřekla,
jak
má
můj
muž
ň,
ž, š, ř.
i ještě nestačí?’
mohla bych vám mnoho povídat, do
rád zvířata! Třeba polovičku oběda
—
3. souhlásky obojetné: b, f, 1, m,
brého i špatného. Ale teď nemám kay,,
dá psovi!” — "Pokaždé? Nebo jen
p,
s,
v, z.
Moře.
pospíchám.”
když ty vaříš sama?”
Jak sf tyto tři skupiny souhlásek
Paní Bílá: “Povězte tedy rychle, as-jI "Raďovic loni v mořských lázních
snadno zapamatujeme? Souhlásky o; odbyli všecky dcery.” — “Ano, ano,
poň co víte špatného!”
Mezi přítelkyněmi.
bojetné, když dáme za každou samo
moře povznáší mysl, dodává odvahy.”
——
“Adjunkt Nový konečně nalezl cestu
hlásku e, a vyslovujeme je v témže
Nepohodlné místo.
k mému srdci!” — "A tvoje věno do
pořadu, v Jákém je uvádíme při rozdě
Vrchol roztržitosti.
Sváteční střelec: “Jak se zdá, je1
stane jako nalezené, co?”
lení, dají nám jakési říkadlo, Jež sl
rám padesát korun bolestného málo?” ■ "Je tvůj maž stále ještě tak roztrži
snadno v pamět vtípíme: be, fe, le,
Postřelený konec: “No, pane dokto-' tý?” — "Darmo mluvit! Nedávno mně
Kosa na kámen.
me, pe se, ve ze, což rychle vysloveno,
re, zkuste té sám, spát čtyři neděle ha přinesl z honby kapra a z lovu ryb
Vtipkář pokoušel statkáře ve společ
zní jako: befe leme, pes se veze. Ří
.zajíce!”
Ořiše!”
nosti otázkou “Váží-li čtyři telata do
kejte rychle několikrát po sobě: be,
hromady 180 kg, kolik váží starý vůl?”
fe, le, me, pe se, ve ze. Tak si nej
Až zítra.
Vólba nového povolání.
— “Hned vám to povím,” odsekl stat
snáze zapamatujeme souhlásky obojet
Drožkář k soudruhovi: “Gusto, s tím
Muž: "Mně se zdá, že máš horečku, kář, “stoupněte si na váhu!"
né. Povšimněme si nyní souhlásek
naším řemeslem to už nejde, musím Otylko. Nemám poslat pro lékaře?”*
měkkých :c, j, č, ď, ť, ň, ž, š, ř. První
Jeho
názor.
sé ohlédnout po něčem lepším. Jen ne- ’ Žena: “Ne, ne, dnes ještě ne — až
dvě mají tečku, c totiž počínáme psáti
vím, mám-íi jít do šoférské školy, iie-': zítra dostanu svůj růžový župánek od
Bankéř: Moric, nech toho básnění.
tečkou a nad j tečku činíme, všecky
žehlířky.”
bo Sé hned učit létat!"
Co je do takového obchodu, v němž
ostatní pak mají nad sebou háček:
ani mrtví nepřestávají dělat konku "He&> náš tatínek byl až v New č, ď, ť, ň, ž. i, ř. Podle těchto zna
renci.”
Yorku, a byl tam celý týden!”
Drzost.
mének snadno rozeznáme měkké sou
jediná možnost.
"Nevídáno! Náš táta byl v Jollet hlásky od souhlásek ostatních. Nepa"Je to psota, celý můj příjem shítŽebrák: “Právě mně pověděl známý,
Pedant.
a byl tam dva roky!”
tří-li souhláska ani do Bkupiny sou
nou ženiny toalety!” — “A z čeho že jste mu daroval pět centů, protože
hlásek měkkých, ani do skupiny sou
Profesor jehož právě lupič obral o
vlastně jste Živi?” — "Z prodeje odlo má jen Jednu nohu.”
peníze a hodinky: "Prosím, pane lupi
hlásek obojetných, Je to souhláska tvr
Pán: “Ano, to ja pravda.”
žených toalet jejích.”
VÝN08NÉ POVOLÁNÍ.
dá. Tedy tvrdé souhlásky jsou:h, ch,
—
Žebrák: “No, pak darujte mně de či, nemohl byste ml říci, kolík Je ho
din?
Já
si
totiž
přesně
zapisuj!
vše

g, k, d, t, n, r.
set haléřů, já mám dvě!”
Pohyb.
cky důležitější události svého života.”
Po tvrdých souhláskách píšeme v
“PivO lékař vašemu muži nezakázal?
—•»•fe*—
českých stavech tvrdé y nebo ý; po
Oprávněná starost.
Ale hodně pohybu mu nařídil, co? Jak
Zbytečnost.
měkkých souhláskách měkké i nebo í;
“Ach, mám takovou starost, našeho
to dopadá s tím?” — “No, teď si běhá
po
obojetných souhláskách se píše v
"Pojištění
na
život
uzavírám,
vážno

Pepíčka ne a ne nalézt!”
"To přede
pro pivo sám do hospody!’
Jistých případech tvrdé y neb ý, v Ji
není tak zlé, vždyť ho v sousedství zná sti, velmi výhodné!”
—
stých měké i neb í.
Básník: "U mne ho není třeba —
každý.” — "Ach, dnes ho nepozná ni
Moderní robů.
Vedle samohlásek a souhlásek má
mne čeká nesmrtelnost?"
Muž: “No, hezké je to! DO ktérého kdo, protože jsem ho omyla.” ■
me v češtině Ještě dvojhlásky: ě a ou.
maškarního plesu v tom půjdeš?"
Dvojhláslgr é slyšíme na příklad ve
Zná svčt.
Furiant.
Žéha: "Maškarního? vždyť je to
stavech: svět, město pověra, směs,
Otec: "Dnes jsem by! u tvého učite
Cizinec: “Poslouchejte sousedé, proč le, Jendo; není s tebou spokojen.”
můj n&vý Vycházkový úbor!”
běs; dvojhlásku ou Blyšíme na příklad
pak se tu málo dělá pro turisty?”
Jeník: "To už máš teď tak na světě,
ve slovech:mouka, louka, pouze, no
Venkovan: "No, vypadáme snad, ja tatínku, lidé nejsou nikdy spokojeni."
“Otázky” dněšká.
hou, rukou, koupí.
ko
bychom
toho
potřebovali?"
—
Ve slabikách dě. ně a té nepovažuElla žačka měšťanky; “Cože, Lotko,
—
me ě za dvojhlásku, nýbrž za samo
čtyři panenky máš?”
Odbytí.
Naše dětí.
Lótliá: “Nó, a jaké hezké!”
hlásku
e. činíme-li nad e ve slabi
Nápadník: "Věřte, slečno, dlouho
Eílá: "Ale to je hrozně nemoderní,
Olga: “Pojď, Tyldo, budeme sl hrát Jsem kolísal, než-lt jsem se odhodlal
kách dě, ně a tě háček, je to odchylka
s panenkami!”
ták četná řodiha!”
pravopisná, dle výslovnost! měli bypožádat o vaší ruku."
Tenorlsta
(který
bo chce dátl k oTylda: “Děkuji, to mne nebaví — já
—«rs.tí—
Slečna: "Ale, prosím, Jen klidně ko peře): “Tak co říkáte mému hlasu, •chom psáti vlastně: ďě ňě, ťě. Ve
mám jiný Světový názor!”
: stavech poukázka, poučka, doučlti rolísejte dále!”
Podřekla se.
pane profesore?”
—•»•&»>—
Profesor: “Znamenitý, silný a sro ' vněž nepovažujeme sousedící samoPaní: “Hleďte, Máry, tyhle šaty
Hudební
hostina.
Vrchol Šetrnosti.
zumitelný. Já být vámi, stal bych se 1 hlásky ou za dvojhláeku ou; jsouť
vám dám.”
i slova poukázka, poučka, doočitl slova
“Vy jste byl včera na hostině u ra Malíř: “To bych ani nevěřil, že mů vyvolávačem při licitacích.”
Shlža: “Ach, ručičku líbám, milost
složená, jak poznáme na první po
dů? Nepostrádali mne tam?” — "Kde že být někdo tak šetrný Jako tvoje
paní, přávě ty mně nejlíp sluší!”
hled: po-ukázkaj, po-učka, do-učlti.
pak, nenajedli se ani ti, co tam byli.’' •paní”
—
To je přece samozřejmé.
Ostatně se k tomuto předmětu vrátí
Básník: "O je — i k básním sl mu
Nedůtklivá.
Tatí, odkud pochází emenťálský me ještě v některém z příštích výkla
Také důvod.
sím psát koneepty kamínkem na bři sýr?” — “Z Ementálu ve Švýcarsku,”
‘Tak tedjŠťastně zasnoubena,
dů.
Známý: “Proč pak nechodíte již na dlicovou tabulku, abych ušetřil papíru, — “A poloementálský?” — ‘*Z Polosléčrio?” — "Dovolte, jak myslíte to
hon, mistře?” — Malíř: "Ómrzeío mne lnkouetu a per!"
“šťastně?”
ementálu.” — “A kde leží ten Polo- ZEMĚPISNÉ OBRÁZKY V MYSLI A
to. Když jsem na posledním honu ná
SLOVECH.
ementál?” — "Neptej ae tak hloupě,
hodou
postřelil honce, křičel na mne
Znalkyně.
Diplomaticky.
kluku, na půli cesty do Ementálu.”
Praha — Hradčany.
ten
chlap:
“
Tak
dobře
jste
ještě
niko

Olga: “Ptal se mne také, máš-li bar
Matfnky vedou své dcerušky do ho
Zbudováním hradu Pražského kněž
ho netrefil jako mne!"
diny piana. "Naše Mařenka” chlubí se
vené vlasy.”
Nepolepšitelný.
nou Libuší povstal staroslavnému Vy
paní Bílá, "vám včera tatfiíkovi za
Ada: “Taková faleš! A co jsi mu
Matka: “Tys, ale opravdu darebný šehradu nový soupeř. Jíž první Pře
Příčina.
odpověděla?”
hrála "Na ty louce zelený”.... docela kluk, Jeníku. Což pak musíš stále se myslovci rád! dlívali na hradě Praž
Paní:
"A
proč
jste
byla
propuštěna
bez
chyby."
—
“
A
Což
pak
teprve
naše
Olga: “Řekla jsem mu, že nevím, že
střičku soužit? Jen počkej, až přijde ském. Míjela léta a s nimi bledla i
jsem nebyla s tebou, když Jsi sl je ku z posledního místa?”
Gábinka,” přetrumfuje ji paní Červin Ježíšek; pak dostane Bertička samé Bláva Vyšehradu. Posléze Pražský
Služka: “Milostpaní nemohla svým ková, “ta vám už hraje mozartinu od pěkné věci a ty jen pořádnou metlu!" hrad zaujal Jeho místo jako trvalé sí
povala.”
zevnějškem se mnou konkurovat....” Sonáta, jako Kubelík! ”
—9i^Pr~
Jeník: “A tou paik našlehám Barče.” dlo knížecí. První křesťanský kníže
Oplátka za půjčku.
Bořivoj zakládá na hrabě Pražském
Moderní smůla.
Zdvořilý.
Ženich: “Moderní poměry buďtež
Otužené dítě.
chrám ke cti Panny Marie, ovšem ne
mně omluvou, ptáin-li se, kolik dosta
‘Ten chalupník Vejmelka má smůlu.
"Nu, Jak je s vaším žaludkem, pa Otužovat, otužovat děti, drahá pří bylo zachováno Jiných pamětí, než že
ne věna vaše slečna dcera...."
Předešlý týden mu splašený automobil ne Nováku?"
telkyně, chcete-11 je mít zdravé! Já v něm obdržel sv. Václav, když byl v
Otec nevěstin “A mně buďtež mo urazil půl chalupy, a dnes mu spadl
Kancelísta: "Děkuji, v poslední do to se svým ročním klučíkem dělám sedmi letech, ‘postřižiny”. V následuderní poměry omluvou, zeptám-11 se, na střechu zbrklý aviatlk a celou mu bě trochu lépe. A Jak s vašimi ctěný také. Každý den ráno musí na 5 minut jícCh stoletích úplně zanikl. Kníže
kolik máte dluhů?”
ji rozvrtal!”
mi játry, pane šéfe, emím-li se pát?”
Vratislav I. ozdobil hrad novou svaty
do ledničky!”

I

ní, kteráž zasvěcena byla sv. Jiří. K
stil se za mnou. Zmýlila Jsem g|
dvířka a místo do svých vklouzl»
těmto dvěma svatyním přibyla za ne
jsem tu k milostpánkovi. Poůžeů
dlouho třetí, kostel sv. Víta. JeBt neprosím, za odpuštění. (Pláče.)
pochybno, že brzy po založení těchto
Pišti! Pišti! (Pokukuje po chod
kostelů stavěny byly v» hradě též pří
bě.)
bytky pro kněžstvo, a to zvláště od
doby, kdy snahou Boleslava II. zříze Květinky; Chudák, Myška!
no bylo v Praze biskupství. Kníže So Krtek (k Pampelišce): Jak jste krás
ná, líbezná —- pravá zlatá prince
běslav I. dal hrad po způsobu vlaš
zna!
ských hradů přestavěti. Když divoši
Mongolové Čili Tataři hrozili vpadnou- Pampeliška (klepne jej lehce přes ra
meno)*
Vy lichotníku!
tl do Čech, byl ovšem hrad, silně opevňován. Když pak Tataři zahnání, Krtek: Aeh, říkám jenom to, co cítím.
Jste nejkrásnější mezi kvítím.
bylo v opevňování Pražského hřadu
pro všechen možný případ budoucí po Pampeliška: Myslíte to opravdu?
kračováno. Když r. 1259 za krále Pře i Myška (uteče).
mysla Otakara ÍI. bj-ly práce ty skon ( Krtek: Oprav — (zahlédne myšku, učeny, nebylo daleko široko tvrdšího ■ tíká za ní). Počkej, ty dostaneš, jen
co tě chytím.
hradu nad královské sídlo naše. Dva
cet dvě věže strměly nad hradbami
Výstup 6.
Všechny spojeny byly krytou chodbou fKvětinky: Ta tam!
tak že se mohlo kolem do kola po Fialka: Jen aby ji krtek nedohonil.
zdech choditi. Před velkou branou byl
Odevzdal by Ji Ježkovi, a co by
již ze starší doby veliký příkop, nyní
si bez ní počaly její děti?
před ním vyhloubeny další dva. Přes
Výstup 7.
příkopy vcházelo se do hradu po dře Krtek (těžce oddechuje): Pryč a pryč!
věných mostech. Okolo roku 1.103 sti
Ta mne prohnala!
hlo hrad kruté neštěstí. Všecek lehl
Bude z toho nemoc nekalá!
popelem. Král Karel I. (císař Karel Květinky (se smějí).
IV.), počal nově od základu budovat! Krtek: Ach, mé dámy, ne, to není hez
nový palác, čili královský dvůr. Vzo
ky, že jsou k smíchu vám mé
rem byl mu palác králů francouzských
stesky. Od vás mne to bolí, vždyť
v Paříži, Louvre řečený. Karel ne
bych pro vás smrt podstoupil tře
šetřil při tom nákladem. Když po
bas kolikrát.
několika letech bylo dílo dohotoveno, Květinky (se smějí): Smrt? Ani na
působilo obdiv současníkův. Po smr
Mráz se ti nechce!
ti Karla IV. zůstal královský hrad té Země: Nu, nevyčítejte mu! Nu, jdi
měř přes sto let opuštěn. Teprve Vra
Sé vyspat a vypotit, ať jsi zase r
tislav H. jal se hrad novými stavbami
těle zdráv, Krtečku! Viďte, dce
zvelebovati. Nejčilejší stavební ruch
rušky?
byl tu na sklonku XV. století kdy ča Květinky: Ano, ano. Buď zdráv!
stěji připomíná se již “mistr Benedikt
Krtek: Již poslouchám, jen porou
kameník” , který na hradě “palác děčejte! (Kýchne.) Hapči. Vespolek
lá”. Současně se sálem Vladislav
se dobře mějte. (Klaní se a odej
ským, jak “palác” ten byl nazván, zbu
de.)
dována byla i vedlejší soudná světnice,
— Příště dále. —
čili sněmovna. Tato část hradní po
dnes zvána jest Vladislavskou. Smělá
Válka a žaludek.
klenba paláce jest skvělým pomníkem
"mistra Benedikta”, známého pod jmé
Nebudeme m-hiViti o žaludku vojá
nem Beneše z Loun. Nového rozkvě ků ve válce. O ty se stará stát. Někdy
tu dočkal se Pražský hrad za Ferdi
nedostatečně, ale přece jen stará. Bu
nanda I., jenž zvláště počal zřizovati deme ml-uvlti o tom, jaký vliv mají
zahrady, letohrady a jiné budovy pn moderní války na žaludek obyvatelhradě na sverní straně. Nad jiné vy stv, o něž se nestará ani vítěz, ani po
nikal letohrádek, jejž dal zbudovati ražený, leda jedná-li se o vybírání vá
pro svoji choť, Annu, vlašskými sta lečná kontribuce. Je jisto, že kdo je
viteli. Nazván byl Belvederem. Nej chůd, musí si za války řádně žaludek
krásnější ta památka vlašské renais- utáhnout řemenem. Neboť nastane v
sance vyzdobena jest ušlechtilými vý zápětí každému válečnému poplachu
zdobami. R. 1541. byly opět Hradča šílené stoupání cen potravin a když
ny, s nimi královský hrad, poškozeny válka se rozzuří, stoupnou ceny potra
zhoubným požárem. Po hlubokém po vin mnohonásobně. Jedná se z pravidla
koření a ochuzení českého národa o nejsttrovější lichvn s potravinami, o
zbudovány na hradě dva nové sály, aíň nejhanebnější využitkování národní
německá a španělská. K novému roz ho neštěstí se strany ¡kapitalismu. Ne
květu i slávě mocným krokem počal, boť zásob obyčejně bývá hodně a šroiispěti Pražský hrad za císaře Rudolfa bování cen jest naprosto umělé. Hůře
II. Pověstná obrazárna a klenotnice Již Je v obleženém městě, kde potravin
císařova byla umístěna zejména do se počne opravdu nedostávat Součas
sálu německého, odtud "pokladnicí” ník posledního obležení Paříže od Pru
zvaného. Neméně pověstnou stala se sů v roce 1870-1 opsal pohyb cén po
za Rudolfa císařská zahrada a zvěři travin za doby obležení. Před obleže
nec. Císař Rudolf II byl poslední če ním stála husa 6—7 franků — frank
ský král, který trvale sídlil na hradě má 95 hal. —, avšak již z počátku ob
pražském. Dne 23. května r. 1618 za ležení prodávala se za 25—30 franků.
hájeno bylo v Pražském hradě osud Kuře, které dříve stálo 3 franky, pro
né vzbouření České šlechty vyhozením dávalo se nyní za 15 franků. Cena kro
zástupců králových z oken královské cana stoupla z 10 franků na 53 franky.
kanceláře do Jeleního příkopu. Dva pí Avšak to se konečně jedná o jídla ví
skovcové pomníky pod hradem značí ce méně luxusní. Ale 1 předměty ob
dosud místo, kam vyhozeni byli tito vyklé spotřeby stouply v ceně úžas
místodržfcí královští, Jaroslav z Mar- nou měrou. Tak králík, tolik ve Fran
tinic a Vilém Slavata, jakož i Jejich cii oblíbený, prodával se za 18 franků,
sekretář Filip Fabricius. Po bitvě na proti dřívějším 3 a půl fr. Solené a uBílé hoře r. 1620 stal se hrad svědkem zeném mase bylo takřka nedostupné a
nejhlubšího pokoření našeho náro jenom jednotliví obchodníci prodávali
da. Vězení hradská byla přeplněna je jako nejlepěf lahůdku. Kilo šunky
účastníky českého povstání. V ná ceněno bylo na 16 franků, k!lo červusledujících letech byl královský hrad látů na 32 franků. Prodávaly se tedy
nejkrutějším způsobem drancován a uzenky hovězí a koňské za 4—6 fran
velkolepé sřírky Rudolfovy rozchvaco- ků za kilogram. Solené maso austral
vány cizáky.... V bojích o dědictví ské prodáváno bylo za 8 franků kilo,
rakouské za císařovny Marie Teresie kdežto před válkou nemohlo být prodá
spustošili hrad Prusové. Na tisíc no ani za 1.2. Prostředně velký kapr
pum a dělových koulí vmetali do Pra platil se 30 fraiiky, libra slanečků 2
a půl franku. Brambory stouply šestihy, i na hrad, zvláště na kostel Svato
násobně v ceně a vejce byla pro drob
vítský. Osiřelo slavné založení Libu
ného konsnmenta neproto nedostupná.
šino, sídlo našich vévodů i králů. Ny
Stáloť jedno až i jeden frank — ta
ní jen občas přeruší ticho tam kročeje ková slepice snášela věru svému ho
navštěvovatelů. Žádný Čech, navštívi spodáři zlato! Hlávka zelí prodávala
li tato památná místa, nemůže se brá se za jeden a půl fr., svazeček mrkve
nit! hlubokému pohnutí, zvláště vidí- za dva a půl franku, litr fazolí za pět
li tu v nadpisech, že přednost dána franků. Sušená zelenina, stejně i ko
jest Jazyku cizímu, na místech pro nás ření zmizely úplně. Představme si, že
nejpamátnějších.
máslo čerstvé platilo se v listopadu
Příště dále.
— a obležní trvalo až do února — 28
DĚTSKÉ DIVADLO.
franků za kilo a že později bylo vyhra
Pohádka o zlatém klíči a živě vodě. zeno jenom nejlepším restaurantům,
jimž bylo dodáváno za 45 franků. Po
Výstup 5.
Krtek (má otočený dlouhý ocásek my eýrech se jenom zaprášilo hned v piv
šky kolem pravé ruky a tak ji za se ních týdnech obléhání, pak se za ně
platilo zlatém, a dostala-li hospodyně
bou vleče):
k vánocům kousek sýra, byla nadšena
Tulačku vedu, tulačku.
nad pozorností manželovou.
Myška (postrašená se kloní): Poníže
A to vše jsou teprve ceny, týkající
ná služebnice, ach, prosím, ne se začátku obležení, mísíce listopadu.
jsem tula —
To Ještě Paříž měla zásoby, kterých
Krtek (vpadne): Zticha! (Kýchne). dvoumillionové město spotřebovalo oHapČi! Vida, už tu zima. (Kých brovské spousty. Jako se blížilo ke
ne.) Hapčl! Však tam byla zi- dnu svých zásobáren, tak také cena
potravin stoupala. Chudý člověk ne
Země: Jdi, Jdi! V tvém kabátě!
mohl takřka existovat. Práce stála a
Krtek: Mému kabátu nebyla zima, jako národní gardista dostával chuďas
ale nos byl bez kabátu a ten to všeho všudy 1 a půl franku! Tedy sta
odnes. (Kýchne.) Hapči! Byl to čilo to zrovna tak na koup! dvou ma
Mráz.
lých vajíček. Byl odkázán Jenom na
Květinky: Mráz! Pověz honem, jak rozdávání erárního chleba, který byl
vypadá?
stále .menší — posléze obnášela dávka
Krtek: Nevím, abych pravdu řekl.
jenom 300 gramů — a konečně i stale
Jen Jsem nosík vystrčil,
horší, takže na konec představoval
švih! Mráz po něm šavlí sekl,
černou mazlavou směs, z níž se dělalo
jen, jen, že jBem zpět se zkrčil.
špatně. V palčivých paprscích této bí
Přemýšlím, co počít mám,
dy, k níž přistoupila pohroma sedankdyž tu v síňce uhlídám
ská, vyrostla pak komuna.
(ukáže na Myš)tulačku tu ke zdi
Zachráněna.
[přitlačenou,
Obdrželi Jsme následující dopis od
jak vidíte, s rancem na ramenou.
Myška: Poňžeň prosím, nedělám nic pana Josefa Vodičky, jímž nám ozna
muje, jak zachráněa byla jeho dceruš
zlého....
Krtek: (kýchne)Hapši, že je to prav ka. “Moje pětiletá dceruška dlouhý
čas trpěla chorobu žaludeční a střev
da, co jsem řekL
ale dnes ji vedu! Proto povím vám, ní. Objednal jsem dvě láhve Trlnerojak je venku, lip, než moh’ bych va Léčivého Hořkého Vína a dceruš
ka byla zachráněna. S pozdravem
Bám. (Kýchne.)
Fialka: Matičko, prosím tě, ať Ji kr Jos. Vodička, R. F. D. č. 2, Swartz
Creek, Mich." Tento list jest jednou
tek tak neškrtl. Ať ji pustí!'
Krtek: To bych tomu dal. Utekla by ukázkou. Jak rychle a důkladně účin
kuje Trlnrovo Léčivé Hořské Víno v
hned.
Myška: Neuteku, moji dobrodinečko- chorobách žaludečních a střevních. Js
to ona znamenitá kombinace hořkých
vé, neuteku!
Země: Tak Ji pusť. A ty povídej! bylin s výborným červeným vínem,
je,ž Be tolikkráte již skvěle osvědčila
Je venku Ještě Mráz?
Myška: “Hu, matičko, Mráz je tam. a Již můžera každému co nejvřelej! od
Dýchá, až zrovna kosti proniká. poručit!. Tento lék rychle vyčistí a
Tohle jsem našla pohozené, tak ' seeílí tělo a upraví zažívání pokrmů,
Jsem to svázala, že to zanesu dě i V lékárnách. Jos. Triner, velkovýroI ba léků, 1333 — 1339 S. Ashland ave,
tem ....
Chicago, Ills. Při nastuzeninách na
Květinky: Chudák, ona má děti!
Krtek: Ještě kňouráním lítost vzbudí! třete krk 1 prsa Trínerovým LlnlmenMyška: Čtyři děti, takové malé dě tem, cítíte-I! tam bolest. Jest to výtičky. Ten kousek kůrky jim ne i borný prostředek na zahnání bolesti
(Adv.)
23x2
su, když mne zahlédl Mráz a pu ¡nechť jsou kdekoli.
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a nejstarší bratr jsou ve Slavonii. Ct. i jany nemá to žádný význam, až po odběratelé Hlasatele, možno čisti do-'sté pí.... Zapoměl jsem, jak se jme-' kloun na ulici, jak se až svíjí, očima
slečno, žádám Vás, bude-li Vám mož zemky vyšroubovány jsou do velké pisy, ano i ze vzdálené naší matičky, nuje. Nedivte se, já mám velmi krát- kroutí, ruce vztahuje k nebi a řve:
k (kou_______
paměť. Již doma mně maminka Kriste .jen Tobě
— • - je
• naše spása a jen
no, sdělte mi, jak dlouho již jste v výše, tu pak krajané kupují o překot, Prahy, jen odtud ani řádky není _____
i-'říkala:
říkala - “
*‘Synku,
Svn'
■ jednou
ty
• ■
zapomeneš,
' ' dle tebe se nutno řfdlti a budem spaAmerice a slyšela-li jste něco o mé neb pak teprve vidí, že půda tam ce spatření, ač jest zde, jak soudím, zna-j
„____ ” Tak a- seni!
A kam ti dal pánbíček hlavu!
seni! Jak dalek je takový prohlblční
sestře. Rád bych jí psal a neznám a- nu má. Ctěná redakce mohla by sama čný počet odběratelů, takže mnohý
bych
nezapomněl
na
dopis
oné
’
paní,
'
°
fanatik
Krista,
který
•kázal
— • střídmost
*
dresu na ni. Byla provdána za Micha pro sensaci více o Mexiku psáti by to čtenář by se mohl domnívat!, že jsme
la Argona. Její manžel zemřel, když, více zajímavé bylo, vždyť nemusí! zde při nejmenším zahynuli žízní. Ale jež má prý se mnou upřímnou sou-) a nikoliv zákaz pití lihových nápojů.
:
byli ve vinohradě u barona Skaly. Po-. skutečně téci do opravdy krev poto- co se týče toho, proti tomu máme u- strast
v mém nešťtstném osudu. Tě- • Sám Kristus pil lihové nápoje, víno a
tom se provdala za Birůša a byli ne kem v Mexiku, jen když poteče v no-; děláno, neb zde jsme mokří dost, ma- iším se z toho velice, že se najdou lidé, I sám je dělal a to dost po továrnicku
daleko Požegy. Kdybyste to i nevědě-i vinách. Ctěnou redakci a čtenáře! jíce zde tři hostince a sice: první obvzláště zde v Americe, kteří s člo-j veliké množství. Znáte zajisté milí
zde vlastní i s taneční prostornou sí věkem trochu cítí. Přijde to člověku čtenáři příběh z bible, jak byl Kri
la, sdělte mi alespoň adressu Vašich zdraví krajan
rodičů. Snad ti by o tom třeba něco,
Ladislav Fr. Pail. , ni p. F. Shaffen, můj dobrý soused, velmi vítaným, neb jsem zde úplně stus na svatbě v Káni Galilejské a
jehož hostinec se může počítat, co se mezi cizími lidmi. Vítanou podobná když došlo víno, nechal kádě s vodou
věděli. Za sdělení děkuji Vám pře
stí, aneb jej bude někdo ze čtenářů dem. A nyní musím ten svůj ronám i
Kreuzburg, Man. Can.
týče pěkného zařízení a obsluhy, me- .soustrast jest obvzláště, pochází-li z ) v nichž si hosté myli po každém jíd
Dallas, Tex.
znáti, ať mi laskavě o jeho pobytu již ukončit, neb péro vypovídá mně,
Ctěná redakce!
zi hostince první třídy, pak druhý ho- upřímné
•
srdečnosti. Podotýká zmíně-1 le ruce, vymýtí a naplnitj čistou vo
Ctěná redakce!
Předně děkuji ctěné redakci za u- něco sdělí. Předem děkuji za jakouko- již službu. Pana redaktora žádám, by:
dou, kterou pak proměnil ve víno. A
stinec vlastní zde p. J. Ractej, má též
V naději, že tento dopis nadarmo loni postavenou krásnou taneční sí, a ná pisatelka, že má též bohaté zkuše-1 což když jedl s apoštoly a učedníky
veřejnění mého prvního dopisu, se liv zprávu. Pozdrav pí. Annli Sykal- měl s tím mým pravopisem strpení,
kterým měla trpělivost a pustila jej ské ve Fořt Worth, Tex. Zdravím též aby mně chyby opravil a dopis uveřej-; neuvidí světlo světa, chápu se v klid-, konečně třetí jest hostinec pánů nostl, ale jen toliko podotýká, že le-' svými, sám lámal chléb a naléval ví
pší je vždy muž opilec, nežli namlou-'
né chvíli péra, bych opět něco napsal,!
na veřejnost. Též bych se rád ještě celý personál Hlasatele
no, řka podávaje: “Totoť jest tělo mé
Shaffera
a
Meisnest,
poslednější
jest
nil. Srdečně zdravím ct. redakci, čte zda nepodlehne písmo toto censuře.
válek. V tom dávám oné dámě úpl-1
’ Paul E. Dědek,
podíval do našeho bečláckého světa a
a krev má.” Jak daleko jsou tudíž
naším poštmistrem. Konečně máme
náře a čtenářky a zůstávám
| Dnes zabloudil jsem myšlénkami do zde řeku s mokrou vodou. Jest to ku nou pravdu; dovoluji si ale malou po-! páni prohibičáci od cesty ku Kristu.
847 San Julian Street.
tak se opovažuji ipodívat se do Hlasa
Frank Malina, rodák z Moravy.
známku
v
zájmu
obhájení
mužů.
Vel

tele. No, když už ten svět tak pokra
i
d° těch neml,e vonících podivu, co se zde převeze týdně piva
Vždyt Krfstus nekázal, aby se nepi
mi
smutné
a
žalostné
jest
pro
ženu
a
!
lokálů,
do
těch
budov,
které
jsou
stá

Roswell, Tex.
čuje, tak ti lidé v něm to snad ně
lo, ale vždy jen střídmě. Jistá panič
z Manitowoc, na vozech a v sudech.
Bear Lake, Mich. j
le opěvovány řevem dobytka, totiž do Abych se zmínil o počasí. Zde jest manželku, když dostane se jí takového ! ka nám uváděla, že farmáři pijí .jen
kam dotáhnou. Já myslím, že my se Ctěná redakce!
Ctěná redakce!
jatek. Tak mnoho jest zde těch, kte-! přítomně krásné. Farmáři mají zase muže jenž, má tyto cnosti i necnosti,' vodu a jak těžko musí pracovati na
Musím pár řádků napsat do Hlasa
budeme mít čím dál, tím lépe. Na pří
Někteří čtenáři píší, aby se již s
klad nebudeme musit chodit na volby tele, ačkoliv nejsem odběratelem Va tou proliibici přestalo. Dle mého názo- ) rym jest maso každodenní potravou,! to, místy se již zelená, teď připra jednu neb obě dohromady. Podobná slunci atd. Ona paní myslí, že když
i
a za druhé, co bychom si šli na sklen šeho listu. Můj otec sice odebírá Hla ru je to časová otázka, zvláště když též aMho ta*, ktcf( pi9 tom
vují půdu pro kornu a zemáky a kdo žena je politování hodná. Co pak ale,) není na každé farmě saloon, tak snad
ku piva, tak si ji vypijeme pěkně do satel asi 12 let a tak každý čeká, jak se ženy domáhají hlasovacího práva. I cují, leč žádný ani slovem se nezmí má ještě seno zbytečné, tak je pre ctěná paní, soudili budete o tom pří-; farmář nic jiného nemá než vodu,
____
_
ma. A teď již snad půjdou ženy za Hlasatel přijde. Hned se čte a já čtu Nechť tedy ví, na kterou stranu mají ní. Snad někoho ani z čtenářů to ne suje a vozí do trhu, tak že každým pádu, pak-li žena muže k tomu svým) Pravda ale je, že ______
si každý
farmář
nanás i na vojnu. Pak by ale udělaly nejdříve o Mexiku. Dále hledám vždy se přidat. My farmáři snad bychom zajímá a mnohý jest zase na něco: rokem se ho odtud z našeho okresu jednáním donutí? Pak-li ženuška, dělá “sajtru” (jablkového vína)
c_ nevypije, ještě _____
dobře, neb by to snad dovedly dále, nějaký dopis z West, Tex., anebo z se mohli obejít bez piva, protože pra-i takového zvědav. Uvádím tedy Vás, vyvezou tisíce tun. Přítomně platí je přijde-li muž z práce domů, pěkně a' celý rok. A co
prodá.
jako ti “zbaběle,1’ kteří ujíždí před Holland. Ale žádný nic nepíše. Musím cujeme stále na zdravém vzduchu.,1 kteří se o to zajímáte, před budovu denáct dollarů za tunu. Co pak ^e sta úlisné s ním jedná; ale jakmilel jej z Některý má i vína jiná, dobře vykvaodvodem, jak jedna pisatelka podot napsat něco o Bosque Co. Mnoho toho Voda by nám proto postačila, když už jateční. Podívejte se, tam ten tlustý lo s Johnem Šindlou, že se minule ne domu vypraví, nemá jiné starosti, jako šená jako: malinové, rybfzové, květikla. Mne se to netýče, neb jsem při nevím, neboť jsme tady první rok. by to musilo být. Jinak však je tomu'I dobytek, ten jest zé států severněj-. dostavil do obvyklého proň místa? běžeti ku své sousedce a otevříti jí nové, rhubarborové, hroznové a ještě
jel do zaslíbené země, ještě mně ne Sem jsme se přistěhovali z okresu s dělníky, kteří pracují v továrnách, i ších a ty chudé kusy zakrnělé, ty se Nebyla by slušná věc, aby pro nával své láskyplné srdce! Tu potom může- sudy jablkového. Občas, když jede do
bylo 16 roků, z naší rodné Moravy. Bell a tady jsme si zakoupili 400 ak dolech a jiných těžkých odborech a vypásly na žírných luhách Mexika a! dopisů ve stati "O ženách pro ženy” te poslouchat tu chválu o tom muži, ' města, zajede do pivovaru (kde není
Tak snad i to od nás převezmou, když rů. Jsme z našinců sami, ale daleko po celou dobu práce vdechují do sebe; Texasu. Je to rozdíl, co? Leč nehleď) měl být vystrčen. Starý čtenář, jako čeho není všeho schopen! To nejhor-! pivovar, do skladu pro “štěňátko”) a
se tak o nás starají a nám trochu té nebýváme od moravské osady a to od otrávený a nečistý vzduch a všelijaké I te na to tak dlouho, ať ještě nedo-i já, jenž po dlouhá léta čítal jeho sa- ší, nač ona myslí .přičítá mu za vinu.' prázdné tam odevzdá. Nebo do karadosti nedopřejí. Teď by měly jít do Wešt, Tex., takže vidíme pěkně na škodlivé plyny. My nemáme žádného j stanou “ouroky” a pojďte dále. Vidí tyristické básně, těžko by ho postrá To nejsou jen sousedky, ale to jsou ' menného gallonu si koupí “ohnivou.”
té pranici v Mexiku a ukázat, jak by město. Co se týče korný, je pěkná a práva diktovat jim, co mají pít. A; te, tou chodbou nahoře jej ženou na' dal. Chci též našim českým školá časem i sousedi, kteří v tom případu Ano paní, tak jest to, jen se podívejte
bouchaly z pušek. Na to bych se rád bavlna je už zelená. Pšenice a ovsy ženy zvláště práva toho nemají. Prá j popravu z ohrad vždy v sdružení, buď i kům zde sdělit, jak my jsme před 65 hrajou důležitou roli, Časem to bý- na některou farmu do sklípku. Jsou
podíval. A nestálo by to za podíva jsou pěkné, ale poslednější nebudou ce ženy je také těžká a namáhává, ale prvně chudé, neb býky neft voly, tak- j lety sobě taky zahráli na vojáky. vají i páni strávníci, které podobná ovšem i mezi farmáři prohibičáci,
nou, pp. čtenáři? Já myslím, že ano. velké. Za to na zrno budou lepší, než ani z daleka nedá se porovnali s pra-) též i dobytek vepřový, Tak i skopový' Každý rok 9. května před tím dnem pí. manželka zasvěcuje do tajnosti. Či
ei'í jedou do pivovaru .pro mláto
-j. !i (yy
(vyvařený
na krmení). Co má
Ale v té naší Kanadě se toho nedoč jak byly loni, neboť postály déšť v cf muže. Ten pracuje nejen pro sebe, jI ovce i kozy zvlášť. Nyní si vyžádáme! jsme sobě pořídili vojenské čáky, zro- málo o tom čtete, že některá opět uvařený slad na
. '
i, když jedé domů,
kám, neb se to zde drží všechno při pravý čas. Zde nám pršelo až mno ale i pro ženu a pro děti. Ženy proto I povolení dovnitř. Jest po 7. hod. ráno . bené ze silného papíru, polepili bare tekla se strávníkem a děti nechala ■
upod
starém: “Blaze žít a pivo pít!” Mu ho; tráva v poli se tomu těšila. Mu práva nemají, by omezovaly jeho o-|I a již porážejí. Napřed k hovězímu. vným papírem, nadělali prýmy na ša nevěrnému mužíčkovi na krku! My do toho nikomu nic není. Nebo si ne
sím vám též sdělit, že sem přijeli Če sím již přestat. S pozdravem na vše sobní svobodu. Pamatuji se, že v Če-i! Do třech klecí, do každé z nich vže-| tech, šavle nám urobili starší bratři, slím, že chyba bývá stejně na obou chá poslat “sůl.” Sud je sice od soli,
! nou asi 10 kusů, který je vopírá, ucí-) natřeli tuší koupenou u kupce v Pra
ši na domoviny a tak se to zde bude chny čtenářky a Čtenáře zůstávám
euuu a’e v n^m
jeden menší, v
stranáoh a zde můžem říci, že ou jednu
chách na Kladně hutní společnost, do- i
"ftnější* kterém
t0 tekuté “zapovězené o| tiv krev, tomu pomohou elektřinou.; ze, připravili prapor se sv. patronem desetinu procenta jsou ženy vfc^ČJš;,
Anton Stacha.
vzmáhat. Též nás je již 7 bečláků v
volila vozit pivo v soudcích do válco
i Jest to totiž hůl dřevěná, jejímž stře-,
našem spolku bečláckém, v kterém si
ven a i jiných továrenských oddílů |I dem drát probíhá a do něho vede se všech školních dětí, jehož svátek při aspoň co se týče cizích činitelů v ro’, voce.” Nyní něco o pivovarech. Ve
East Jordán, Mích.
vždy zazpíváme "A já sám, vždycky
mezi prací a sama platila hocha, j Až i| síla elektrická. Vidíte, jak ten vůl, padal na 9. května — a byla výzbroj dinném životě. Muž bývá namnoze ; Spoj. Státech jest zaměstnáno okolo
sám.... ” Pane Bodláku, kdybyste Ctěná redakce!
hotová. Pak jsme se rozdělily o šar hanebně klamán, to mohu ze své zku-!i 100,000 organisovaných dělníků v pídovážel pivo. Já sám jsem se ho dost!
Žádám Vás za uveřejnění mých pár navozil a to nejen ve dne, ale i v no-i’ poskočil, když Be ho tím koncem do-' že, tot se ví, že bylo více důstojníků šenosti dokázati, neb si nerad nechám I vovarské unii. Vedle těchto jest sko
dostal hodně slečinek na ten předpis,
tak sl nezoufejte, neb by to nebylo nic řádků ve Vašem liště. Velice rád čtu ci. Společnost pak dobře věděla, proč)I tknul? No, síla je síla. A zde již se než kmánů. Jeden z’ nás dělal ‘mar- uniknout příležitost ku seznámení li ro tentýž počet různých řeiheslníků
za
nimi
uzavírají
padací
dvéře
a
ten
dopisy
bečláků,
neb
sám
mezi
ně
také
nového při takovém výběru sl sá
kytána.” Nosil totiž mísy s sebou a dí. Sebevědomá a čestná žena za : jako: strojníků, zámečníků, bednářů,
to dovoluje. Vždyť je to práce vysi
hnout na život nebo se přehlédnout. přináležím. On to není tak zlý život, lující a nejen v dolech, ale i v jiných | s tou paličkou v ruce je omračuje. pakli jsme byli někde obdarováni jisté se nedá svésti na scestí. Pak-li ii topičů a různých jiných pomocných
Snad ml to nebudou mít ct. Čtenářky když sl jeden uvaří, taky se tedy 1 na oborech těžké lidské práce. A je to Dobytek velký střílí se kulovnicí. Již zemčaty, hrachem, vejci a podobným, se to ale stalo, nemá dále muže svého , sil, které jsou soustředěny opět v od
za zlé, že mám o p. Bodláka takový jí a o práci nemá nouzi žádnou. Jen, práce i nebezpečná. Zvláště v dolech.!| leží vše v mdlobách. Nyní pomocí to jsme odevzdali paní učitelové pe klamat a raději má mu otevřeně říci, borových uniích. Též platy pivovar
strach. Ale z čeho mám ještě strach? bečláci, mějte trpělivost a žijte spo Chápe to jen ten, kdo to prodělal vše ! strojů otevře se otvor ze strany, sou- níze, jež jsme dostali, o ty jsme še po že jej nemiluje, než aby on to s hrů ských zaměstnanců jsou dosti uspo
kojivé. Potřeby pro pivovary jako uCo si počnou manželé s dětmi, až že kojeně. Starší děvčata také nemají na sám. Uhlokop pak je tak bídně pla-!i časně kloní se plošina klece, v které pochodu rozdělili. Tak jsme vyruko
zou sám musel doznati, že tomu tak, hlí, stroje, sudy, láhve, chmel, slad
na pojede do války? Ti si asi dají! růžích ustláno. Vy, p. Melichu, zase cen a vedle toho se mu má ještě upí dobytek omráčen leží, a vše vysype vali a brali to od stavení k stavení,
o čemž ale dosud nevěděl. Nedivím atd. produkovány jsou opětně statisí
Předem je již lituji. To by ještě ne brzy pište, neb Vaše dopisy jsou také rat ta posila? Pití sice natropilo se se najednou z klece na dlažbu míst praporečník v předu. Přišedše do sta
se,
může-li
žena
jednoho
muže
okla

ci lidmi. Nyní si, čtenáři, učiň před
bylo nic, jen kdyby na nás neuvalili zábavné. Pane redaktora prosím za o- dost zla, přiznávám, ale veliká vina nosti, kde již vše čeká a již se věší vení, postoupili jsme do půlkruhu a
horší muka. Mně až husí kůže na těle pravení chyb. Se srdečným pozdra toho spočívá jinde, hlavně ve výcho za zadní nohy a jde po řetězech, tam zanotovali píseň. Učitele velkého, Ře mali jednou v životě, ale divím se, že stavu, co by to bylo za ohromnou ar
naskakuje, když si na to vzpomenu, vem na všechno čtenářstvo se zna vě dětí. Slušné vychované děti i slu již je podřezuje, tam již druhý hla hoře svátého, dnes my žáci slavnost’ může oklamat! 3 muže ve dvou létech, mádu, sahajících do statisíců, která
jako tuhle jistá dáma prý se ve dvou by se octla bez práce, v pádu, že by
brrr! To bych zde do lesa vlezl a ani mená
šně dorostou a nedopustí se nikdy ně vu uřízl, zde již se kladou opět na máme, radujem se z toho. 2. Kdo své létech 3krát vdávala a poslední dvě byly pivovary vyhlazeny. Či myslíš,
Josef Zítka.
bych hlavu nevystrčil, neboť bych ta
čeho nečestného. Zde tedy hlavně na dlažbu, již je stahují na břichu, no dítky miluje, vede je k dobrému, ať manželství zrušila, že neuplynula zá že by lidé tito nalezli zaměstnání v
muka nepřežil. Tak se trochu držme
matce, by dětem věnovala s náležitou hy, zase pak znovu věšejf, na hřbetě jich posílá do školy k učiteli své konitá doba po jejich uzavření. Nebe továrnách na ice cream a podob
Gross, Neb.
při sobě a nedovolme, aby nám neu
pozorností i náležitou výchovu. Bude- stahují pak kůži, která visí ještě na mu. Více mně v paměti neuvázlo. Pak
Buďte tak laskaví a uveřejněte ty li každá matka konali svou povinnost, každém dobytku, svěrákem zadrží, měl každý svůj kousek odříkání. Po sa! Ona to nevěděla, když se mínila ných? Že jest pivo tekutou potravou,
valili něco horšího na naše hlavy. No
vdát? Inu, americká vynalézavost! jest známo dávno. Viděl jsem jednou
teď jsem si trochu ulevil; snad budu to řádky. Ale co psát? Nu, začnu o pak mnoho zla odpadne. Druhou veli dobytek jde po řetzěu dále, kůže ale dávám zde jeden na ukázku:
moci lépe spát, neb mně to pořád tom počasí. Zimu jsme měli krásnou a kou příčinou zla jsou vdané ženy. Ty odtrhne se od krku sama; dále již je
“Pan kaprál sem, pan kaprál tam, Potom chtějí dámy podobného zrna je v Čechách, jak dělník měl k obědu
vrtalo v hlavě, jak to dopadne. teplou jako někde v Kalifornii. Ale chodí velice rády žalovat na své mu rozparují, vnitřnosti vyjímají, vyjmu já jsi od něho nic rozkazovat nedám. ště větší svobodu. Bože uchovej! Pak osolený žitný krajíc chleba a skleni
budou
rozvody každý den. (Teď jsou ci piva. Zkuste snfsti kus suchého
té
omývají,
rozřezují
a
tak
to
jde
dá

19.
března,
totiž
na
můj
svátek
se
to
Též zdravím ct. čtenářku od Sebra
Začne-li se mnou pranici, dám
že k soudcům. Ale kdyby tito znali
nic; na její jméno se již nepamatuji. nějak překotilo a napadlo nám asi 10 pravý stav věcí, pak by žalovaného le a dále. Rozřezané chladí, do lednic mu pěstí mezi oči. Hubu mu natluku aspoň jednou za rok!) Se zájmemi chleba a sklenici vody k němu, občítám podobné dopisy, jako byl v ne. zvláště jako je voda v Chicagu neb v
Též znám okolí tohoto městečka. coulů sněhu a stále padal. Ale bylo netrestali, ale měli by s ním ještě u- dávají i do přichystaných vagonů že a zuby všecky vytluku,
dělním čÍBle Hlasatele pod označ. “Čte Clevelandě. Vyplje-li kdo více piva,
Sloužil jsem nějaký čas ve Skalici a při tom teplo. Kouká to, že již jistě trpnost. Saloony jsou zlem, dejme to lezničních a rozvážejí do všech kon- nedám si to líbíti.”
do Sebranic jsem jezdíval. Také jsem bude jaro a to trvalé. Však on s tím mu, ale zlem nutným právě tak, jako čijj precinktů i obchodů masem. Vni-i Po odejití naší kolony, a byla vel nářka”. V něm udává pisatelka svůj prospí se a je dobře. Vypijte ale více
byl v Letovicích v zámku za přítelem, sv. Josífek nějak zamíchal, že to bude továrny, železnice, lodě, aeroplány a třnosti pak jdou otvory dolů do ji ká, bylo to v okolí Prahy, za bývalou život z dětství velmi poutavě. Zvláště ice creamu sody neb popu, budete vfe
který dělal u hraběte kočího. Ano, ten všecko all richt. Loňského roku úro j. — Jedna paní psala kdysi, co tako ných lokálů, kde se čistí, perou stře poříčskou branou na vinicích, obsah se mi líbily ony dopisy, jež psaly její děti, nač Vám ta “opička” přijde s
kraj jest též romantický. Též jest pě da zrovna ohromnou nebyla. Byla asi vé mladé děvče může psát o manžel va pak se nafukují a suší. Z paznehtů mísy jsme1 odevzdali, jak výše udáno, rodiče svým dětem. Pište častěji, doktorem a co zkusíte bolestí. A ty
kná podívaná na boskovský hrad, kte poloviční.: Nu, řeknu — trochu lepší. ské' zkušenosti. Milá paní, my staří vaří se klih i mýdlo, pak i umělé paní učitelové, a o denáry jsme se ctěná. Dále odpovídám čtenářce s’ různé vody, jež pijí prohibičáci, jsou
rý stával na vysoké skále a po kte Pšenice dala od 12 do 25, oves od 25 se nesmíme domýšlet, že všemu ro hnojivo ze všech ostatních odpadků. rozdělili mezi sebou. O, šťastné mlá podpisem “Veselá Vlaška” že nebyl) barvené vody s aromatickou přísa
rém zůstaly než zdi a zajímavé podze do 40, korná, naše královna, od 15 do zumíme lépe než mladí. Nemohu opo Pak i uzeniny všeho druhu se vyrábí dí! Na konec žádám p. redaktora, jsem pouze návštěvou na Valašsku, dou, slazené sacharinem, který opět
mní chodby. Tak Vás prosím, pište 40 bušlů. Bramborů mnoho nebylo, menout, bych se nezmínil o Kladnu. a vše, co do oboru řeznického spa aby laskavě opravil mé chyby v pra ale jsem tamnější rodák, a to od Vse’ močem z těla odchází. Rovněž tak zv.
něco o našem kraji, neb nás to velice tak to nebylo na to boží sucho přece Tam bývalo vždy veselo, jakkoli vý dá. Zapomněl jsem podotknout, že vopisu a vzal laskavě na vědomí, že tína. Pak zdravím Vás, p. Kalluse, temperenčnf pivo jest vařeno s nepa
zajímá, když se někdo ukáže od naší jenom tak zlé. Já říkám, nějak bylo dělky nebyly právě nejlepší. A veselo každý kus podroben jest přísné pro jest to již přes 60 let, co jsem vycho jelikož jste mně posledně zmínku vě trným množstvím sladu a chmele a v
strany z haší milé Moravy. Též zdra a nějak bude. Však ono to “khom.” bývalo zvláště mezi horníky, mezi hlídce inspektora, Spojenými Státy dil školu a tak hodně se mně vykou noval. Příště sdělte, odkud pocházíte, náhradu za slad jest opět sacharin,
’ barveno jest páleným cukrem a nasy
vím ct. čtenářku pod značkou “Veselá Zde jest hodně čtenářů Hlasatele, ale kterými při vší té dřině vždy se našel ustanoveného, že jest naprosto vy řilo z mé jíním již pokryté hlavy. zda přímo z Vel. Karlovic. Rád bych
Valaška.” Jen pište něco zajímavého nevím, co to jest s nimi. Pište hodně, nějaký šprýmař. Všechno však má loučeno, že by nezdravý dobytek při Však musím již skončit, neb nechci to věděl, neb jsem měl přítele na voj ceno kyselinou uhličitou. Co týče sě
amerického světlého ležáku, českému
do Hlasatele a něco ze své zkušeno krajané, neb tak se poučujeme jeden svůj konec a proto skončit musím 1 šel do obchodů masem. Totéž děje se p. redaktora i sazeče nad míru zkou ně Alo.ise Kallusa, u c. k. 11. drag.
' se sice nevyrovná, jelikož je produsti. Také list p. Kociana se mi velice od druhého. Což páni Benett a páni tento můj dopis. Proto se s pozdravem u skopového dobytka a vepřového.: šet. S upřímným pozdravem na celý pluku, jenž ležel posádkou napřed v
) kováno na rychlejším postupu ve kvalíbil. To jste asi dál, než jste přišel Janouškovi z Cleveland, Ohio? Tam na ct. redakci, na čtenářky a na čte Pro ty jsou zase oddělení zvláště; ty personál Hlasatele a všecky čtoucí Přemyslu v Polsku a pak ve Stockravě’ šení i vyležení, předčí ale proto mnose
poráží
jiným
způsobem.
Ovce
a
jsem Váš
na těch 7 trampot a nepotřebných vě již snad nemrzne inkoust! Napište náře v úctě znamená
u Vídně. Spávali jsme vedle sebe a1 hé světlé pivo německé. Průmysl pi
kozy věšejí se dole za nohy na kolo, )
Jan Minovský.
cí. Rád bych něco napsal ze své zku též něco. Příště budu od vás čekat
měli jsme se velmi rádi, jako bratři. vovarský ve Spoj. Státech stojí na
..... Josef Čermák, rolník.
které se pomalu otáčí za řetěz, který)
šenosti, ale mám strach, aby p. redak nějaký dopis v Hlasateli. Tak jsem
Nebyl on snad Vaším bratrem? Pi
má dva háky. Za jeden se pověsí ko
New Lathrop, Mich. šte! Příště si pohovoříme více třeba vysokém stupni techniky a všude je
tor nedostal z toho bolení hlavy. Ono toho naškrábal dost a ani teď nevím,
■ dbáno vzorné čistoty, jako v žádném
Prague, Alta.
lo, druhý jest obrácen ven. Nahoře u Ctěná redakce: —
by to nebylo nic nového, aby se z jak přestat. To máme vždy melu. Je
o Orsákoch na Hrozenkově a na Vrankola jest železná šina, kolo jde stále
Předně prosím za uveřejnění mého či, o tom, co kandidoval za poslance• jiném závodě, kde se poživatiny vytoho někdo nerozstonal v takové vál nás zde několik na jedné lajně, kteří Ctěná redakce!
> rábějf. Končím a připíjím na zdraví
ce. To ani se ták neperou v Mexiku, Hlasatel odebíráme a když ho někte "Májový deštíček, dej nám ho pán- jak dojde nahoru, chytne se hák, kte prvního dopisu. Přiměl mně k tomu zemského sněmu. Snad se na to pa- všem čtenářům, též krajanům ve Warý
jest
obrácen
ven,
na
šinu
s
kola
se
dopis jisté paní J. M., která žádá matujete? Srdečný pozdrav na pí. S. Š.
jako zde na papíru. Teď již dost, ne rý nedostaneme v čas, to jest nějaké bíček” — jest jedno pořekadlo české.
. terloo, Ontario, jakož i personálu
bo by mně z toho sešedivěla hlava, a ho volání po telefonu: “Dostal jsi Zde v Canadě máme nyní dešťů do vypne samočinně a “milostivá koza” čtenářky za návod na pampeliškové a sleč. Lili Palic a celou rodinu ai Hlasatele a jsem s krajanským potó si ještě nepřeji. Prosím p. redakto Hlasatel?” “Já prý ne.” Ale my si u- sti, že až některé zemědělce to mrze neb ovce již se nese po šíně z šikmá víno. Chci .tedy čtenářky uspokojit a všechny uvědomnělé Čechy, neb mí- zdravém všem
ra, aby to pustil do světa, a nehodil míme pomoci. Když ho jeden nedosta lo, neb nemohli v poli pracovati, jak položené k popravčímu, který jí pro jako čtenář Hlasatele zasílám ten ná ním jeti do vlasti, ale nevím přesně
Alois Brosheck.
do koše. S pozdravem na ct. čtenářky ne, druhý mu jej půjčí laskavě a je matička země vláhou nasáklá byla. stě vrazí nůž do krku, a tak to jde vod. Na jeden gallon vína a vodu ve •kdy.
A. M.
a čtenáře znamenám se jako člen beč zase allright. Ale teprve až ho sám Každý farmář zde přeje si nyní, by dále. Tím způsobem je to i u vepřo zmu plný kvart kvítků pampeliško Poznámka: — Žádám slečnu Annu
Galien, Mich.
přečte. To víte, že už to tak dobré bylo teplé a slunečné počasí, neb far vého dobytka jen, že ten jsa zapích vých bez stopek. To vařím 10 minut,
láckého spolku
Ctěná
redakce!
Bilíkovu,
by
mně
donesla
nebo
zasla

není, poněvadž každý to nejlepší, to mářům pak rostly by peníze na poli. nut, padne do horké vody. Denně po načež dám do chladného místa a ne
Josef Cvrkal.
Prosím za uveřejnění tohoto dopisu.
tiž ty články z něho vyčetl. Podruhé Tento týden byl jsem návštěvou v razí se a do "pořádku” uvede masa chám to stát do druhého dne. Druhý la knihy, již jsem jí půjčil ,neb ne
budu vědět něco lepšího. Což p. Bod Camrose, Alta., u krajana p. Václava v takové jatce 1600 až 1800 hovězího, den dám vařit 2 neb 3 libry cukru znám, slečno, Vaši adresu nnyější a Nastalo léto a s ním krásné teplé dny.
Los Angeles, Cal.
lák? Pište dále, Vaše dopisy jsou za Matějky za jistou záležitostí. Pan V. taktéž ne-li více vepřového i skopo zvlášť, ovšem, že také s vodou, pak knihy ony potřebuji; chce si je vypůj Tak jak úroda všechna, tak i ptactvo
Ctěná redakce!
probuzeno jest ze zimního spánku. Po
čit jeden přítel.
Kyticí krásných růží mám před se- jisté krásné. Též budu podruhé hledět Matějka vlastní v Camrose "Arlington vého dobytka. Pracovní síly jsou rů přecedím vodu pampeliškovou a do ní
tůčky vesele bublají svoje hučivé písně
bou. Hlasatel beru do ruky a prohlí nějakého nového odběratele sehnat. S Hotel,” a mohu říci, že jest to hotel zných národností, nejvíce Poláků a nakrájím 2 neb 3 pomeranče na kov průvodu ptactva a všech jiných ži
Akron, Ohio.
Rusínů. Člověk, který miluje čistý
žím náš milý a zajímavý list. Dopisů pozdravem
první třídy. Panuje tam, co hlavní vě vzduch, takový se tam dlouho nezdr-! láčky a 3 citrony. Vařím opět 10 mi Ctěná redakce: —
vočichů. Na lánech třepotá se malé
nut, až to vychladne, tu svařený cukr
Josef Klasna.
stále hezká řada a plno humoru a vti
cí jest, čistota až úzkostlivá. Co mne
ucunuó
....... mořské. Však
......
Jelikož se t.Líiie
stále upcLuji
opětují zauostl
žádosti neně- zelené obilí, jako vlnký
ží. «Plat je 15, 17„ 20c i více na hodi-j slejí dohromady do soudkuMDRL-lNz
pu. Mohl by nás lépe pobaviti jiný ča
překvapilo, byly jídelní lístky s ohlanu. Tak a nyní pojdmě již z toho ne slejí dohromady s odvarem pampeliš •kterých čtenářek o vyhlazení pivová- než se člověk nadá, již zase zde bude
Bomarton, Tex.
sopis, než-li Hlasatel? Asi sotva. K
vením “Arlington Hotel, Václav Ma
rů a zavedení prohibice, podávám ně- podzim, kdy všechno se bude sklízet
příjemného
zápachu.
Můžete
to
diva

kovým
a
naleji
do
soudku
neb
něja

Ctěná
redakce
!
pozornosti mne zvláště upoutal dopis
tějka, Camrose.” Dle ohlavení každý
co o průmyslu pivovarském a pití vů- a ubírat k zimnímu odpočinku. Tak i
dlo
zapít
každý
sklenkou
i
tu
“
vůni.
”
ké
kamenné
nádoby.
Dříve
vše
přes
p. Ant. Malínského, jenž v krátkosti
Žádám Vás o laskavé uveřejnění již seznati může, že majitel jest Čech,
bec. Ta ze čtenářek, která volá: 1 člověk v mládí svém vesel jest, však
popisuje ono krásné Valašsko. Jme těchto pár řádků a za vřadění jich a to Čech uvědomělý, který se nesty Nyní musím ještě tomu panu Janko- čistý hadr přecedím. Na to roztluku “Vyhlaďte pivovary a saloony indi- zňhy na něj přikvačí jako zima . již
novaná místa jsou mně též dobře zná mezi dopisy ostatní. Měl jsem již ko dí za svůj český původ a mateřský ja viči v Chicagu sděliti, by žádné před placku suchých kvasnic a zaváži do rektně nám dává věděti, že má muže íeJ žádná veselost netěší. Zde i Gama, neb jest to kolébka mého mládí. likrát napsaný dopis, ale bál jsem se zyk svůj. Pan Matějka osobně mně platné nezasílal, neb spolek již se ro řídkého hadříku. Konec hadříku ne slabocha bez vůle, který se nedovede Hen ’
8e těšíme z té přírody a
Zvláště zajímavé jsou tamnější po ho poslat, že by jej p. redaktor hodil znám nebyl, věděl jsem, kdo to jest, zešel. ‘Pane Jankovič! Já říkám, čert chám z nádoby viset a uzlík s kvasni ovládati, zkrátka alkoholika, nedopi- krásného teplého slunka, které se po
měry. Chudoba má tam své heslo, neb do ohně. Pomyslil jsem si tedy, že to až když paní Matějková vyšla z jídel spolky začal. To druhé si domyslíte. cemi dám do odvaru a nechám stát v tu. Já volám na všechny čtenáře t. 1.; dlouhé
________
zimě zase na nás usmívá. Teď
jest tó kraj velmi chudý, za to ale v dokážu sám, a taky jsem to udělal. ny a mluvila k němu. A jakou řečí? Jedna slečna, tuším z Winetky, psala, teplé kuchyni na jednom místě 3 neb “pivovary a saloony nechte, ale ne nám zde asi 4 dny pršelo, což není
bychom psaly o parukách, že by se 4 neděle. Pak kvasnice vyndám, víno
přírodě je zdrávo a zajímavo. Mnohé Leč nyní o něčem jiném, aby sL čte Před hosty jinonárodovci dala na jestřídmost vyhlaďte!” To se ovšem žádnou škodou, jak pro farmáky, tak
matky se rozepisují o svých dítkách náři nemyslili, že snad neumím vo, že jest jednou z těch uvědomě ráda vdávala. Slečno Jančová, vždyť stočím do druhého soudku, zazátkuji také nikdy úplně nepodaří. Ale v mí i por nás. Pracoval jsem taky krát
i bez paruky se vdáte. Já též čekám
a o tom jaké se jim vychování má psát. Byli byste na omylu, neb jsem lých českých dcer, která se za svoji na nějakou tu drahou polovici, leč a na suchém místě uložím. Ve vlh stech, kde začíná boj o prohibici, da kou dobu v Chicagu, avšak mnohem
dátl. Ano, jest to ku prospěchu, když přešel všechny vozové koleje. Počasí českou řeč nestydí. Před takovými sy žádná se nehlásí. Slečno, zde by Vám kém místě by se víno zkazilo. To je lo by se více dělati pro střídmost, lépe se mi líbí zde na zdravém vzdunávod pouze na jeden gallon. Podle
se tak mohou dítky vychovávati a máme letos velice pěkné, neb nám ny a dcerami země České musí každý
michiganských
lesích, kde jest
než jak se dosud děje. Přísloví “všeho! «bu
-------...
nebylo smutno v tom Dallasu, jak
jsou poslušný svých rodičů. Mnohé dí tu v dubnu velice pršelo. Bavlny se klobouk smeknout! a je náležitě re- tam, kde život svůj mladý tak z bůh toho se může dělat i více a může se moc škodí,” platí i zde. I věc užiteč-- mnoho ptactva
rozmanitého kvítí,
tko nevěnuje pozornost’ svým rodi již pěkně zelenají a pšenice a ovsy spektovati, neb mezi námi jest málo darma ukracujete beze všech rozko i za 3 neb 4 neděle pít. Milá paní, až ná, je-li jí užito přes míru, stává se než
ponurých
..........ý’’’ zdech továren. Zvláho
načnete a bude Vám chutnati, tak
čům a za svou neposlušnost vždy oče slibují velikou sklizeň. Našel jsem je uvědomnělých krajanů, kteří jsou dří ší světa. Zde živel český jest dosti
škodlivou.
Každý
má
všeho
užívati.
ště
se
mi
líbí
to,
že
kdy
chceme můkává notný výprask. Ano, v mnohé dno staré číslo Hlasatele a v něm byl ve národovci a pak teprve obchodníci. silný. Věřím Vám, že ve Vídni bylo si vzpomentě na mne. Také jsem se tak, aby mu to bylo ku prospěchu a žeme sl’ vyjít na hon. V.Chicagu jsem
rodině jsem zřel, jak mnozí rodiče z dopis a zároveň i podobenka sl. Bes- Že p. Matějka obchodníkem jest, vy veseleji, Ty krásné vycházky když musel zasmát dopisu pana Rožnovské nikoliv ku škodě. Jsou všeobecně měl doBti známých a přátel, které jsem
malé příčiny své dítky trýznili, za nic sie Čéškové. Milá slečno, psala jste, svítá z toho, že když se oženil, vlast přišel máj, do těch lesů a to pobave ho z Lansing. Ale stačil tomu auto známy dobré účinky po požití ovoce musel opustitl, však po nedlouhém ča
a pro nic. To by se nemělo, díti, mělo ž© jste byla ve Slavonii a sice v mě nil velké jmění — $2.50 a svojí pílí a ní. I já toho lituji. Kdybych byl zů mobilu. Vždyť má dost dlouhé nohy. a přec jsem již několikráte četl, že se sejdeme se zase a budeme žiti spo
by se více přívětivosti dítkám věno- stě Capltol. Já jsem tam též bydlil po obchodním duchem dopracoval se co stal ve Vídni, mohl jsem být již dnes Litují ho, že tak špatně pochodil. Bu- byla zaviněna nemírným požitím to lu jako dříve. Farmáři jsou zde vět*
vati, neb vždy dobrým jednáním lne 13 let. Přijeli jsme tam roku 1892. majitel hotelu majetku v ceně asi 45 “Hausmeistrem.” Slečno pište častě de-11 můj dopis uveřejněn, podruhé hoto i smrt. Žaludeční katar contri- činou Amerikáni, Němci a něco Polá
napíši něco veselejšího anebo ze skudítko k poslušnosti. Opaku docílíme Můj otec byl kovářem a nejstarší bra tisíc. Přijat byl jsem manželi Matěj ji a sdělte, je-li Vám možno, v kte
šenosti. Ku konci žádám pana redak culi řádí každé léto všude a jen ne ků, však všichni jsou dobří lidé. Nás
bitím, neb takto se více v dítku po tr zámečníkem. Měli tam mnoho prá kovými co krajan a náležitě byl jsem rém okresu jste se zdržovala, neb
tora, by vřadil můj dopis do přátel střídmé požití ovoce a salátů i zele jest zde Moravanů pouze jedna ro
vzbuzuje nenávist, zlost* k jeho rodi ce. Otec tam zakoupil dvě jitra polí hoštěn, za čež vzdávám panu i paní přísloví praví: “Nescházejí se hory s
ských dopisů, a zdravím ctěnou re nin, věcí to jinak tělu lidskému pro dina a ještě dva mužští a žijeme zde
čům. Protož byste vy, matky, měly a na nich postavil pěkný domek. Prv Matějkovým srdečný dík. Kdyby ná horami, ale lidé s lidmi. Dopis slečny
dakci, čtenáře i čtenářky tohoto listu. spěšných, bývá jeho příčinou. A ni v pořádku a tichu jako ve městě. Rád
dbát! na zušleohtilost při výchově dí ní rok jsme byli ve sklepě, který otec hodou některý krajan cestoval přes z té Oklahomy, té ošetřovatelky ra
kdo zajisté nebude pro takového ne bych se dověděl, kde jest a co dělá
tek svých. Dopisy pí. Dubinové mne vykopal ve břehu. Mnoho místa jsme Camerose, nechť neopomene zmíněný něných vojínů, též se zájmem jsem 5 veškerou úctou
nasytu, který nemá nikdy dost, vola můj přítel Jos. Durna. Nevím, je-li v
Moravan.
zajímají. Jen pište, ct. pí., častěji a s tam neměli, poněvadž tam byla i ko hotel navštívit!, kde mu i v pádu po četl; zažila jste mnoho dobrodruž
tí: Vyhlaďte všechny ovocné stromy Minnesotě nebo v Iowě a na farmách
oním ničemou se mnoho nezabývejte. várna. Dlouho jsme však v tom pod třeby bude dána krajanská rada a to ství. Musím již ukončit. Ještě mno
a zeleniny. Každý namítne, dle prav nebo ve městě. Když to budeš číst,
Chicago, Ill.
Přísloví praví, čiň čertu dobře, a pe zemí nebyli. Nastaly zimní deště a rada dobrá. Pan Matějka má ve služ ho bych chtěl psáti, leč musím nechady, že jsou to užitečné poživatiny. O tak dej se ml znát, ano? Jest-li to ne
Ctěná redakce!
klem se ti odmění. A tak se i Vám, sklep se začal bořit, takže jsme byli bě své prvního bartendra krajana p. ti místa těm druhým. Zdravím ještě
pivu jako užitečné poživatině zmí bude otisknuté, tak to bude v koši, to
Promiňte,
že
Vás
opět
zlobím
mojím
ct. pí., též přihodilo. A co Ty, va- nuceni se vystěhovat. Otec tedy zro- Ant. Pelána. Město Camrose utěšeně p. redaktora i celý personál a děku
ním se doleji. Též jsem četl mnoho každý ví, ale taky bych to musel uznat
dopisem.
Ale
myslím,
že
nyní
ty
přá

lošský Bodláku! Dopisy Tvé jsou zají bil boudu z prken a v té jsme byli, zkvétá; osvětlováno jest elektrikou a ji za předešlé dopisy uveřejněné. Pak
krát o hromadném onemocnění po po za dobré. Ale staň .se vůle pana re
mavý. Často jsi navštěvoval, p. Bodlá než dodělal domek. Když bylo vše za protínají je tři dráhy. V polovici t. m. zdravím dle zdejšího práva předně telské dopisy se Vám asi následkem žití zmrzliny (ice CTeam). Loni dokon daktora, jak s tím naloží, tak to bude.
ku, okresní město? Jak chutnala pá řízeno, potkala nás veliká nehoda a obdržíme do naší české osady několik spanilé čtenářky i čtenáře a zůstá toho vedra velmi sesychají a protož ce . zaznamenal Hlasatel, že jeden Nebudu toho mnoho psáti, poněvadž
myslím, že pan redaktor mu nene mladík po požití dvou kvartů ice
lenka od Rezingra? Jistě dobře! Až neštěstí. Otec se velice roznemohl. krajanů z Oklahomy, kteří zde pozem vám Váš
jest to můj první dopis. Když bude uchá čekát příliš dlouho, než se objeví creamu na ulici padl a za krátko ze
jednou podnikneš cestu s těmi živoči Ležel ipo dva měsíce a mezi tím ze ky k farmaření zakoupili. Vedle naše
veřejněn, tak podruhé napíši více. Pro
Josef Štěpánek,
na světí? denním. Ono se to nyní o- mřel. Kdyby byl vypil dva kvarty
chy, neopomeň učinit zastávku i v mřela naše drahá matka. Za týden po ho nejbližšího města Viking, které je
sím za opravení chýb, neboť jich tu
Box 54.
pravdu
těžko
píše,
stojí-li
rtuť
v
te

našem městě Los Angeles. K příjezdu ní odebral se na věčnost i bratr a po as 8 mil od české osady vzdáleno, vr
piva, bylo by to levnější a mohl býtí bude, myslím, dosti. S pozdravem na
ploměru na 80 — 85. Inkoust v zimě živ. Každé léto tisíce lidu onemocní
uspořádáme Vám koncert, totiž těm něm za 14 dní otec a nás 6 dětí ocitlo táno jest pro “naturalgas” a as 10 mil
ct. redakci .všechny čtenáře a čtenář
Branch, Wis.
zamrzlý stojí na okně nyní na témže po ice creamu a ani nikomu nena ky tohoto listu.
pejskům. To bude báječné, co? Přál se tak na holičkách. Já byl nejmlad- na poledne od Viking t. j. v zdejší če
místě a opět přílišným vedrem se po padne vOlati; Vyhlaďte továrny na
bych sl něco zvědět o p. Paulu J. ší, bylo mně 6 roků. Nerad na ty dny ské osadě vrtána bude studně na pe Ctěná redakce: —
Frank Juricka, R. R. 2. Box 2.
opět čase chci vstoupi- čal vyvařovati, takže nezůstalo v ka ice cream a ice cream parlory! Kdy
Dědkovi, jenž před dvaceti čtyřmi ro vzpomínám. Za 1 rok jsem musil ji trolej. Kde jest nyní p. Rockefeller? j Po
_ _ dlouhém
.
ky přijel do této svobodné země. Ne ti do služby. To jsem měl místo ško Zase jedna konkurence petrolejového j t.i do řad spoludopisovatelů do nám lamáři skorém nic! No, snad tolik tam by páni prohibičáci volali: “Stříd
přec
zbylo,
co
budu
moci
tento
dopis
“
Proč
najednou tolik lidí zívá?” —
most! ve všem střídmost!” a nikoliv
žli opustil svou vlast’ zdržoval se na ly. Sloužil jsem do 16 let a roku 1905 magnáta. Nyní snad se bude dosti všem milého Hlasatele, spoléhaje o’ Vsetíně u Zazaiusa. Když sem přijel, jsem jel do Ameriky. Jel jsem za zhusta osazovati osada česká Prague, I všem na osvědčenou vždy ochotu ct. dopsat!. Nepsal bych, ale viděl jsem “vyhlaďte alkohol” — bylo by to Což jste neviděl, že kritik v první řa
neb pozemky tam-v_____
ceně___stoupnou,
že tomu, co zde píši, dopře- v poslední době v ženské stati mnoho prospěšnější. Ale ‘bysnis je bysnis.” dě si zívnul? Teď chce každý ukázat,
bydlil někde v Texas. Doufám, že tam strýcem, který —
__ ~
___________________
______ ._[redakce,
I red
mně
vyplatil cestu.
jest-někde doposud. Bude-li. toto
Dva* bratry- mám v «Sarajevu- a. «estra Dokud jsou pozemky* laciné, rpro-kra-jrile místa.-Ze všech «tram, kde jsou pěkných dopisů, mezi oimi- dopis- ji- Mně bývá- vždy odporným takoví křl- že také^buudbě rozumí.’
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ných stromů ku stavbě neb k opravě
různých plotů, atd. Práce na farmě jde
hladce od ruky, jen když v pilném ča
su dostane se posily, což bývá obyčejně
v jarních jněsících, kdy musí být v
čase poměrně krátkém zaseto a osá
zeno a mnohokráte musí celá rodina
pracovat od časného rána až do po
zdních hodin večerních. Za tak na
máhavou práci měl by si utohý far
mář dopřát mimo svou práci, všeho
pohodlí, co věda lidská k obšťastnění
člověka vymyslila. Musím se zmínit
o výborné naší pitné vodě. Jest do
kázáno lékaři, že zvláště na ledvinovou
nemoc blahodárně působí, ba i nemoc
ní revmatismem našli vyléčení v jeze
rech Michiganských. Každé léto mno
ho výletníků sem zavítá, by osvěžili
se v té krásně přírodě, a každému se
zde zalíbí. Jen ta zábavy milující omlaůina velkoměstská nenalézá zalí
bení na venkově a za krátko vrací se
do města zahrad. Již mnoho bylo o
tom psáno, že mladí lidé nedovedou
ocenit ten život venkova. A proč?
Vždyť je tam tak krásně!. Inu, v jejich
útlém mládí jsme je nenaučili přírodu
milovat a tak jsme je pro venkov ne
vychovali. A přece by bylo prospěšněj
ší pro mladíka, kdyby si zvyknul na
práci venkova, jemu tak k jeho zdra
ví prospěšnou a do jisté míry užiteč
nou. Se srdečným pozdravem na čte
náře a ctěnou redakci znamenám se
Kristy Nesvěcená.

Tenkrát jsme se pěkně pobavili. A
Ennis, Texas.
močeným chlebem & pečeným šrotem ale kam 'běží jedna, hrnou se napo
Icukuřičným, buď ▼ mléku neb ve vo řád, co svědčí mé sousedce, bylo by
zároveň děkuji paní Hencnové za ty Ctěná redakce!
Děkuji za uveřejnění mého prvního dě. Mléko je lepší. Máte vidět, jak pohromou pro mne, aneb naopak.
krásné květiny, jež mně darovala a
za stromky višňové a maliny a zvláště dopisu a uřicházím opět zlobit milé rostou. Je Jim 5 neděl a hnedle mají Všude třeba uvažovat Když jsem by
čtenářky.
Nejdřív
se
každá
-podívej

skoro % libry. Já dávám pečenému la ještě dívkou, ráda jsem čítávala
za ty zavařeniny. Můj múz si tolik
pochutnal na těch okurčičkách a He te na podpis, -byste věděly, kdo to neb vařenému krmivu přednost. Ny dopisy, již před léty zemřelé české
lenka zase na těclT malinách a moje psal a nebude-li to chtít čisti, byste ní děkuji za oba kaleniáře a proeim dívky sl. Františky Gregorové. Tá
maličkost na těch jablíčkách. Díky dopis mohly vynechat. Prosím pana ct redakci, by byla tak laskava, a ča vždy volávala: "be a help mate, not
Vám, milá paní Hencnová. Musím se redaktora by měl s mým dopisem trpě sopis zatočila, neb nám dochází často only to help htm, to eat meat,” nad
Vám také, milé družky, pochlubit, jak livost a pan sazeč aby ho vysázel tře potrhaný. Se srdečným pozdravem tou radou by mnohá dnešní doby nosíčkem pokrčila. Vzpomněla jsem ni
jsem sázela hrách. Rozhodila jsem ba bílým na černé. Já budu spokoje se znamená
Čtenářka.
to při dopisu jedné paní, která psala,
ho jednodufe na pole a zahrabala a na, jen když ho bude vidět. Áni jsem
(Dopište si přímo na dráhu. My že se ženy vdávají, by si polepšily. Jak
druhý den jsem viděla paní Bláhní-, nechtěla tak brzy psát, ale chci žádat
Oběti krásy.
utvoříme z toho delší šišku, již pak na
onu paní z Chicaga, jež byla podepsá- nevíme.)
jest
to možno? Vždyť na ženu hlav
kovou,
jak
ona
ho
sází
do
řádek,
pěkně
špejle
na
nízký
pekáč
vložíme.
Pod
Prominetní new-yorská lékařka dr.
ně doléhá tolik zodpovědností, že jest
od sebe, tak jsem šla a milý hrách na “Kutnohoračka M. >K.”, aby mi od
Eugenie Hancocková uveřejnila v těch pečeni dáme kousek krájené cibulky
Great Falte, Mont.
to přímou bezohledností vstupovali v
jsem vyhrabala a sebrala a znova za pustila, jestliže jsem s mým dopisem
to dnech obšírný článek, v němž po a lžičku sádla. Pečeni pomažeme bli
posledním
nevědomky
narážela
na
její
Ctěná
redakce!
manžeství s takovou myšlénkou. Já
sázela do řádek. Musí se každý z mě
ukazuje na obětí, které ženy přinášejí kem neb též jen vodou a nahoře krájí
sta učit té práci a teď’, když chci ně předešlý dopis. Neměla jsem v úmy Věru jsem se musela pozastavit! věřím, že v každém spořádaném man
na zvýšení své krásy. Praví, že někte me nožem čtverečky. Při pečení podlé
co sít nebo sázet, tak se raději na to slu tak činiti a v pravdě Vám, ctěná nad dopisem pí. Dubinové. 'Mně asi želství muž je hlava a žena pak duší
ré americké ženy vytrpí pro krásu ví váme trochou polévky. Do omáčky
paní, říkám, že se ani nepamatuji, zda před rokem též z Chicaga došly podob rodiny; kolem té se otáčí celý ten ro
zeptám.
Naše
novostavba
už
je
v
plném
dříve
nežli
-pečeni
neseme
na
stůl,
při

ce, než by chtěly trpěli pro cokoliv ji
proudu a slíbil nám p. Blahník, že bu li jsem jej četla. — Tak, ctěné dámy, ného -hnusného obsahu dvě dopisnice. dinný svět a také jaká matka, taková
ného. Jednou za čas čteme v časopi dáme jen trochu mouky a necháme jí
jen pokračujte a volte pro mokro. — Nebylo mi to tak 'tuze divné, protože rodina. 'Proto, kdo chceš šťastným
de do konce července hotova. Budeme
sech, že některá žaluje “experta”, kte povařiti. Pečeně peče se as tři čtvrti
Jaké pak by byly úrody, Ikdyby -bylo jsem si lásky mými dopisy v našem být, hledej dobré srdce; můj tchán
míti všechno novomodní zařízení.
rý jí zohyzdil obličej místo okrášlení hodiny. K hotové přináší se na stpl
sucho. Zde bylo poslední dobu až moc listu u takových nemravů nezískala. mi vždy říkával, dobré srdce že je
Když jsme se sem přistěhovali v zimě,
aneb který ji zbavil šedin tím, že ji ■brambory, kaše bramborová, též i kne
mokro. Pršelo hnedle každý den, tak Každý slušný člověk musí býti ale korunou lidského vzdělání a já to
to
mně
zde
bylo
smutno,
zvláště
po
dlíky
se
zelím.
V
době
laciných
vajec
zbavil všech vlasů, avšak‘oběti na ol
' že jsme s -polní -prácí pozadu. Za to rozhořčen nad tím, že takový bídák
těch našich dvou dětech se mně stý je alespoň veselo; na všech stranách nenechá na pokoji ani ženu tak vzá mu věřím. . Tak vidíte, naše pí. Motář krásy jsou stále přinášeny. Snad i krásně še pak vyjímá při krájení,
skalo, které zůstaly v Chicagu a ča I je vidět ohánět se s motykou. Tě cného charakteru, jakou jest pí. Du- tejlova z Eagle Creek, O., ani jste se
v tomto ohledu počínají pozvolna za- když vsuneme před pečením, do pro
sto jsem si zaplakala. Teď je zde i šilo by mně, kdyby svobodná děvčata binová. Může býti takový duševní u- Hálm netpochlufoila, že jste vdávala
vládati střízlivější názory, avšak dok střed masové šišky na tvrdo uvařená
dceru. Mnoho štěstí a srdečný po
velice krásně, všecko se zelená a stro-1
torka s politováním praví, že je dosud oloupaná vajíčka.
my pučí a ti ptáčkové tak zpívají, že I více dopisovala. Ale o čem -budem ■božák, jakým anonymní pisatel jest, zdrav, milá paní. A Vám, ct. pí. KnePolévka z jater. — Kousek hově
ohromné množství žen. které ochotně
psát? Jak čteme, starší dopisovatelky že jest zdráv, tak že dobrodiní lidské
je
to radost v přír.odě. Ta obloha jest s našimi náhledy nesouhlasí. No, ho mu potřeba nebude. Ještě ale ne dlíková, zasílám vřelý pozdrav s pro
podstoupí utrpení a nebezpečí, aby zích nebo telecích či vepřových jater
sbou
o vaši adresu. Ráda býhc Vám
tak
jasná
a
čistá
proti
v
Chicagu.
naškrábeme nožem a udusíme je na
oni vědí, že jsme dosud nezkušené a umírá a za krátký čas neb po létech
si udržely neb zvýšily svou krásu.
Tam byla stále plná mlhy a kouře. že nemůžeme ze zkušenosti nic psát může lidu blahořečit, že na něho pár poslaa podobiznu, kterou Jste si před
“Až do hodiny své smrti”, praví dr. kousku loje nebo másla se strouhanou
Musím se taky zmínit, jak jest zde Asi že se budem muset bavit s pp. centů sebrali. — Jsem Češka, ale mu časem přála. Vřelé díky za dopisy ct
Hancocková “jest žena úzkostlivá o cibulí a usekanou zelenou petrželkou.
chicagské pivo oblíbené a jak si každý iI bečláky. Co tomu říkáte? Vždyť oni sím doznati, že hrubě onen smilník sl. Franerové. Slečno, nenechte nás
svou krásu. Posledním aktem nejed Po té zaprášíme udušenou játrovou
na něm pochutnává. Zdravím též I také píší zajímavě, zvláště p. John moravské ženy urazil. Znám
mnoho tak dlouho čekatl, já už jsem še obá
~
né ubohé sebevražednice jest starost, kaši lžičkou mouky a pražíme ji ještě
touto cestou rodiny Hynešů oboje v Melich. Při čtění jeho dopisu jsem děvčat z Moravy, jako řádná, čestná vala, že od vás již nikdy nic číst ne
aby vyhlížela v smrti co možná hezky. chvilku. Po té zalejeme kaši buď po
Chicagu, a pak Štěrbů a Černých. A I se smála jako ta jeho Ida v divadle děvčata. Sláva ženám a dívkám mo budu. Vřelý pozdrav! Dále zdravím
Chicago,
Ill.
Tisíce žen podrobí se trýznění, aby si lévkou z kostí nebo horkou vodou, ve
zde v Kewaunee paní Pazderovou a' Pište opět něco humoristického. Zda- ravským. Moje přftekyně téměř všech ct. pí. Dubinovou a moje krajanky, pí.
Ctěná redakce!
¡sjednaly krásnou pleť a mnohá na ko které můžeme rozpustili po případě po Už dávno přemýšlím o dopise tomto. paní Keplovóij-a
Keplovóiua přeji jim mnoho zda
 [lt Mk jste, mIls d6vč4tka četlao tom ny jsou Moravanky. Paní Dubinová, Bertu Veselou z Heralce a pí. Tichou
xdanec sezná, že svou krásu zničila, místo, lévkovou kostku, ač to nemá jiné ceny, Jest mi velice líto mnohých těch hlav ru. F
_
T. _pL
--------ProC" nepíšete
častěji.
E. Hec | velMm
Pa„ Bodlak nSm naMll nebudete se skrývati snad za pouhou z Křižanek a též pozdrav všem ostat
aby ji zvýšila. Jednou z nejbolestněj než okořenění. Rozmícháme dobře a rodin, když vidím, že stále den ze dne keřová z Chicaga? Já tak ráda Vaše'
své srdce! Ale já bych byla tou ra- značkou, neb Vaše jméno nenese žád ním známým. V úctě
ších operací jest stahování svrchní po necháme vařiti asi čtvrt hodiny, načež a rok po roce pracují, den neprozahá- pěkné dopisy čtu. A —s
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nám nejdřív představil na né viny, ale jest proslaveno a hlubo Antonie Fraňková, 1715 W. 18th. Str.
kožky s obličeje, což je prováděno tím, je polévka hotova. Podáme ji s osma lí a přece stále jen je nedostatek a llkoví x Dalvld City?
neptSete?.
ity. Proč nepíšete
y jednom čfsle
tó. ce vryto v srdce sirotů útulny brněn
Douška. — Přikládám pro onoho
že jest obličej natřen nějakou teku ženým chlebíčkem nebo s osmaženou jen starost, jak to neb ono zaplatit. Končím můj dopis a zdravím všechny I - Smith
- - - z ¡Republic, Ala., jak ské a lidí trpících. Až někdy prolét pána k rukoum pí. Dubinové 25c.
zal p. Joe
tinou, jež se pak nechá uschnout!. Za žemlí. Dle libosti můžem zakloktati v V noci nemůže starostí spát, ve dne čtenáře. Zůstávám Vaše
ne
světem
zpráva
“
není
více
Dubino

se
připravuje
vepřový
mozeček.
My

poslední
chvíli
žloutkem
a
okořenit!
několik hodin počne se kůže loupatl a
je celý roztržitý, jak se zde říká, nerOenaville, Texas.
slím, že onen pán mínil mozek, tedy vé, té ženy lidumilné”, tu -oči mnohé
Marie Hoppová.
na konec zůstane čerstvá, jemná ků pažitkou.
vosní a nemůže si to nikterak srovnat
mu mileráda poradím.. Předně ale zaslzí. Dopisy pí. Dubinové mají vždy Ctěná redakce!
Smažené bramborové kobližky, vhod v hlavě, když přec pořád pracuje a
že. Když bylá tato opeřace poprvé pro
Prosím též o malé místečko v mlříkám, že takhle připravený mozek v sobě cenu zlatou. — Častěji bych vi
váděna a síla dotyčné tekutiny nebyla né místo masa ku špenátu nebo k sa přes 20 dollarů vydělá, kam to přec
chutná znamenitě, zvláště je-li veliký děla ráda v dopisnici naší, -pí. Knedlí lém Hlasateli a sice ve stati “O že
ještě dost vyzkoušena, působila tak látu, připravíme docela jednoduše. U- jen může jít. Sám není žádný útrata,
hlad. .Mozek pěkně vymýte, až bude kovou, neb její dopisy bývají vždy vý nách -pro ženy.” Již přes 3 roky odbíhrozné bolesti, že pacientky žádaly, vaříme několik velikých pěkných braní ani v jídlech žádný vybíral a přece se
Zajisté každý z nás vzpomíná na čistě běloučký. Dejte na pánev, do borné. V Montaně se mi líbí, ale zima ráme ¡Hlasatel a stále jsem se nemo
aby byly přivázaný k židli a ruce jim borů, horké je oloupeme a za tepla třese strachy, kdyby den neb týden svoje rodné místo a můžeme říci, že které jste dal jednu lžíci sádla. Když je zde větší než v Coloradu. Manželský hla odhodlat něco napsat, až teď,
svázány. Měly totiž strach, aby si obli ustrouháme nebo rozetřeme. Pak utře; nedělal, neb se rostohal, že ho man Itaždé městečko připomíná nám něja je na půl usmažený, přidejte dvě vej stav se mi na začátku dosti lfbí a po- když vidím tolik dopisů z různých stá
čej nerozškrábaly neb nepolily stude-, me kousek svěžího másla, přidáme vej želka musí dát do městské nemocnice, I kou painátnost ze starých dob. Bohu ce, kmínu, soli a pepře, dle chuti. — trvá-li takto stále, budu spokojena. tů a okresů. Ale odtud nevidět nic.
nou vodou k umírnění palčivosti, cqž ce, nebo dvě i tři, dle množství bram neb platit není z čeho. Vezměte sl,' žel, že místa někdy památná nalézáme Když je pěkně usmažený, neste jej na Byla jsem vůdkyní praporu mlado-sta- Hlasatel se mně lfbí stále víc á více,
, by mohlo míti osudné následky. Ještě bor, ■ osolíme a dobře promícháme ná milé ženy, na vědomí, že ten Váš muž úplně spustlá a zapomenutá. I u nás stůl. K tomu se podávají dobré bi- ropanenského a myslím, že se náš zvláště teď, když jsou uveřejňovány
v nynějších dobách působí taková ope hladké těsto. Z toho utvoříme pak kne za peníze, jež Vám přinese, se musel v malém městečku máme starý hrad, ' skety, které dělám následovně: Vez- spolek celý rozpadne, jak jsem jej o- ty různé rady a pokyny. My mladší
race velké bolesti a není-li provedena dlíky, které nadíváme sekaným uze nadělat, ne-li rukama, tedy hlavou, který skrývá v sobě mnoho památ
hospodyňky se rády něčemu přiučí
zkušeným odborníkem, může přivodit! ným masem, smíšeným se zelenou -petr což jest ještě těžší a za to chudák je ných věcí ze starých dob. Věci, dříve
me. Já si vždycky každé číslo pečli
otravu krve. Velice bolestné Jest též želkou, jemně usekanou a dle libosti ště dostal mnoho huby, že mu někdy, naším předkům tak vzácné, leží na proseji do misky, pak do toho nozdro Můj manžel mi slibuje, že projedeme vě uschovám. Zvláště ráda čtu dopisy
odstraňování bradavic neb vlasů z o- i se strouhanou cibulí. Utvořené "kne ani jíst nešmakuje. A k tomu, když místech nevhodných a docela zničené. bím a zamíchám dvě veliké lžíce styd- celou Ameriku, neb on na zdejším ná- některých dam, které hodně dávají
bličeje, což se děje pomoci elektrické dlíky, které jsou asi velikosti menších přijde domů, večeře se teprve vaří, Jest to hrad rychmbureký, který sto lého sádla a zadělám sladkým mlé-! draží pracuje a tedy máme dráhu žá recepty na různá jidla a píši 1 o tom,
jehly’.’. — New-yorská lékařka má kobližek, obalíme pak v rozkloktaném mUsí si na ni hezky dlouho čekat, že jí na pěkném návrší a kolem se lou kem na tuhé těsto. Rozválím je a vy- darmo. Pak se podíváme do San jak nejlépe pěstovat zeleninu a jak
zvláštní odpor proti falešným vlasům vejci a strouhané housce a usmažíme ny se není možno na nic zeptat (neb dá zticha malá říčka. Mohutné ko krájím a dám péct a pak za tepla dá- Franciška a až do New Yorku, každé které ovoce nakládat a zavařovat.
ona si před sousedkami řekne — “já runy stromů obklopují malé a chudé i vám na stůl. Budete-li to kdo zkou město si prohlédneme. S pozdravem Teď jest k tomu vhodná doba a já
a praví, že mnohé ženy halí si' celou Je v rozpáleném sádle.
bych prosila milé čtenářky, aby se a
se nedám”,) — je hned z horka na městečko a popřávajf mnohé osmahlé šet, neopomeňte napsat, jak Vám to
hlavu do falešných copů, aniž tušily,
F. Polák-Tomanová.
Rady a pokyny.
tom hodně rozepsaly. Zvláště bych
kvašena. Nechci, milé družky, bouřit tváři příjemný chládek. Vidíme v
že tím uvádí svůj život v nebezpečí.
3216 N. 6. Ave.
Hořkých mandlí užívejme v kuchy horkou krev, ale jest mi srdečně těch hradu na pravé části zdi zasazené chutnalo. Ted’ už musím ukončit, neb
byla velice vděčna některé, kdyby uAspoň jeden případ jest znám, kde že ni jen opatrně a nechovejme je na do
buďe-li toho méně, spíše se najde mí
dvě
pískové
koule,
památka
to
po
Ja

veřejnila, jak nejlépe zavařovat nebo
na onemocněla malomocenstvím a bylo sah dětí. V malém množství požity dobrých mužů líto. Co zde je darebá
stečko. Prosím p. redaktora, aby oPhillips, Wis.
nakládat rajská jablíčka — celá a
zjištěno, že nákaza byla přenešena fa způsobují otravy. Je znám případ, kdj- ků, kteří ty své ženy jenom sužují a nu Žižkovi, kterými se pokoušel dobýt pravil moje chyby. (Já ale myslím, Ctěná redakce!
o rodiny se nestarají. Vezměte si to hradu. Nepodařilo se mu to však a že žádné nedělám.) Končím se srdeč
lešnými vlasy, jež nejspíše pocházely
Milé družky! To je stále řečí a psa též povidla. My všichni je n>oc rádi
šestnáctiletý mladík zemřel v několi-.
z Číny. Tím spůsobem byly i jiné ne ka hodinách po té, kdy požil hrst hoř k srdci, milé družky, a pomyslete si, on odcházel zklamán od pevných zdí ným pozdravem a zůstávám jako vždy ní s tou prohibicí! Ale naši přece vy jíme, jen že nemohu žádná udržet
hradních.
Z
dob
panování
Berky
jest
přes
zimu, zvláště povidla se mně ka*
jestli
přec
jednou
ze
svého
jednání
Švarné děvčátko z Ennis.
moci přeneseny a je-li příliš mnoho fa kých mandlí, a to přes to, že byla od
hráli! Víte, já mnoho nepiji, ale přec
nám známá pověst, která se udála na
lešných vlasů dlouho užíváno, má to borná pomoc ihned po ruce. Podobně počet -klást! budem, ať můžeme smě
se počítám mezi mokré! Taková žena zí. Zajisté jest vám známo, milé ho
spodyňky, že rajská jablíčka jsou nej
le před toho nejvyššího předstoupit hradě rychmburském. Jak pověst ta
Theen, Minn.
na konec za následek, že žena přijde
je
jen
proti
salonům,
která
kouká
jen
jako hořké mandle působí i jádra me
to praví, měl Berka dceru Markétu,
o své vlastní. Bolení hlavy a nervové ruňková, která pojídají děti s tak ve a říci: “Pane, zde jest účet z jernání která vynikala svou krásou a dobro•| Ctěná redakce!
na sebe a muž je u ní jen jako nula, lepší zeleninou nebo ovocem, jak to
mého.” — Ušetřete, kde se dá, ne
poruchy, přivoděné hořkém a tlakem,
i Jelikož se dopisy tenčí, tak se o- jen aby se o ní staral, nemusí být kdo vezme, jak pro děti, tak pro do
likou oblibou.
snad, abychom nepřály si najfet, to tou jak mez! šlechtou, tak i mezi chu I smčluji také něco napsat, do milého celý týden neb měsíc doma, jen když spělé a proto bychom jim mety věno
na hlaví* jsou dalším) následky, f^lešdým
lidem,
u'něhož
byla
velice
váže

Polkne-li
dítě
nějaké
cizí
těleso,
ku
není
šetření,
ale
všeho
s
rozijínem,
ných ¡Štípů. V poslední době počali v
| Hlasatelé. Předně děkujeme za A- přijde výplata, by jí dal peníze a zase vat zvláštní pozornost. Ano, jest do
příkladu hřebík, pak je ovšem nutno ne, bychom večeři spály y -a--pak’ k na. Otec její se snažil provdat ji za
. meríckou vědu. Hlasatel nám správně může jít a znovu celý měsíc dřít jako bře pěstovat všechnu zeleninu, protože
Londýně dokonce dělat! umělé důlký v
obrátit! sě ihned na lékaře. 'Kde to jídlu nebyla a nedbejme’na všelijaké šlechtice, kteří se o ruku její ucházeli, .dochází. Četla jsem v posledním čísle, mula. A když vidí ten muž tu ne někdo rád to a druhý zase ono. Mu
tvářích. Musí být tvář ze spodu provšak není možno,'ku .příkladu, na vsi, sladkosti a cukrovinky. Děti se toho ona však každého odmýtla. Tu vznik..jak jeden čtenář z Michigan 'by rád lásku ženy k sobě, tak si asi někdy sím se též ziyfnit něco o počasí. Teď
střížena, kůže, vtažena dovnitř a svá
tam podejme dítěti ihned bránibcro- panají, ještě si zdraví poškodí. Když lo podezření proti dceři jeho a každý věděl, kde by dostal marjánku. Zde přilepší a když přijde pak při kuráži nás tu překvapila velká povede« dne
zána v uzlíček a pak to nechá zahojivou kaši, do které vmícháme rozcupo se doma bochník chleba upeče a ně její krok byl co nejvíce střežen, by mu posílám adresu na české semená domů, tu taková žena ještě řekne dě 27. dubna. Potoky byly tak eilně roz
ti a důlek jest hotový. Oční víčka bý
vané kousky vaty nebo cupaniny od jaké to džely neb někdy máslo se kou odhalil její tajemství. Záhy se mu po ře — De Giorgi Brothers, Council tem, aby otci napraly. Já myslím, že vodněny, že hodně mostů odplavily.
vají v koutku trochu rozstřížena, aby
plátna. Je to prostředek, jakého uížva- pí a krajíc s tím pomaže, jest to dařilo vypátrat vše,. Markéta zavá I Bluffs, lowa. — Oni mají kopr, mák, žádná žena, která má muže opilce, ne 'Bavlny musejí rolníci hodně přesfvat
se oči zdály být delší a větší. Do očí
jí v poslední době lékaři. Dvě hodiny mnohem pro ty děti zdravější a víc zala se slibem hezkému komorníkovi, majoránku a zeleninu všeho druhu. musí to zde trpět. To jen si dojít na a korný jsou místy též nadobro zni
bývá též stříkána belladonna, aby na
po té podá se pak projímadlo a před to vydá. Aneb z bílé mouky se dá kterého si velice zamilovala a věrnou, Pište jim česky, oni vám to pošlou po úřad a tam si zakázat, že jejímu muži čeny. Musím raději přestat, abych
byly většího lesku. Průměrná žena ví
měty vyjdou -pak pravidelně stolicí, vědí nadělat, že by bylo těžko je vypi mu chtěla zůstali. Když otec její se štou vyplacené. Milé družky, které nesmí žádný hostinský nalít piva neb si pana redaktora hned na poprvé
velmi málo o takových spůsobech pě
jsouce obaleny v cupanině.-Tím se pře sovat. - Pravda, stojí to také, ale je vše dozvěděl, zanevřel velice na dceru pocházíte od Klatov nebo od Kdýně, kořalky a bude míti pokoj a ty druhé nerozhněvala; musíte mít se mnou tr
stění krásy a jest o to šťastnější a
ko sytější, více to vydá. Snad některá svou a chtěl přinutili ji k sňatku s.. ta.k nechte o sobě také něco vědět ať nechá zase ona na pokoji a sama pělivost, tentokráte však já vás často
dejde poškození střev.
”
Š
spokojenější. Tvrdí se, že žena má
Jednu z nejnepříjemnijjších ^chvil si TiomysJf aneb řekne: “Nemám ča- j mužem, jehož nenáviděla. Láska její Já pocházím z Černíkova. Až podruhé pije podmáslí. Jaro tu máme, něco obtěžovat nebudu. Na zdar všem mat
vyhlížet! tak krásně, jak možno, ale
prožije hospodyňka, když se jí srazí su’»í~ Mám též velmi četnou rodinu byla však upřimná a ona sama byla i budu psátl víc. Upravujeme si naše skvost! Tráva se zelená a ty zvonky z kám a ženám!
zdraví k vůli kráse přece obětovat!
mléko nebo smetana. Jmenovitě chco- a k pomci žádného, ale při dobré vůli odhodlána podstoupili vše. Tu vznik
Pitná čtenářka.
nemusí. A má-li žena dobré zdi^ví a li obsloúžiti hosty, je podobná nehoda kdyby i kus noci se měl nastavit, vše la zášť v srdci otcovském proti Mar zahrádky a tak nemám moc času na těch pastvin uchu tak lahodně zní v
i psaní. Zatím končím a Vás čtenářky tom tichu venkovském. Nyní zaujmul
veselou, dobrou mysl, nemůže být dle
se dá udělat. Na prádle a vůbec na kétě a poručil stavět čtyřstrannou
Vflnnetka, Dl.
náhledu-dr. Hancockové nikdy oškli dosti mrzutou. Aby se mléko nebo sme všem se dá velmi ušetřit. Když je zeď a tam dceru svou uvěznil. Ode ! a čtenáře všechny pozdravuji a dou- místo p. Bodlák v novinách, pěkný
tana nesrazily, doporučujeme hospody
vá. —
vzdala se svému tak hroznému osu , fám, že p. redaktor to uveřejní a o- humorista! Též se mi lfbí dopisy Ctěná redakce!
ním užiti následujícího osvědčeného malá dírka, tak se nezašije a do vel du a doufala, že přijde den, kdy otec 1 praví moje chyby. Na zdar!
slečny Francové. Jen zase brzy piš Opět přicházím e dopisem, neb jsem
Ženské drobnosti.
způsobu. V lékárně kouníme si tro- ké se pak nechce. A prádlo strakaté ji vysvobodí. Ve svém žalu vzpomína
Terezie Fisherová.
te! Jednou nám slíbil jeden, co byl měla radost, že můj první dopis byl
cowbojem, že bude v jeho příbězích uveřejněn, ačkoli jedna paní nemá z
Odhaduje se, že v městě New Yorku šku^dvojuhličitanu sodnatého a rozpu zrovna tak jako bílé se nechá vyvařit, la na svoji lásku a ulevovala sobě ve
New Kamilche, Wash.
pokračovat a ještě jsme se nedočkali. toho radost, že my, svobodné, také
je 30,000 žen a dívek bez zaměstnání. stíme jej ve sklenici vody. Před vaře barvu ztratí a nosit se již nemůže. smutných písních. — Hlas její usly
Musí
se
novým
nahradit.
Dobrá
ho

Ctěná
redakce!
S přátelským pozdravem znamenám píšeme pro ženy. Já myslím, že která
( Paní S. Sempleová byla ustanovena ním přidáme ’ do kvartu mléka neb
šel malý pa sáček, který si umínil, že
spodyně
mnoho
ušetří
a
špatná
mno

Kladenačka
jsme dospělá též něčemu Již rozumí
průmyslovou radou v-Pennsylvanil in- smetany 1 lžíci tohoto roztoku a mlé
Prosím za laskavé uveřejnění tohoto se
ji vysvobodí. 'Nikým nepozorován, uho
rozhází.
Mým
heslem
je:
ušetři,
me. Na příklad jeden ®án Be ptá v
spektorkou nad 'pekárnami.
kem zamícháme. Nebylo-li mléko již
dělal ve zdi otvor a tím jí podával dopisu; týkg. se služebných děvčat. A
Chicago, Ill.
dopise, že by rád věděl, co je ideální
V Londýně se značně zmáhá- hráč- dříve zkaženo, zmizí sraženinové kllty. kde můžeš, a pomoz, kde je bída. A chleba a vodu. Navštěvoval tajně ka abych s prázdnou nepřišla, zasílám 25
manželství. Tak já mu to vysvětlím,
ství mezi ženami a praví se, že polo Má-li nešvařené mléko býti někam za- kdybyste se dnes mého muže ptaly, ždý den Marketu a tak se stali dobrý centů tomu krajanu v Českém Brodě; Ctěné čtenářky!
jestli, co je ženat, trpěl nedostatek,
ačkoli vdaná nejsem. Muž, který je
vlastně
je
to
sbírka
ct.
pí.
Dubinové.
Jest
zajisté
politování
hodný
případ
,
sláno,
postačí,
vhodíme-li
do
pintové
vice heren může děkovat! ženám za
tak by vám jistě dal zápornou odpo mi přáteli. Radost jejich však ne j Velice se zajímám o osud služebných jež se stal naší milé pí G. Dubinové, hodný, nekouká po jiných ženách, má
své výborné obchody.
láhve na špičku nože dvojuhličiťanot évěď. A stalo se častd, že až taky ce trvala dlouho a škůdce jeden na hrad dívek, když některá musí pracovati až ale již obsah dopisu podává Vám, ct, jen svou a stará se v pořádku jen'o
Nejmladším poštmistřem ve Spoje ho prášku.
lou zimu byl bez práce. Přeji si ze vše donesl. 'Dostoupila zuřivost ot do típadu a při tom nedostane ani tro paní, dosti dobrý důkaz s kým jest svou rodinu, zda jakou má a jé spoko
ných -Státech jest slečna Marie J. FitJetelové thé -jest prý dobrým pro-, srdce, by těchto pár řádků padlo na,' cova na stupeň nejvyšší i kázal slu
zova z Venice, O. Dosáhla teprv věku středkem k čistění krve, k zahnánj dobrou půdu. S přátelským pozdra hům, by ji hned přivedli a pasáčka chu toho jídla pořádného. Proč ne Vám co činiti. Kdyby to byla osoba jen se vším, co mu žena uvaří; žena
18 letsa.právě v těchto dnech byl jí vyrážky a zbělení pleti. Také prý na vem
vyhledali. Ubohý hoch tuše, jakou jdou děvčata dále na západ? Zde by čestná, neskrývala by se se svým ale též musí být hodnou, musí čekat! s
M. B.
svěřen úřad poštmištrevský v onom pomáhá spánku.
odměnu by dostal, zmizel z kraje o- byly lépe oceněny. Kdyby sem někte- jménem. Já být na vašem místě, tak radostí na muže, který přijde domů k
místě.
Dítkám nemá být dávána žádná po
noho a vyhledal sobě místo skryté. , rá chtěla přijet, dostala by dobré za ; bych úplně takový dopis ignorovala, práce, tak takovému stavu se řekne
Kewaunee, Wis.
Markéta přivedena zpět na hrad městnání, ovšem, že by musela být . poněvadž kdo cti nemá, jinému ji ne ideální manželství. Jen ať si každá
Známá americká spisovatelka Mar trava, obsahující mpožství škrobu doCtěná redakce!
Rychmburk, kde byla ihned zazděna pořádná dívka a musela by trochu dá. Byla by škoda těch vašich dopisů, ze čtenářek povšimne, jak jsou někte
gareta Mayová, jejíž fraška "Baby ,kud nenarostou zoubky. Do té doby
Buďte tak laskaví, a otiskněte ten a tam se rozloučila po těžkých mu práci rozumět, zvláště vaření tako- j Já je tak ráda čítám. Jsem též Mo- ré ženy ideální: chodí často k sobě
Minď* jest nejznámější, vydělala prý jest prý taková potrava nestravitelná.
to
můj
dopis.
V
předešlém
dopisu
kách se životem svým. Matka nad ne ' vých jídel, jaké se strojí ve staré vla j ranvanka z Jihlavského kraje a to z na návštěvu a nepomlouvají se. A
v minulém roce přes $200,000.
jsem
psala
na
žádost
mojích
přítelkyň
štěstím své dcery zemřela a věrný mi sti. Zaměstnavatelé, pro něž pracuje- ‘ malé, nepatrné vesničky Samotina, to vidím u Američanek, jaké přátelství
Whitte Cloud, Mich.
V GranittCity byla odbývána polská
chicagských a teď zase píši na žádost lenec, když zazděna byla ňa hradě, se ' me. jsou velice hodní a stále se nás ! na samých téměř českých hranicích. jest mezi nimi. Ale to je opravdu
svatba, při niž'musela nevěsta tanči- Ctěná redakce!
i ptají, zdali nevíme o nějaké holce, 1 Znám také trošku život a vím jak ve ideální. Než podívejme se mezi Čéšky
ti s každým z 450 hostí. Svatba trva Žádám za uveřejnění mého dopisu, mých přítelkyň zde v městečku Ke zastřelil. Pomsta Berky byla vykoná
jež umí vařit taková jídla, jaká jsou lice 'bolí bezpráví a křivda, ale jsem
la od soboty do pondělka a nevěsta bude-li k tomu způsobilý. Dnes, na waunee. Jsem ochotna jim vyhověti, na, avšak svědomí jeho pokoje ne I ve staré vlasti. Která by chtěla, ať toho náhledu, že kdo sám dobře o ji a nás Moravky. Sejdeme-11 se dohro
se během této doby musela dvakrát první májové nedělní odpoledne, pře- neb jich zde mám skoro již více, nežli mělo. Později litoval svého činu. — mi dopíše na dole uvedenou adresu a ném soudí, též dobře jedná, na úsu mady, již máme řeč o jiných. Rozej
Bohužel,
bylo
již
pozdě.
Zdě
dal
zbo

deme se a pomlouváme jedna druhou.
v
Chicagu.
Těší
mne
velice,
že
mám
odébráti domů ku krátkému odpočin čítám mně tak milý Hlasatel a ne
I
já jí s radostí podám bližší zprávy, dek bídáka netřeba se ohlížeti. Pro Teď však musím již 8 tím přestat.
řit,
však
nalezl
již
jen
bezvládné
tělo
ku; ale pak to začalo na novo, až se divím se, že tak málo farmářek dopi tak hodné sousedky, které mně ve
i Předem slibuji, že by toho nelitovala. to volám, “nermuťte se!" Musím se Dám však nějaký recept na nadívaná
suje do naší stati, neb^t’ každá je za všem porjtdí a pomohou, neb já se v té dcery své a známky, jak hrozná pro
všichni vystřídali.'
S
pozdravem
přiznati,
že
1
mne
zajímají
dopisy
p.
vajíčka. To se asi kouknete, co to bu
Ženy jako vynálezcové objevují se městnána drůbeží a úpravou záhonků venkovské práci ještě dobře nevy ni to byla smrt. Pozůstatky její byly
'Bodláka. Ten poslední obzvláště a de? Nechají se vařit patnáct minut
Marie 'Richterová.
částěji v poslední době než dříve. Za pro zeleninu i květiny. Já již mám znám. Jedna moje sousedka, paní na místě onom zakopány a po čase
• • *
myslím, že v něm najde ona pí. Gros a pak se dají vystydnou do studené
posledních 10 let objevuje se každo sazenice dosti veliké a čekám na pří Freilicková mně nasadila na kuřátka dó Ležanského kostela převezeny. Na
si načka B. dostatečné vysvětlení, v vody. Oloupají se a okrojí se kousek
Laramie, Wyo.
místě,
,
kde
tak
hroznou
smrtí
zemře

a
pak
mně
dala
tolik
sazen|c
“
Jiři

ročně asi 500—600 patentů, pocházejí; znivé počasí k jich rozsazování. Účem vězí hlavní chyba naší mládeže. z každého vejce na vrchu bílku. Na
la, dal vystavět kapli, kterou až do Ctěná redakce?
cích od žen. V poměru k počtu 30,000 prava záhonků vyžaduje času a důmy nek”, že jsem jich měla co nést. Jsou
Již je tomu dlouho, co mne paní Já s ním v tom ohledu souhlasím. — to se žloutek pozorně vyškrabe na ta
sud v zámečku možno uvidět. Jeden
patentů, které, se objevují ročně vů slu, neboť rostlinky, jež vysázíme, velice krásné, když kvetou. Pak dru
krát za rok v ní je sloužena pobožnost Chytrá vybízela k dopisu. Až nyní po Pan Bodlák dále píše, že by sl .přál,
bec, je ten počet sice malý, ale ne tak musejí mít půdu dobře vzdělanou a há moje sousedka mně nasadila na By aspoň poněkud svoji vinu napra přečtění vašeho dopisu spěchám, bych aby mu některá starší dopisovatelka líř a pak se ty žloutky rozmačkají.
Přimícháme trochu hořčice, pepře a
v poměru k počtu žer., zaměstnaných jak náleží vyhnojenou, obzvlášt zelí,’ kachničky, totiž paní Galembergrová
vil, dal hledat malého pasáčka. aby Vás předešla s těma knedlíky. Dou napsala, zda může existovat ideální
v různých odborech; ba lze říci, že že kedluben, květák a kapusta. Vyměři a hned druhý den kvočna snědla jed jej štědře obdaroval. Ten však z vel fám, že se paní Chytré nabídka p. Mu manželství. No, já snad jsem dost sůl a pár kapek octa a dá se to, zpět
ny vykazují procento větší než muži. la jsem si řádky různých zelenin hned no vej£e, tak jí ta dobrá duše ustřih kého strachu, mysle, že jest to pouze žíka tuze nezamlouvá. Ale až já si stará, vždyť mne Prajzi chovali, tak do bílku. S tím odkrojeným b.ílkem
Na prvním místě stojí ve vynalézavosti počátkem měsíce dubna, kteréž jsem la zobáčeV, »’.by jich nesnědla více. léčka na něho nastrojena, nedal o so tam za panem Mužíkem zajedu, tak přicházím se svým náhledem a zkuše se to zase přikryje, aby vypadalo ja
Američanky, jejichž patenty se týkají jak náleží zhnojila a upravila, by mla Tak nevím, které té sousedce napřed bě ničeho vědět. Na místě, kde prv mu jich tam nadělám. No, pak též nostmi. Všude tam, kde takové man ko celé. Je to dobré na lunč. Která to
dokonce i chemie, hutnictví a zpraco dé rostlinky dobře prospívaly, jakmile poděkovat. K paní Kozákové si cho ně měla svůj život skončit stojí pěkný na vás nezapomeneme a nějaké ty želství jsem viděla, bylo třeba oba- ■budete ze čtenářek dělat, pište. S. po
vání kovů. Jinak se týkají patenty budou vysazeny. Zahrádka vyžaduje dím pro kyselé zelí, ona má tak dobré. kostel, který se jmenuje Janovičky; švestky pošlém. Pak byste mi mohla .polné důvěry, upřímné snahy a pak s zdravem na p. redaktora a na všechno
ženských vynálezců hlavně domácno velké péče a pakli dobře prospívá, jest Vajíčka čerstvá mně zase střádá paní nyní již obklopen hustým lesem. Pá poslat tu děvečku, kterou jste ml slí dostatek dobré vůle. Já znám mnoho, čtenářstvo
Franpes Jančarová,
chloubou dobré hospodyně. Již po tři Blahníková. Paní Lutnerová mne
sti a praktického života.
»
nům bečlákům zasílám recept. Když bila. Ale tu větší. — Pilné čtenářce velmi mnoho podobných a rozhára
roky trávím vždy léto na farmě a v zase dovezla v bugách na Lažanských
se jim ty kejky nechtf .povést ať sku- z krásné Moravy dávám za pravdu, ná manželství by měla být ne odstra
Z Cesko-Americké kuchyně.
zimě s rodinou v Chicagu a tak mám farmu, k naší provdané dceři, začež jí sí zase něco jiného. Vezmi šest žlout ohledně zdejších škol. Též my jsme šením, ale výstrahou každému, čeho
Vepřová sekaná pečeně. — Vezmeme příležitost posoudit ten rozdíl velko vřele děkuji. Jsou zde samé upřimné
Ctěná
redakce!
se
chránit!,
aby
nás
to
též
nepotkalo.
ků, šest lžic cukru, šest lžic mouky a měli zde takové učení. Ač to byla
Prosím za uveřejnění mého dopisu.
kus tučného masa vepřového a různé města a venkova. Milí čtenáři velko Češky, z čehož mám velkou radost. trošku vanilky. Vše dobře utři; když starší dáma, přece se učilo tancovat Nevěřím, že jest to vždy vinou jed
zbytky vařeného' masa hovězího, neb městští, přála bych vám tu krásu pří Také jsem byla pozvána minulý měsíc máš těsto bublinovaté, dej ze šestí Jedná žačka hrála a ostatní tancovaly. notlivce, vím že velmi často jest to vi Hlasatel odbíráme již na třetí rok a
různé zbytky peční a drůbeže v tom rody spatřit, obzvláště tento měsíc na suprise party k paní Milerové. Se bílků tuhý sníh. Smíchej vše dohro Leč i mezi učitelkami je veliký rezdíl. na obapolná. Tam, kde jeden zapo ještě jsem Vás neobtěžovala. Proto
samém množství. Nemáme-li zbytků máj, jak matička země přiodívá se šlo se nás asi 20 a dobře jsme se ba mady a nalej na plech a zvolna pec. Před tím zde byla mladá učitelka a míná, že mimo to jeho Já, existuje myslím, že mému přání vyhovíte a
po ruce, tedy koupíme u řezníka umle tou nádhernou zelení a květy, a kam vily, až do půlnoci, hrou v karty, co Když je těsto růžové, pomaž vrchem ta učila dobře. Nyní něco o těch vol též i to druhé ty, hledí všechnu sta do koše dopis nehodíte. Prosila bych
té hovězí a vepřové masq. Dáme pak koliv přírodu milující oko popatří, zatím p. Milerová přichystala pěknou zavařeninou a sviň. Svinuté potři po bách. Též může, milí čtenáři a čte rost uvaJíti na bedra druhého, tam ho ct. čtenářky, která by mně poradila,
umleté maso na misku, přidáme k to všude samé kvítí, obzvláště stromoví hostinu, až se stůl prohýbal pod dobrý levou, kterou uprav takto: uvař cukr nářky, žena volit, když je toho třeba, ovšem nestává, tam též nemá stánek zda-11 ¡by bylo možno domácích pro
mu dvě strouhané žemle, kousek na tak zvané “džun-berries” jsou květy mi jídly. Všechna čest a díky vám, pí. ve vodě tak hustě, až se táhne. Nech aniž by mnoho zanedbala. Já letos též to krásné* čisté a posvátné slovo lás středkem vyhojili silný krk, tak zvané
kostičky nakrájeného špeku, štípku přímo obsypány a skýtají oku rozkoš Milerová. Zvláště se mně zde zamlou trochu vychladnout ušlehej ze dvou volila i loni, ale na školní výbor a mě ka, jejíž význam nedovede ocenttl jen vole. Mám pětiletou holčičku a když
mletého pepře a muškátového oříšku. ný pohled. Vyjdeš-li si do lesa, milý vá ta česká řeč, to neuslyšíte ani slo bílků tuhý sníh a smíchej s vařeným li jste jste slyšet, co která udělala, než ten, kdo jí poznal. Kde vládne sobec- zvedne hlavu nahoru, tak jí dole na
Dáme na sádlo lžičku .rozkrájené ci čtenáři, tisíce různobarevných ptáčků vo anglické. Mezi Čechy se jen česky cukrem. Tím těsto polej a nech u- i šla na volbu. Jedna vyprala, jedna kost, tam se láska krčí v koutek až krku vyběhne boule; jinak to nepí
bulky, trochu mouky, aby byla z toho svým.šveholením tě uvítá jako na po mluví a každý jest na to hrdým, že sušit Pak krájej a papej. Nechte stloukala atd. a já jsem připravila se nědy nadobro udusí. Ovšem, ne pozorovat. Myslím ale, že by jí rost
bledá jiška a do toho nalijeme pak tro zdrav,- neb i oni se radují z toho krás je Čechem. I mládež zde mluví'ma vědět, jak se vám můj receut zdařil. pro kuřata baksnu. Ale s tím jsem mám třeba té zkušenosti, co Vy v ži la, čím by byla větší. Prdem děkuji
chu polévky, z čehož umícháme řídké ného jara, jež jejich příbytek, les, tak teřskou řečí, kdežto v Chicagu jest | Dík za pozvání pp. Bečlákům z Sveet 1 se nepochlublla. Než se kdo nadál, votě nynějším, ale vím, že všechny za radu a zdravím všechny čtenáře a
A.. M.
těstíčko, které pak vmícháme do masa, krásně přiodívá. Les, toť zajisté cen- pravý opak toho mezi mládeží. Ještě Grass. Buďte veselí a neutrácejte. už jsem zase byla doma, popravovala ženy nejsou špatné, jako nejsou vši čtenářky
(Pozn. rod. — Sami jsme vám radle potřeby osolíme'a přidáme 1 neb 2 ’ ný majetek každého dbalého farmáře, musím ta)|y poděkovat touto cestou Na kejky při jedem. S pozdravem na kuřátka. TTž jich, mám S5 a právě, co chni muži dobří; co Já pozcrujl a
•dobrým., a
ntím, J«t to,,
za ctěné čtenářstvo a. milé dopisovutely toto^íšu-se unně,Ještě líhnou..- A.nynt.
vejce. Tuto směs-dáme na-vodoui-pollté neb kde ještě pila a sekyra-nehoppoda- jpanu
»««uu Jeřábkovi u
<» jeho-ctěné rodině ^«1
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jen 10c game. Za celý den však ty
desáčky rychle ubývají. Musíme pro
to nějak už snést! jak to zlo, tak i do
bro, neb víme, že tento svět není žád
ným nebeským rájem. Z Vás, pane
Bodláku, mají čtenářky, jak se zdá,
mnoho strachu, že je popícháte. Ale
proto přece jen jim to nedá aby Vás
nechaly na pokji. Tak tedy nám zase
něco veselého napište, ať to píchá již
anebo ne. Bude-li to píchat, tak se na
Vás sesypeme jako roj včel a to dobře
víte, že se včely ani bodláku nelekají.
Co Vy, teto a strýču Sochové a Vy
strýcové Zobákové v Iowa? Proč taky
někdy nenapíšete nějaký dopis do Hla
satele? Vždyť jej přece odebíráte.
Teď však musím již přestat, neb jest
toho dost a pana redaktora mohla by
přejiti trpělivost. Se srdečným po
zdravem na všechny čtenáře a čtenář
ky
M. Bakerová,
596 Rice Lake Str.
Allegheny, Pa.
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čů, by měli děti kolem sebe na blíž- ný užitek těm opuštěným sirotkům a půjdu zpátky, tak si jej zase vezmu i
Chicago, Ill.
pak zas pokryla solí a otrubami a vej
Ctěná redakce!
ku, jako tito manželé. Druhého dne ubohým, ani těm zemřelým. Útulny a s sebou. Když si přišel Pán Ježíš Ctěná redakce!
ce na to. Pokračovala Jsem tak, až
Děkuji za uveřejnění mého dopisu,
jsme navštívili ještě dvě jejich dce- sirotčince jsou ty nejkrásnější pom- pro svého osla, tak mu sedlák říkal, I Předm děkuji za uveřejnění mého byla bednička plná. Pak jsem to da
o němž jsem myslila, že sešel se světa
rušky, které mají též pěkná místa, niky, na které by .mělo být stále pama- aby mu jej Ježíš prodal, ale ten od- dopisu, čímž mně byla dodána odvaha, la do chladného místa. V zimě, až
upálením. Myslila jsem, že již pana
Nevěsta jejich však nějak churavěla. I továno, přispíváno a též odkazováno. pověděl, že ho zase musí dát tam, kde že píši zase. V neděli 10. t. m. po- budou vejce drahé, budou milejší. Zá
redaktora nebudu
zlobit, ale Četla
Konečně však nadešel den, kdy se Mého manžela hrob bude zdobit pro- ho vzal. Tak zas cestovali zpět až. řádal druhý zábavný večírek "Pěvec- roveň prosím také já, by mně některá
jsem dopis od pí. Annie Hanzalíkové,
‘ ' sbor služebných
..........................
.. ” v parku dopisovatelka sdělila, jak se na zimu
mi bylo bráti se zase domů. Ct. rodi-1 stý pomník, ale slib a předsevzetí, přišli na tu hospodu, odkud byl ten ký
dívek
-který přimněl mne, že opět píši. Ctě
ně děkuji ze srdce za vše pohoštění p. které si ukládám u jeho hrobu, budou šenkýř. Pán Ježiš poručil Petrovi, by Dvořákově. A jistě všichni přítomní zelenina dá uschovat a jak se okur
ná paní, váš dopis se mně nemile dot
těším- se, že mne navštíví též, abych cennější a užitečnější, než drahý pom- toho osla pustil do zahrady. Tam našli milé pobavení mezi nimi. Věru, ky nakládají, aby byly tvrdé a nezka
knul, neb nazýváte tovární děvčata,
mohla oplatit!. Již dávno jsem si tak ^ník; a ten pomník prostý bude i jed- měli pěknou zeleninu a sami šli zase co jsou všecky takové čtvrťákové a zily se. Já vím, že je ještě dost času,
ovšem jen některá, fiflenami. Nuže,
upřímně nepohovořila. Však si to nou i můj hrob zdobit a budu s ním sedli si a pili. Tu najednou jejich pulákové zábavy (jinak ale šindyky) ale já mám ráda vše ku předu. V
není to vina toho děvčete, jestli se
snad někdy ještě vynahradíme. Kan-! až mtnoho špokojena, neb pro mé tělo služka — jmenovala se Káča — šla oproti takovéto upřímné zábavě mezi přátelských dopisech psal jeden pán
Mamu nenaučí, ale vina matky, že
sas je suchý, ale pije se v něm velice i bude nejlepší ten věčný a sladký od- pro zeleninu a viděla tam toho osla, opravdu českými vlastenkami, jakými z Prahy, jak se mu líbí dopisy a diví
C B tomu neměla. Také myslíte, že
mnoho nejen piva, ale i kořalky. Pana počinek a . v té nejprostéf rakvi bude jak se tam pase. Co neokousal, tak jest mnoho českých služebných dívek. se tomu, že je nám dovoleno psát za
má to děvče v továrně nějaké po
redaktora prosím za trpělivost a spolu se mně to tak sladce spát, jako v té rozšlapal. Káča hned běžela k jejich A byl to skutečně krásný obrázek, darmo do novin. Některé dopisovatel
hodlí. To je zase chyba lávky. Já
i za opravu chyb. Předem mnohokrá-• nejdražší. Blíží se zdobení hrobů. To synovi a řekla, mu, co se stalo. Syn když 35 dívek seskupilo se se svojí u- ky chtějí toho využitkovat. Nevědí,
jsem ztrávila též několik roků mého
te děkuji a se srdečným pozdravem se zase bude slávy a pocty zemřelým. Ale hned běžel, chytl osla, dovedl ho do čitelkou na pódiu a zapěly ty naše neb neumějí nic moudrého napsat a
mládí v továrně a vím, že se tam na
znamenám
Anna Pacáková.
co jé to těm hrdinům po smrti platné, maštale a tam ho uvázal a pak jej krásné české národní písně s předne tak píšou samé nesmysly. Může žena
dělají více, než-li některé služky. Vím,
když museli trpět za živa. Na hřbitov zbil. Časně ráno šel odtud Ježiš s Pe sem několika básní. Mezi nimi po neb dívka psát do veřejnosti, kdy a
že služebná děvčata se napracují i na
půjdu druhý den, až bude zase klid a trem, šli do maštale a šenkýři sundali znala jsem též dopisovatelky naší kde se s kaprálem bavila?! A jiný do
Ctěná redakce!
dřou více, ale ne zde, jen ve staré vla
ticho na hřbitově, neb pravý bol milu provaz s krku a on se z něj ihned nám tak milé stati. Nadšený potlesk pis —, jak se jí líbila Vídeň, vše si
Nejútulnější a nejtišší místečko v je samotu a ticho, neb zdá se to tak zase stal šenkýř. Když ráno přišel je byl jim odměnou za jejich píli. A jak prohlídla a nevynechala ani tu ulici,
sti. I já byla ve třech službách a co
nynější době, kde bude nejklidnější na velebné a posvátné vůkol více, než ho syn do maštale, že dá oslu jíst, tak tiše pracovaly. Ač s mnohými každý kde se za ní ohlíželi. Takového něco
tam jsem se nadělala za málo platu,
stávající odpočinek po tom životním když je sláva, neb ita jednou pomine, šenkýř vzal provaz, který měl dříve týden se stýkám, přece žádná ani nesluší se psát do veřejnosti ani pro
až smutno na to vzpomínat. Mé první
boji mě očekávat! vedle mého drahé když je sláva, neb i ta jednou pomine, na knku a vyplatil jím řádně syna a muk, až najednou to překvapení. V ■muže. Prosím Vás, vy mudrci, kteří
místo bylo za chůvu, 5 korun na mě
ho manžela, jest hřbitov, ten milý zemřelým přeji ze srdce a sama jej Káču též pobil, protože ona ho též programu měl též řeč náš pan reda takový dopis píšete, přečtěte sl ho dří
síc. Ale já byla chůvou až potom,
útulek zemřelých. Připadá mně jako1 hudu s klidem očekávali. Ale ještě prala, když byl oslem v zahradě. — ktor, A. J. Havránek, mezi kterou nás ve, než jej pošlete. Náš Hlasatel Jde
když byla jsem hotová s prádlem, s Ctěná redakce!
Zdravím vás všechny
rozveselil (on vůbec zarmoutit niko v Cechách z ruky do ruky do .pohled
mytím a jinou prací, a za to jsem mě
Žádám Vás, abyste uveřejnili můj jakési městečko, ve kterém se obyvate po něm netoužím, neb ještě jseip to
ho nedovede) přečtením dopisu jedné ního kousku a když takový dopis
Čtenářka z Potomac Ave.
la královský plat 5 korun. Na druhém dopis pro p. Václava Houšku. Týž lé tak tiše snášejí mezi sebou, bohatý ho mnoho nevykonala a ještě jsem nečesko-americké slečny, která houžev čtou, tak musejí říci, že jame v Ame
místě, to už bylo v Německu, jsem by psal v Hlasateli, že pochází z Mlečic u vedle chudého, bez závisti vedle sebe odchovala svoje dítky, pro které je
natě hájí své pracovité a ve všem rice zhloupli. Kdyby jim tam bylo
la u truhlářského mistra. Měli 7 dětí Zbirova a že Jos. Motl je s ním z jed obývají, mladý vedle starého, aniž by mojí svátou povinností přáti si žiti,
Gresham, Nebr.
skromné družky a svoji vlast, Ame něco takového dovoleno, oni by vědě
a 13 chasníků, dále byli tam 2 její né vesnice. Z dopisu toho jsme se se ten mladý za ’toho starého styděl, třpěti i umříti.
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riku a české nepracovité, vdavek a li co chytrého psát. NemyBlete, že
bratři, matka, otec a pak pán, a já dověděli, kde je ale jistou adresu ne učený vedle prostého a přece se sro
Gizela Dubinová,
Prosila bych o uveřejnění těchto pár rozvodu chtivé dívky posílá (aspoň v takovým dopisem někoho pobavíte.
sama pro všechny osoby jsem musela máme. Já jsem bývala Barbora Spur vnají, a tak rozmanité ti obyvatelé ve
1626 Ruble ul. řádků mého dopisu. Velice ráda čtu
mysli), odkud přišly. Kdyby onen do Musím už přestat, abych nedostala,
každý týden práti prádlo a to vše ruč ná a pocházím z Terezovské hutě a dle sebe leží bez závisti, bez hádek, bez
dopisy a abych též psala, to myslím,
ně. A za to jsem měla 20 marek mě sloužila jsem vedle pana J. Motla. sobectví, bez uijáfcek, všechny ty ne
Little Rock, Ark. že tak dobrý list, jako jest Hlasatel, pis došel uveřejnění, tak by vypukla ale já se nebojím ani čerta. S po
válka mezi českými a českoamertcký- zdravem na ctěnou redakci a čtenář,
síčně. To nebylo také mnoho, to u- Pamatuji se na tu noc, kdy odjel se pěkné cnosti zanechali druhým zde na Ctěná redakce!
má dosti dobrých dopisovatelelek, mi dívkami. Pan redaktor uznal, že ky. Když p. redaktor dovolí, přijdu
znáte, myslím, sama. O třetím místě i svou
svou milou do zlaté Ameriky. Ráno tom pozemském putování a sami nyní , Nejdříve přijměte srdečný pozdrav, které se lépe vyznají v dopisování
válek již máme dost, tak jej pošle zas.
F. H.
se nebudu moc rozepisovat, neb to by-1 bylo3 v
/"mlečicích
Mlečicích, *jak
jako když hrom pa- s věčným krásným snem dřímají neru milé mi vždy a vítané čtenářky a čte nežli já. Avšak nemohu odolati, a- tam, odkud není návratu. Pardon, na
11 H<K a tam jseth to chytla za tea dne me‘sl yrabáky.
..
“ '
Já sloužila na šeni ve svátém pokoji. V tom jejich náři. Jseim též odběratelkou Hlasatele, bych se neozvala na dopis velice las mne by se mohlo nyní uskutečnit pří
Schnlenteirg, Tex.
pichlavý konec. Ctěna pani, také jaté . tafe a B|e, „ pana ,aráfe Tlttla. „„ 4 tichém městečku není třeba policej. jenž jest ml vždy vítaným hostem, kavé paní Dubinové. I já jsem u- sloví "Kdo jinému jámu kopá, sám
se zmínila, že fabrička přijde z práce 1 roky. Jsem v Americe od roku 1888 stanic, polepšoven, žalářů, nemocnic, ’ avšak byla bych ctěné redakci více přimnou Moravankou i mnoho jich do ní padá” a proto musím ukončit, Ctěná redakce:
a už se práškuje, myslíc, že se zalíbí; a provdala jsem se za Floriana Exle- ti mírumilovní obyvatelé žijí ve věč- povděčna, kdybych alespoň mohla ob- znám a všechny jsou spořádané ženy.
Nevím, proč právě dnes jsem se od
bych nepadla i se svou škrabanínou do
ternu se ct. paní moc obdivovat nemu ra. Ráda bych se o p. Motlovi dově, ném klidu a pokoji, ti takových zby-: držeti .Hlasatel každý den. Neb zde ne Velice mne dopis dojal, jak ona paní koše. Večírek českých služebných dí hodlala psáti, ačkoliv nejsem ani do
síte, neb pracuje-li takové děvče od děla. Stejně i o V. Slapničkovi. O tečných budov, bez kterých se obyva-1 máme vůbec , žádných českých, hostů, píše, že ten drzý člověk, kterému by vek byl zakončen zapěním americké sti málo naladěna ku psaní, neb jakýs
7. hod. ráno do 6. hod. večer v továrně, něm by rád věděl i p. Jan Jaroš. Pro tele pozemští neobejdou, nepotřebují.' abychom se mohly alespoň trochu po- ani pod sluncem nemělo býti dopřáno hymny a “Kde domov můj”. Že se smutný, nepoznaný posud cit v krádá
a dýchá ten prach z toho zboží, co zho dnešek však již končím můj první Takové velebné ticho tam vládne, kte- ba viti. Ale abych nezapomněla, máme žít a kterému matka měla dáti pro sdružením českých dívek sympatizuje se v mou duši a melancholie dotýká
tovuje, a ten olejový zápach při ne dopis. Prosím ct. redakci, by jej uve ré je občas vyrušováno jen tím vita- zde jen jednoho bečláka, a toho se bo vázek na krk, hned když se narodil, mnoho Čeohů, bylo dokázáno velkou se mého čela. Snad tím vinno to de
dostatku zdravého vzduchu, to vše ne řejnila a by mně spolu opravila i chy jícím bolným lkáním zvonku, který i jíme. Jest zde dosti českých holek a se opovážil o ženách a dívkách ha návštěvou. Těším se opět na nějakou štivé počasí, vždyť celý kraj zde vy
mile účinkuje na tak mladé děvče, a by. S pozdravem na čtenáře a čte- každého nového obyvatele vítá do jeho ■ též i českých rodin, avšak ještě žádný nebně psát. Ale víte, paní Dubinová, vaši zábavu a volám Vám všem "Na hlíží tak te-skttv a zádumčiv, není tedy
nastávajícího domova. Někdy též zpěv ‘ se neosmělil napsati pár řádků do mi- ten bídnfk, který vám ten lístek za
dlvu! A já jsem vždy náchylná k me
leckterá nese z toho následky až do
zdar!”
Joseffaa Žižková.
Barbora Exleřová.
dojfmavý, doprovázený bolným stká- lého Halasatele. Já jsem se už rozmý- slal, je darebákem sám. Kdyby ně
lancholické náladě. Byla jBem velmi
smrti, neb: si lehko uženeš ouchotidotčena dopisem pí. Dubinové. Divím
ním, se rozléhá a ruší klid těch klid-.&ela po delší dobu, že bych já ales- čím byl, tak by tak nestydatě nepsal,
ny. Také se tomu, milá paní, nedivte,
Házel Crest, 111.
se, jak může takový netvor existovat,
ných spáčů. Jak bolestné poslední lou- P°ů napsala pár řádků, avšak nevím, neb Morava a Čechy jest jak bratr
že se práškuje, neb tím získá barvu
Ctěná
redakce!
který k tomu ještě čte tak poučný a
cení
se
v
tom
klidném
městečku
ode!
zdaIi
ctěná
redakce
přijme,
neb
já
Chicago,
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kterou v továrně neb v “mučírně”
se sestrou. Každý takový dobrý sku
nemohu
psáti
moc
básnicky.
Též
jsem
hrává. Tu matka takřka bolem šílená
'
—
ztratila. Služebné děvče se též prá Ctěná redakce!
tek bude vám, ctěná papi, dobře od
Prosím za uveřtWhěnf mého dopisní. oblíbený časopis a napadnout! talk oškuje ač má více zdravého vzduchu,
Prosím za uveřejnění těchto pár vrhá se naposled na své dítě, napo pěstovala nějakou drůbež, ale ta zatro- Boha odměněn a z takového bídáka si Ráda čtu dopisy od farmářek. Ty pí havným způsobem tak ušlechtilou že
a proč, — by se hochům líbilo. Tak je řádků ve stati "O ženách pro ženy. sled líbá to studené čílkoj naposled lená smůla se ml do toho vpletla a nic nedělejte. Ten vaší čest nezkazí, šou vždy něco pro užitek. Není to nu, vzornou matku, která křivého stéb
to, milá paní, stále pět. Milé čtenář Rádi bychom se dověděli, kde se tady hladí ty vlásky,, otec v němém bolu zá tak jsem měla po všem. Dala jsem za ale svoji, zdali jakou v těle má. Tak mu dlouho, co si stěžovaly, že jim la přes cestu nikomu nepoložila a je
ky, která máte volební právo, tak , nachází Josef Zrnek z Příjemek, náš pasí s duševní bolestí, sestřičky a bra tucet vajec $2.25 a všechna se vydaři hle ale soudím, že ne a jestli jakou slepice nechtějí sedět a málo nesou. jímž jediným cílem jest, míti pro uhlasujte pro mokro neb sucho yšechno ;i přítel. Byli bychom povděčni, kdyby tříčkové s pláčem bolestným loučí se la. Tak jsem potom prodala dva pár čest k své matce kdy měl, tak jistě Dnes snad má každý kvočen dost a bohé otevřenou dlaň, pro zarmoucené
zkazí; to máte jako s tou úrodou. Je nám z krajanů neb známých někdo za se svým sourozencem a již jim to nej ky a dostala jsem $10. Ostatní, co se teď zbláznil. Ctěné dopisovatelky vajec také. Já jsem se dověděla, že slovo těšící, kde v srdci její hlubiny
jest ukryt poklad jediný. Ta cesta,
li mokro uvede se všechno, je-li sucho, slal na něho adres-u do stati “O že milejší spouštějí do toho klidného, ti mně zbyly, tak jedno ráno byly všech a- Moravanky, měly bychom na toho po pšenici chtějí sedět, tak jsem to
Nepoznala
.
---------- jsem do„ ny otráveny; vskutku, věřte mi, že surovce udělat nějakou sbírku a vy zkusila a za pár dní měla jsem 7 kvo kterou jste si Vy, ženo šlechetná vy
tak nic. Přejte těm svým ochráncům nách pro ženy”’. Srdečný pozdrav na chého .příbytku.
tkla, je nejvíce hložím a trním prople
tu sklenku toho červeného moku, ať všecky čtenáře, čtenářky a ct. redakci; sud loučení s dítětem, ale myslím, to jsem nevěděla, co mám dělat. Tak pátrat jej a dáti mu dárek, že by mu čen. Vajec mám schováno 200. Smí tena, a Vy se spíše dožijete nevděku
i žý ze všech loučení je nejbolestnější. jsem se zařekla, že více žádnou drůbež jej nikde nezměnili. S pozdravem
chala jsem otruby s hrubou solí, 3
se posilní, neb se dosti nadřou a nech zůstávám
nebudu.
K. Maixnerová, [Neb které srdce je schopno milováti pěstovat! uc
uuuu. Tak vás prosím, ,
A. H. třetiny soli a % otrub, pokryla dno u a sklamání, nežli plného uznání! Ne
te už, milé čtenářky, toho s tou proodcházejte
nám, neskrývejte se pod
4206
záp.
20.
ul.
I
tak
čistou,
obětavou
a
silnou
láskou,
|
ta>lé,
čtenářky,
co
bych
si
měla
vžiti
1329 Indenpendence Blvd. bedničky a napíchala do toho vejce,
hibicí. Myslím, že je dosti čtenářů,
pseudonym, neb buďte ujištěna, paní,
(Pozn. red. — Vaše rozčilování se!I-sov«
ja*° srdce matičky
matičky dovede
dovede milovat teď na starost, aby se mně to lépe pokteré to již nebaví čisti. Zanechté faže Vaše dopisy jsou s velkým zájmem
na
^ítě? Kdo schopen
*
- světě je 'vedlo. A co, pane Bodláku, už se
bričky a prohibice a nečekejte, až ct. jest zcela zbytečné. Kdybyste dopis
čteny,
neb
jsou
v skutku cenné. Kéž
i-L— pro
— své
.... dítě?
•'■-- snad vypravujete do toho cirkusu?
obětl- ^ako matka
pan redaktor Vám udělá čárku přes zaslali a my jej obdrželi, byl by uve-1
by bylo takových žen a matek více.
bez rozmýšlení by obětovala, Tak já vám pošlu moji velkou bílou
rozpočet, jako s tím pasákem. Ukažte řejněn již dávno. Naší vinou to není
Vás p. Skydánku, prosím za prominu
kočku, neb ji mám dobře vycvičenou
a
proto
poznámky
vaše
byly
a
jsou
1
Kdo
schopen
je
takového
odpouštění,
panu redaktorovi, že jste tentokrát
tí, že přicházím s mou odpovědí tak
(jako matka, neb kdyby celý svět opo a doufám, že vám bude prospěšnou.
moudřejší a ustaňte sami. Myslím, že nemístné.)
pozdě! Za poklonu mně danou Vám
vrhoval, odvracel se a opouštěl její A také krajan p. Ondrus na nás zabych toho mohla již nechat. Pane re
děkuji, ačkoliv jsem si jí v tak velké
dítě, ona věrně u něho stojí a neopou- poměl, neb nám slíbil, že nám pošle
daktore, odpusťte, že tak píšu. Nu,
míře nezasluhovala, ale těšila mne,
Chicago,
Ill.
»»„„».jun
. posledOTSleu. .1
Poíobenlni, až bude míti ten pa„ _ ,
, ,
, ští je a chráhí. a. žehná
jim do
mám hubu na přič, jako fabrička. Ale Ctěná
neb vím, že to nebylá pouhá planá
redakce!
nIho dechu g
—
_____
žtóns iMslsa wvýroraá
tr“k
Asi “mí
za to Váš pane redaktore pozvu na
fráse.
Podotýkám, že nejsem pro proJiž několikrát chtěla jsem psáti do se matčině pravé’ lásce/
Ovšem? že mb<>hů času, neb jsem slyšela, že v
" !. Ovšem
hibici,
neb miluji právo a svobodu. A
jaternice; až budem vraždit, ale ne v
našeho milého Hlasatele, ale bojím ■ je též často výjimka, ale taková Lxa,tmat- Mexiku je mnoho ještěrek, tak asi se
co soudím o ženském hlasovacím hnu
Méxjku, tp to, ale toho ušatého. To bpka, která na svět dítě nevinné pro
pro*je's nlml ted’ baví' Je4en
fcr^Ja“
se, abych nebyla odsuzována jako ka
je-''
tí?! O tomto bodě nerada bych se ro
doú íaterhičky samá marjánka a sr
.«♦-í-v což
—x s- h
................
. a pak
. jím
.. opovrhuje,
a 1Chce vědět, jak se připravuje vepřový
mnoho našich dopisovatelek,,
lí- i jf.. hřích
přivede
zepisovala. Svůj úsudek nechám pro
déčko. Ale né snad Marjánka dvoutostí poznávám, jak se nám z našich | a nehlásí se k němu, je hodna opo-’’ mozek. Na příklad my jej připravu
sebe, neb nemám chuti jej dávati ve
nohá, kde pak. Tu by můj mužiček
takto: Napřed mozek dobře oči
sloupců ztrácejí. Kdykoliv některá vrženI. Bolestné loučení je též, když jeme
■
řejnosti. Mimochodem podotýkám, že
ani nedal, on by ši ji nechal pro sebe.
ve studené vodě a potom naň
pár dopisů uveřejní, již se jí dostane dftkám pochovávají matičku. Zkusila stíme
st
spokojený
rodinný život jest mně mi
Končím s pozdravem na ct. redakci ■kritiky,
takže podrulus pře.tane psáti. jsem loho lonřenI , nlkdy bez s|z „ vleji horké vody a nechám povařit, až
lejší,
nežli politika, ačkoliv si někdy
a personál a, též na ctěné čtenáře. Kam se nám poděly «1. Peštovi pi.i„ě „ „evzpomBnu a jak kaSdf ,a Ěťa. jest měkký. Potom vodu z něj sce
také ráda zapolltisuji. Vybízíte mne
Znamená se mladá farmářka
H^kerová,MPtJuTirulov4(a nyní je-' slllého se pokládat mSže> kdo mS tm dím a dám mozek na plechovou mísu
ku častějšímu psaní. Ráda bych, avšak
Augusta Pechrová.
ště
hází
. r tpí.
> Dubinová
i i «
-z flintu
n h do
» žita,
a I nejdražší poklad na světě, tu svoji,, a vidličkou dobře rozmačkám. K to
nejsem paní svého času a pak sou
jak pí. Hackerové svým časem psala. třebas už stařičkou, matičku. Jak ti i mu přidám 3- vejce dobře rozmíchaná
kromé korespondence mám mnoho a
•■ ■ - ■ Owantonna, Minn. Nezavírejte sé, ct. dopisovatelky, se ůbozí sírotečkové by hrabali, kopali a potom je rozmíchám s mozkem do
také ani nemám vhodné látky ku psa
svými strastmi a radostmi do svých ;, bedlivě, kdyby možno jim bylo tu d ra hromady, osolím, a opepřím. Potom
Ctěná redakce!
ní. Ten jednotvárný prosalcký život,
'
který vedu, mou duši ubíjí! Snad p.
matičku vyhrabt. Kdyby jí už i dám na horký kastrol másla a ten mo
Též jsťfm se odhodlala něco napsati' domovů, ale pobavte nás svými dopi- •jkou
zek i s vejci tam vleji a míchám tak
V. Vlček neb p. Vodička zde v Schulendo milého mně Hlasatele. Pan redak • sy, neb v nich vždy pravda a zkuše vyhrabali, co by jim to bylo platné, dlouho^ až jest dobře upražen. Když
nost
mluvívá.
V
neděli
se
ptala
Mrs.
burgu mohou vypomoci, snad mají do
tor však mně musí omluvit, neb české
když by ji k životu více nepřivedli! jest upražen, dám potom na mísu a
Schvihla
o
nějaké,
vzorečky.
Jste-li
,
sti vhodné látky ku psaní, co spani
mu pravopisu jsem se nikdy neučila.
takovou milovnicí háčkování, objed Ty studené ruce již by je neobjímaly, k tomu dám také na stůl sklenici piva
lé čtenářky bude zajímat, neb jsou to
Číst jsem se naučila z novin, když na
nežehnaly, je nehladily, ta studená ,pro moji drahou polovici. To mu sku
nejte si od p. Holuba, učitele v Lysé jim
;
fešní hoši, ale dle mého gusta nejhez
še matka předčítávala, neb otec čisti
ústa
již
by
je
tak
hóroucně
nelíbala,
.
tečně chutná. Jestli některá čtenářka
nad Labem "Českou dívku”; časopis
čí je přece p. J. Černošek, oblíbený
neuměl, ač se narodil v Čechách. A stojí ročně 3 kor. 20 hal. do Ameriky, 'ty oči vyhaslé již by s láskou na ně .umí mozek připravit lépe, tak Vás ta
zdejší lékárník, dobrý národovec a
pak lidé z Čech řeknou, že se zdejší takže na zdejší peníze jest to poměr- .nezíraly, ty uši, studené již, by nesly ké prosím, abyste mně poradily. Zá
černooký krasavec. Při rozdávání ceny
děti neučí česky, že nic neumí. Já ně málo a požádejte o ceník, kde mů- 'šely, to úpěnlivé volání “Matičko mo roveň předem děkuji. Já doufám, že
bych
mu dala první. Na zdar!
myslím, milé čtenářky, že se některá žete si vybrat, k jakému účell chcete :je, probuď se ať se veselí mé srdce! ” ,ct. redakce můj dopis uveřejní a ráStiva Štachová.
matka dost namáhá, aby se dítky če háčkovat a vyšívat. Já jsem si ob Marné by bylo hrabání marné volání, roveň ji prosím, aby mé chyby opra
*
sky naučily, a že se jim to i dosti daří jednala knížku, 160 vzoru, k háčíová- matička
drahá,
tatíček
pečlivý
již
slad

vila,
neb
vím,
že
jest
jich
dosti.
Zá

1
do té doby, než začnou chodit do ško ní a stojí 40 centů. Jsem úplně spo- ce
¡Port Lavaca, Texas.
' spí a lkající sírotečkové již je plá roveň prozdravuji moje krajanky a
ly anglické. Pak začnou mluvit an kojena, neb v ní jsou velmi pěkné čem
nevzbudí.
Zažila
jsem
již
rozlič

Ctěná
redakce!
krajany z Moravy. Ať také nechají
'
glicky a o češtině nechtějí již ani sly vzory a dobře k obdělávání. Již jsem 'ná loučení rodičů drahých, bratra v někdy o sobě vědět. Se srdečným po
Prosím o laskavé uveřejnění méha
šet a odpovídat. Vím to, neb jsem to toho napsala dosti a bude-li můj dopis nejlepším věku a drahého manžela a zdravem na ctěnou'redakci a milé čte
dopisu, žádala bych ctěné čtenářky
již více než jednou zkusila a viděla. uveřejněn, napíši podruhé více. Sr- ;zdaž moje loučení ,již bude u konce? náře a čtenářky znamená se v úctě
o návod na zavařování korný. Já jsem
Snad řeknete: to je zase Amerikánka. dečný pozdrav na ct. redakci a čte Pochybuji, neb úděl můj jest: loučení
to již několikráte zkouůela, avšak
"Světlovlasá.”
Ano, jsem rozena tady, ale mojí rodi nářky
vždycky ee mně zkazila. Za návod
• • •
M. H.
1a odříkání. Ale jsem odhodlána a při
VZOREK NA TAŠKU
čové jsou oba z Čech. Ku psaní mne
pravena na to nejhorší. Nejlépší útě
NÁVOD K UPOTŘE již předem děkuji. Dopisy .pí. ŠtáchoChicago, Ill.
Vzorek tento vyjí
vé se mně líbí, jen ať zase brzy píše.
přiměl dopis p. B. z Archbold, O., —
cha moje je, když mohu na hřbitov,
BENÍ:
Ctěná
redakce!
Hoisington, Kans.
má se velmi pěkně na
Lepší jedno slovo pravdy, nežli deset
Pane B. přála bych si věděti, odkud
jiti samojediná, aby mně v mém bolu
Položte kus barev falešných. Musím pro dnes ukončit
Žádám vás za uveřejnění této po taštičce z těžkého kré
Buďte tak laskaví a uveřejněte ten ■žádný netěšil, bych se nerušeně mohla
pochází Váš otec a mél-li bratra taky
ného papíru na látku, a prosím za opravení chyb. S úctou
v Americe, o němž snad nevěděl. Můj to můj dopis. Pan Šoufl shání kraja se všemi svými drahými porozprávěti, vídky. Když chodil Pán Ješiš se sv. mového plátna. Květ,
na kterou chcete vyČtenářka.
otec se jmenoval Matěj Benedik, ale ny. Rád by slyšel o těch, kdo pochá jim požalovali, dle libosti vyplakatl a Petrem světem, tak přišli na jednu listy a kolečka se vy
štvati Na to položte
nevím určitě, kdé bylo jeho rodiště. zejí ze Lhoty u Zblrova. Tedy se pak když vykonám všechny návštěvy, hospodu a žádali šenkýře o nocleh a plní, stonky a rovné
tento obrázek z novin
s! sednout ku stolu, kde seděli čáry se vyšijí stehem
Často však nám připomínal Týn, Pl Vám představuji jako Anna Ciprová. u hrobu mého manžela si sednouti a chtěli
*
vystřižený a tvrdou,
Využiťkovala
příležitost.
sedláci.
Ale
že.
byli
špatně
oblečeni,
\
vodovým.
Ostatní
ornamenty
se
hustě
zeň, České Budějovice a Tábor. Měl Můj otec vlastnil statek. Pak se se poslouchali, pozorovati to posvátné ti- ’
Spisovatel k ženě své: "Kolegové,
i
tak aby hlavičky krouž ostrou tužkou jezděte po každé čáře,
bratra na vojně. Otec pak odjel sem stra provdala za Matěje Cajthamla. cho, to velebné hučení větru, to tajné tak jim hospodský vyfázal místo u vykroužkují,
byly dovnitř obrácené. Příčné aby se otiskla. Je-li látka k vyšívání kteří nás onehdy spolu viděli, nechtěli
u stolu pro chudou třídu. Pán kování
1
do Ameriky a nikdy již o bratru ne Naším dvorem šel každý, kdo šel z šumění stromů. Pak se dám do hlu- dveří,
‘
se sv. Petrem vzali měšec s pe- čáry
Č
v ornamentech se přetáhnou ba- průsvitná, můžete ji přímo položití na mi dnes ani věřit, že jsi mojí ženou!"
slyšel. Měl-li sestru či setry, já se Těžkova. Vy jste odtamtud zajisté bokého přemýšlení á rozjímání o tom Ježíš
•
Žena: "To Je pochopitelné — tako
a vykroužkují, ale tak aby se
i
již nepamatuji. Byla jsem tuze mla rozený. Tam byli totiž lidé Vašeho posmrtném, klidném životě « poro nězi a počítali Je. Ale hostinský to vlnkou
i
vezpod látka, která se vy obrázek a obkresliti jej na ní. V tom vý moderní spisovatel, jako jsi ty a
dá, když otec zemřel, a tak jsem na jména. Pak tam bývali Pacovských, vnám jej s tou světskou slávou, s tím viděl, tak teprv přišel k nim ku stolu nezachytila
e
Použije se mercerizované ba to případu ovšem není potřeba otis- tvá žena v tak ohavném nemoderním
vše zapoměla. Byla bych tedy velice Funů, Frank Cipra, Josef Clpra mojí světským mamonem a s tou světskou a
! žádal je, by sl přisedli k druhému stříhá.
kovacího
papíru.
klobouku."
stolu,
kde
seděli
sedláci.
Ale
pán
Jei
vlnky
číslo
18.
ráda, vfte-li něco, byste mně to na bratři a všichni podali dopisy ale žád marností, která pomine, ale ta věčnost ’
psal buď do Hlasatele, neb na níže ný se nepředstavil, že je ze Lhoty. nepomine. Jak krátká ta naše pout žíš se svátým Petrem odmítli jeho _
uvedenou adresu, začež Vám předem Já byla provdána v Plískově. Přála pozemská a přec nehledíme si život 'nabídku a když peníze přepočítali,
VZOR NA NÁPRSENKU.
děkuji. Ráda bych znala, žije-li ještě bych si kdyby i někdo z Plískova dal ten krátký zpříjemnit! láskou, porozu poručili si večeři. Když se najedli a
Květy a listy se vyšijí plně, stonky štehem vodovým a kolečka se
dosud někdo z otcových přátel. Paní o sobě něco vědět. Vy, p. Sušank. s? měním, soucitem k bližnímu a jen .napili, tak jim hostinský vykázal po
vydírkují. Použijte mercerizované bavlnky číslo 25.
Dubinová jen zase pište a nic nedbej stěžujete, že se žádný neozve. Vy by hledíme jeden druhému sl jej ztrpčovat kojík, kde můžou přespat. Ale Pán
Ježíš
povídá'Petrovi,
aby
si
dal
po

te ha to, co psal ten dareba. Nemy ste měl však psáti nejvíce neb jste na závistí, pomluvami, podezříváním a '
slím, že ten, kdo Vám ten lístek po odpočinku a máte tedy na psaní více nevděkem. Když jeden dppomůže si zor, na toho šenkýře, že je bude chtít
slal, je ženatý, neb kdyby byl pak by času. Pšenice se držely, ale přece vlastním přičiněním a často strádá- 'okrást o peníze. A také se stalo. Při
o nás ženách, smýšlel jinak. Nechtěl- jen volaly po dešti, který se konečně ním k majetku, už druzí závistivě na šel šenkýř o půlnoci do pokoje, kde
Pán Ježiš se sv. Petrem a tu
li sám něco poslat na tu stařenku tož dostavil. Vše se po něm zdvihlo. Pše něho pohlížejí. Když jeden dochází spal
'
sekeru a chtěl Pána Ježíše za
mohl mlčeti a nemusil se míchati do nice slibují opravdu velikou úrodu. V obliby, již druzí závistí blednou a ne- vzal
.bít. Ježiš ležel na kraji a sv. Petr le
Vašich záležitostí. Máte jistě dosti minulých dnech byla jsem návštěvou vědí, jak by jej očernili a jeho pověst
žel vzadu na posteli. Ale jak šenkýř
práce, za kterou měla byste míti díky v Tlmken, Kans., kde jsem se mezi zneuctili. Vše zlé mu přejí a dobré
zvedl sekeru, ta spadla zpět na zem.
a nikoli urážky. Ještě chci něco na krajany pobavila jako doma. Byla závidí. Jen trochu lásky, porozumění, Když uslyšeli ránu, Ježiš i Petr, tak
psati o našem městě. To má 7000 o- jsem u manželů Kraizinkrových St., soucitu a pomoci bližnímu a hned by ,se probudili a viděli hospodského, že
byvatelů. Bylo zde 11 saloonů, které kteří mají krásnou farmu jen asi 100 se nám to příjemněji žilo. Co platný .u nich stojí. Pak šenkýř odešel a
však po březnové volbě zavřeli, takže kroků od nádraží. Jedinou čipernou po tom pomníky? Ty nic nepomohou Pán
•
Ježíš .povídá Petrovi: “Petře, dej
se jich ti, kteří je nechtěli, zbavili. dcerušku mají, doma a syn s nimi sou mrtvému a živému zvláště ne. Často e!
( pozor, ten šenkýř nás bude chtít
Kdo však rádi pijí, ti nyní na to su sedí. Vlastní elevator, má pěknou're přemýšlím, když prohlížím ten vysoký, přepadpoutl
,
v lese, když se mu to ne
cho naříkají. U nás nejsme žádní pi sidenci a dvě farmy. Pan K. dovezl cenný pomník na. některém hrobě, co povedlo
:
tady. A tak pro případ sl
jáci, ale já myslím, že je to správné, nás ve svém automobilu na své lány lásky, co slz by se setřelo, co sirotkům .vezmi tento provaz s sebou a když
mohou-li farmáři jeti do pivovaru a pšenice, která , se pěkně zelenala. Při a vdovám by se prospělo za ty ohrom nás bude chíť šenkýř přepadnoutl,
vztíi si pivo domů odtamtud, že stej tom zajel i na hřbitov, kde má pocho né peníze za ty nákladné a bezcenné tak
,
mu jej hoď na krk.” A také když
né nemohou učiniti lidé z města, kte vané dítě, a pak na druhý hřbitov, pro mrtvé pomníky. Když mrtví musí přiSli
.
do lesa, as do polovic cesty, tu
ří si je musí objednávat odjinud. Ně kde leží jeho sestra. Tam si paní K. se spokojit s malým místečkem, spo- se
( na ně vyřítil šenkýř se sekerou a
kteří lidé tvrdí, že v saloonech je nej od srdce zaplakala. Taky jsem ztra kojili by se zajisté i s malým kame- zase
,
si namířil na Pána Ježiše a
Nívod k upotřebeni
více zla a že mladí hoši a dospělí muži tila tak mladou a dobrou dceru a tak nem. A což ty, kdo ani pomníku ne- ,chtěl jej zabít. Ale v tom již svátý
se tam drží a utrácí peníze. Já bych každá vzpomínka až tuze zabolí. Pak mají? Spí se jim to stejným spánkem, Petr měl udělané oko na provaze a
byla pro to, aby zavřeli jen taková nás p. K. zavezl ku svému bratranci, jako, těm, kdo mají drahé, tisícové hodil
j
jej šenkýři na krk. A vité, milí
místa, kde se hrají karty a tropí jiné který má opravdu krásnou farmu s pomníky. Dobré skutky láska k bliž- jčtenáři, co se stalo? Ze šenkýře se
podobné neplechy, poněvadž tam muži pěknou výstavností. Mají tam i pěkné nímu, pomoc trpícímu, to jest ten nej- stal
s
osel. A tak c»q+ov"?i dá’. PřišHcnravdu néchávaif celé své výplaty. obrazy všech mých přátel. Rozloučili dražší pomník a nejtrvalejší, který za- ik jednomu sedlákovi. On tjrnl n r>ňl
.Co je .plátno,zavřít .saloony, nechajídi jsme. se. teprve po velice dobrém, obě nechává nejlepší, vzpomínku v srdci, ikoně ’nnáyénéhó a chtě] to doorat. Tu
se otevřena místa jiná? Já znám crza dě. Děkuji jim za jejich upřímnost a Jaký sirotčinec by to byl velký, v •Pán Ježiš tomu sedlákovi povídá:
hochy; kteří chodí hrát karty a vydr všechno pohoštění. P; -K-. ■ je rodákem němž- by • sta sirotků • našlo útěchy a "Vím,
•
sedláku,.že to chceš doorat. Vy-1
ží-tam sedět celý den až do 2. hodiny ze Šebeěic. Pak jsme přijeli zpět k bydliště za ty peníze, jež stojí nád-. .přálini- svého koně a pusť ho. pást, ať. I
V, K- Je málo tak Btawiných rodir-. berná kameny, kjerě nepMnepou- žád- sl
Aál.
( odpočine a............... “
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kterak s nimi zacházet a hosté
znali Vávru. Když se přihodilo,
že si který opici chytl, nenalil mu
již, kdyby byl chtěl každou kapI ku zlatém zaplatit.
“Lepší dobrý hlas, než zlatý
Povídka ze života venkovského, napsala
! pas, ’ říkal a milý chlap musel s
-------------- Božena Němcová.---------------1 opicí domů, ne-li po dobrém, te
KITCHEN ni£í všechny
dy po zlém.
LENZER zárodky jakož
Když vešli Petr s Pavlem do ho- i
“Hnedle budou zvonit podruhé,
“Hm, totě něco! — Víš, že tě
i čistí. Udržuje vaši led
spody, našli tam dva řemeslníky z
raději půdu,” odpověděl Józa, o ná Dorla ráda?”
ničku libou a čistou a steměsta,
truhláře a zámečníka, kte- i
blékaje na se kamizolu.
“Hať si vím nebo nevím, do toří v zámku pracovali, jak to oby-1
“Přijď, chlapče, po kostel ío ti pranic není.”
čej
na
venku,
by ve všední den ni
dym, budú na naši”, pravila bába (I “Je nii do toho, rozumíš! Esli
a když Józa přisvědčil, sundala jste si nedali slovo, mohu se o ni čeho nezameškali, v neděli a ve •
svátek
mimo
město
po svém výří- '
vyjížďku na konci týdní na venkov, na návštěvy
s hlavy starý čepec a chystala se ucházet zrovna tak, jako ty, hanedo kostela, přihlazujíc si šedivé bo ten krásný drotar; pak se hu- zení chodili. Byl tam vesnický ,
jezera neb pobřeží moře, vezměte s sebou jeden
kovář a několik sedláků, mezi ni- '
vlasy rukou.
káže, ke komu má víru,” pravil
mi Srna, co mu přezdívali Sršán, j
z našich
Dorla také ještě do malého zr Petr zcela mírně.
i
cadla nahlédla, vlasy přihladila, , “Já jsem blázen! zvolal Petr, vlastní bratr Pavlova otce.
• ‘ Pozdrav Pánbůh ! ’ ’ pozdravili
pak si položila na stůl ruční šátek 'uhodiv se pěstí do cela.
chlapci, smeknuvše čapky s hlavy
a modlitební knihu, vázanou v ! “To máš pravdu, láska dělá z
dřevěných, žlutým plechem poby lidí blázny”, řekl Petr a vzav Pa- a na hřeb je zavěšujíce.
“Dejž to Pánbůh”, poděkovali/
tých deskách, ozdobených zelený- vlovu ruku, zavěsil ji do svého
Jediní čeští jednatelé pro Eastmanovy kodaky a
hosté, nadzdvihnuvše čepice s při- j
mi a červenými kameny skleněný-1 lokte, veda ho dále,
krytých hlav a hned podával ka- j
potřeby.
mi, jakož se obyčejně do kostela
“Já teky zkusil, po čem hoře
nosily.
I platí, když mne zmátly šiky, ha ždý svůj džbánek příchozím na '
Máme v zásobě úplnou řadu všeho, co pro fotogra= i
zavdanou.
“Tyt’ celá svítíš, dívčí," řekla jiný mna odstrčil jako kotě od
fa
třeba. Kodaky od $ 1.00 do $100.00. Navštivte I
“A což vy, chlapci, do hospody :
bába, prohlížejíc si Dorlu.
mlíka. — Tenkráte bulo mi těsno
“Vždyť máme boží hod, bábo,”’ na světě, túlal jsem se po noci ha ha ne mezi divčata?” ozval se je- •
naše obchody a prohléd něte si naše zásoby.
den
sedlák.
'často duši zatopil — však ty to
odpovědělo děvče vesele.
‘ ‘ Obyly nás, milý Koubo, vypa- j
“Nu, dyk se to sluší; hale tui víš. — Budú tomu o tři krále dvě
šněrovaěku nemělas brát, budes léta, co jsi mne v Rmútském lese dli jsme jim z rukávu’ ’, zasmál se ■
Petr a sedláku připil.
zasej capartů.”
našel na polo zmrzlého. Opil jsem
DVA VELKÉ OBCHODY:
J!ž’ Lawnc,ale Ave., roh 26. ul.
‘ ‘ Dyt ’ jsem vás vidíl z kostela 1
“I nebude;; vidíli mne o hrubý,, se na drt ha myslím, že jsem si
Již Kedzie Ave., roh 24. ulice.
»
jít za bábinú Dorlú,” obrátil se ‘
'něko si mne huž nevšimnú.”
chtíl smrt hudělat.”
tázavě
Sršán
na svého bratrovce. I
“Však je lip,’ mínila bába, oblé
“Halespoň když jsem tě zkřísil,
‘ ‘ Vyprovodili jsme je haž k cha- !
kajíc se do kožichu.
chtěl si mi za to vybit.”
Dorla nebrala přes sebe ani ;, “ Člověk si nevidí někdy na ro lupě, dál jsme nešli, protože nás
dívku, ani kabátek, to jen přespol zum, nynčko bych sám sebe pral, nezvali”, odpověděl Pavel.
“Mají tam vítanějšího hosta,
ním děvčatům se odpustilo, pro1 když na to zpomenu. Hale tehdá
než jste vy”, posměvačně řekl
domácí byla by to nečest bývalai jsem bul blázen ha myslil, že to
Srna. “Drotaři — to jsú jinakší
zaodít se, neboť mladý má se prý nesnesu. Ha přece jsem se z toho
chlapi, ti jsii v hraběcí milosti ;
specialista nemocí mužům vlastních. Specialii na ledě zahřátí.
vykašlal. Svět mne zase těší, děusuji nemoce mužů a žen. — Nemoce časové a
Po požehnání rozběhla se drob čence rád vidím, zvlášť Dorlu, však ona Dorla nebude hlúpější, |
chronické mužů a žen, schopně a veskrze léčená mládež dílem na rybníček na protože má cosi od ní — pro kte- než Manka.”
Ó
‘ ‘ Huž jsi zase hudělal novou pí- |
klouzačku, dílem na zámecký vr rú bych byl duši dal, hale hucháPorada zdarma.
j
št ’alu ? ’ ’ obrátil se Vávra k Srno- j
šek sáňkovat se svrchu dolů, zet se o ni mi nenapadlo, haní o
— Navšívte mue dnes. —
vi,
kterého
neměl
pro
jeho
roz!
čímž se i drotaři rádi zabavovali.• ni, hani o jinú.”
Dám Vám úplně zdarma pravdivé dosvědčeni o Y
brojnost
velmi
v
lásce.
možnosti a čase vyléčení vaší nesnáze.
Starší chlapci vyprovázeli děvča
“Ty se tedy ženit nechceš?”
“No, huslyšíte záhy, jak si o
Dlouholetá zkušenost a mnoho spokojených pacientů jsou mým i)
ta domů, hospodyně jedna u dru vyzvídal Pavel.
tom budú vrabci na střechách pí ❖ odporučením.
0
hé se chvilku stavily, a hospodáři
“Člověk se nesmí ničeho odří
❖
Není řemeslníka, písaře, kníhvedoucího neb dělníka, který by dnes nevydělal více peněz
skat’, že má ten mladý drotar, co
♦
uežli známý zesnulý Hdumll R. T. Crane, zakladatel Crane Co., kde mnoho z našich krajanů rozešli se dílem k Vávrovi do ho kat, hale mne nemá kdo nutit, braJEDNA CENA.
jest zaměstnáno, když on začal pracovatl. Kdyby nebyl Šetřil když málo vydělával, nebyl spody, dílem, kdo byl milovník ter je rád, když nepřivedu druhů včíra přišel, službu, ha Dorla si i
by se nikdy dodělal toho skvělého úspěchu ve svém životě. Pakli uložíte peuze 15. měsíčně
Učiním vám jednu cenu ve vašem případě, zahrnujíc v to léky.
po dobu 10 lot, docílíto krásnóho obnosu $000.58; při »10. měsíčně $1300.38. Zo spořitelních čtení, k ryehtářovic, kde v zimě hospodyni do statku, neboť dva ho vezme”.
— ■ vám
- malý
......
■ . příhodný? — Neodkládejte, navštivte
Není
můj požadavek
‘Poslali vám o tom zvěst, strej
vkladů platíme ročně 3 procenta půlletně zúročená.
každou neděli čítali z české histo kohůti na dvoře, ha dvě hospody
♦ mne neb pište ještě dnes.
ko?
”
ptal
se
úsečně
Pavel,
“
že
Hodiny od 8. hodin ráno do 8:30 večer. V neděli a ve svátek od
v
rie anebo z knih zábavných a po ně v komoře se nesrovnají, lásku
o 8. do 12. hodin v poledne.
učných, co jim pan hrabě půjčo jsem pochoval, k čemu se ženit?” to tak jistíte?”
“Chytrému napověz, hlúpému ❖
— Mluvíme fesky.
česky. —
val.
| “Proč jsi nikdy ešče o tom se
dolož, mně není třeba výkladu, ro *
Miča
se
svou
rodinou,
k
níž
i
♦ 1827 Blue Island five., nad bankou, tílíže
mnú
nerozprávěl?
”
vytýkal
mu
Určená vládou Scoj. Států ku přljítnání spořitelních vkladů.
«líže 18. nlice.
ulice. »
zumíš, chlapče?” odsekl Srna.
♦
Jana počítal, ubíral se k bábině Pavel.
“Dyť by to nebul žádný div,
chalupě. Jano vedl malého Hon
“Já bych to bul sám sobě rád
ten
drotar
je
jak
malovaný,
může
zíčka, uče ho klouzat na každé zapříl, kterak pak jsem měl s tím
’ AKTIVA PŘES $2,200,000.00
zmrzlé louži, Dorla šla s Józou. se komu pochlubit? Lidé by se se dievči zalíbit ; ha pan hrabě by
“Nepudeš trochu s námi?” vo mně blili vysmáli, ha snad i ona.” měl z toho radost, kdyby se to se
Úřední hodiny: od 8:30 ráno do 5:30 večer a v pondělí a ve Čtvrtek do 8:30 večer.
I “Co, tys jí hani neřekl, že jí bralo, ha zajisté by jim do živno
laly na ni dívky.
V neděli se neúřaduje.
sti dali,” řekl Vávra.
olinuté nohy — ploché nohy
“Haž podruhy!” odpověděla, máš rád?” divil se Pavel.
(PokraCování.)
“dnes muším dym.’
| “Ne; třebas s čertem byvh se
neb jiné vady u dospělých osob okamžitě s®
zmírní
a často vyléčí dobře padnoucím apa
V
tom
ozval
se
za
ní
hlas:
bul pral, hale když ona na mne
— UPOZORNĚNÍ.—
rátem. —
“Je dovoleno vyprovodit vás?” promluvila, třísl jsem se jako osyOznamujeme svým veškerým příznivcům, jakož i ctěnému obecen
Hotovíme vSe dle míry se zárukou, uše
Dorla se ohlídla, ale nebyla s to, kový list. Dobře bulo, že jsem mlstvu, že jsme se usnesli dáti svým zaměstnancům nedělního odpočin
tříme v&a. 25 až 40 proč, na každém před
aby odpověděla, tak se zarazila.
ku a proto počínaje 31. května, budou naše banky po celý den v neděli
číl, kdyby mně bula ráda měla,
mětu. Jsme jedinými továrníky, kteří pro
uzavřeny. Jsme přesvědčeni, že dostane se nám souhlasu veškerého
“Ani se neptejte a pojďte,” nebyla by se do druhyho zamilo
dáváme na lehké týdní splátky.
obecenstva. Znamenáme se
řekl Józa.
vala.”
Pro t-pící průtrží děláme přes 100 druhů
“Kdo je s tebou, Petře?”
pasů, obvazů a opasků, jakož i gumové pun
“Ha která to je?”
čochy. Zjistěte naše ceny a přesvědčte se, že
“Pavel,” ozval se hlučným hla
“
Neptej
se.
to
ví
jen
Pánbůh
ha
vám
peněs ušetříme. Nejzkušenější bandasem druhý mladík.
žísté pro pány a dámy denně až do
hod.
, “To jste se shodli, a kam jde já a se mnú pude jméno do hrobu.
večer, v neděli od 9 do 12. —
Nebul
bych
se
nikdy
hani
tobě,
te, apoštolově?” zeptal se Józa
hač jsi můj nejmilejší kamarád,
dále.
FRANK G. HÁJÍČEK,
předseda JOSEF J. SALÁT,
zmiňoval, hale hať víš, že ti nebu
předseda
“Nynčko s vámi, potom nevíme
JOS. J. SALÁT, 1. místopředseda
801-803 Milwankee Ave.
ešče, kam se namate jít.” odpo du sokem. Ila nynčko pojď, zaJOS. F. POLÁK, 2. místopředseda FRANK G. HÁJÍČEK, místopředs.
pírne to, huž je to tam, co vlček
noh Chicago ave. — 0 poschodí.
věděl
Petr
a
obrátiv
se
k
Dorle,
JOS. KOPECKÝ,
____
____
pokladník
|
sham,
ha
čeho
nejde
vrátit,
raději
RUDOLF
F.
HÁJÍČEK,
pokladník.
Použijte zdviže.
FRANK J. KRAJÍC, výp. pokladník
ptal se:
I z mysli pustit, ’ ’ řekl Petr s po
“Zejtra, dívčí, koleda, komu
Kapitál, přebytek a vklady obou bank přes $2,800,000
vzdechem a oba chlapci vešli do
chystáš hněťanku?”
“Komu jsem ji dyeky dávala,( hospody k Vávrovi. Vávra nebyl
’ i vlastně svého zaměstnání šenký
ten ji dostane zas.”
“Tedy mně?” zasmál se Józa. řem, byl sedlákem jako jiný, ho
STARÉHOSKRAJEE
spoda byla mimotní živnost kte
“Ale to nevím, budeš-li s mou ré on sám jen v zimě si hleděl,
Léčí úspěšně všechny nemoce mužů a žen bez rozdílu, jak jsou
koledou spokojena; letos nescho kdy nebylo práce na poli. Letní
staré a zlé.
í
Chcete-11 bezpečně uložiti
uložit! své peníze na první markyč, prodáme ?
Vyléčil na tisíce nemocných. Ti jsou nyní šťastni. Léčí všechny
vával jsem jablka, co mi pan fa ho času zastávala obsluhu jeho
I vám výhradně první a dobře zajištěné hypotéky v obnosech;
nemoce prsou, žaludku, plic, ledvin a měchýře; jest odborníkem pro
rář dával, a z nás žádný takových
7žena a dcera, a kdy bylo mnoho KONAJÍ TOLIK NA ODSTRANĚNÍ
$500
$1200
$1800
$3000
nemoce člvní, krve a kůže; léčí boláky, uhry, otravu krve, reumanemá.
Myslil
jsem,
že
letos
jiné

tlsm, bolení hlavy, píchání ▼ zádach, kašel, bolavé hrdlo a všechny
$2000
$700
$1500
$3500
I práce, hospodu zavřeli; tehdy bez- UHRŮ, TRUDŮ, ČERVENÝCH A
mu koledu chystáš.’
tajné nemoce mužů a žen.
$1000
$1600
$2500
$4000
|toho mezi dnem nikoho nečekali,
DRSNÝCH RUKOU, PRO SUCHÝ —
Jestli jiní vás nemohli vyléčiti, radíme vám, jiti k němu hned
* výše. Uložte tudíž vaše úspory na první hypotéky,
Nevím, s kým bych hnět anku 1 ne]jOť byla hospoda jen pro vespoteky, vyřizujeme práva sami se přesvědčit!, co on může pro vás udělat.
Ř
ídký
a
padající
vlas
a
stojí
nlcké a notářské práce. Vyifiáháme dědictví _ posíláme
,______ _peníze
____________
do Čech.
tak ráda dělila, jako s tebú.
| njeký lid, pro staré, aby se měli
— První porac.a ZDARMA. —
Obchod pojišťující a přeplavní. Přihlaste se u
Dává sám své vlastní léky a léčí je pomocí nejnovějších a dra
Nenech se premovat, Józo, die- gasem kde sejít a posilnit se skle- TAK MÁLO, ŽE JEST T© TÉMĚŘ
hých elektrických strojů, jichž jiní lékaři nemají.
vča
. ?a lžú, jak by tiskl.
tiskl, ’ řekl Pavel. J njcí dobrého piva, jež doma mít ZLOČINEM JICH NEUPOTŘEBITI.
JSTovéuR. áo Stejskal
Ordinuje: od 10 do 12, od 3 do 4, od 6 do 8 hod. večer. — V
“Kdyby vaše prauda —
vuu a vchasa aby měla kde mn- Cuticura mýdlo a mast jsou na prodej -po
majitelé první české hypoteční banky v č. 1817 Loomls ul., blíže 18. ul.
mostem |UC1U
nemohli
neděli od 10 do 2. hodin odpoledie.
Od 8:30
ránozarozen
do 7 hodin
večer. V neděli dopoledne. 3! bula, nechtěla bych přes něj cho-1 ziky držet, . Nebylo lepšího místa celém svété. Volný vzorek každého zašle se
1 Úřední
Teleron hodiny:
canal 3«s.
uocnoa
roku 1886.
PAMATUJTE SI ADRESU: 1759 ZÁP. 18. ULICE, ROH WOOD UL.,
poštou zdarma s ja str. knížkou o kožních
Telefon Canal 342. Obchod založen roku 1886.
(nad obuvním štorem). — Telefon Canal 3263. —
16xlrok
dít”, odsekla Dorla, a jsouc prá k tomu ke všemu, než u Vávrů; nemocech. Adresujte "Cuticura, Dept 4 B.
— Mluvíme česky. —
Boston."
vě u domácí chalupy, kamž rodina hospodyně i dcera její čistotné, oMuži, kteří se holi a myji hlavu Cuticura
již byla vešla, otevřela vrátka, by bratné osoby, Vávra člověk vese Mýdlem, shledají, že je ncjlepšim na kůží
Józu napřed pustila.
lé mysli, hovorný, mírumilovný, • pokožk» hlavy.
i “No, sprovoď vás Bůh, chlap. svědomitý, sednice prostranná,
Tel. Canal 3764.
Jste po operaci? Jste přiliš tuční? Máte strhané žíy na nohou? Máte slabí kot
ci!’ řekl on, vcházeje do stavení podlaha rovná jako stůl, sklep Založeno 1909.
státním dohledem—S60S z. 22. uL
JEDINÉ ČESKÉ KNIHAŘSTVÍ
níky anebo kolena? Mají vaše děti zkřivenou páteř, obloukovité anebo jinak
| a děvče vklouznuvše za ním, piřálo hluboký, pivo z panského pivova
zkřížené nohy? Nejosvédčenéjší průtržni pásy, podbřišní pasy, elastické punčo
v č. 1633 Blue Island ave.
Kapitál, $100,000.00.
chy,
přimidla na nohy a záda, umělé nohy a ruce a jiné bandažistské potřeby
ru ve městě takové, ktěrak je sám
chlapcům:
Váže knihy pzo spolky a jednotlivce.
zhotovuje jediná česká firma Američan Artificial Limb Co., «18 Blue Island
Přebytek, $10,000.00
sládek píval, o dvojité křídě ani Ceny levné.
*
“Mějte se rádi!”
Ave., Chicago, 111., blízko 21. ulice. Pište si pro cenník. Otevřeno denně dr
8 hodin večer, v neděli dopoledne. Dámy k obsluze dam. — Porada zdarma.
R. F. SMRČEK, majitel.
Chlapci smekli červené, kožeši- slechu. Kdež pak mohlo být lepší
I nou opremované čapky, pozdraví-, hospody! Proto se rád někdy sám
Půjčky — zasílání peněz do Čech.
$1.00 a výše
’ li a obrátili se cestou do vesnice. |! pan farář, učitel, správce a druotevře Vám
Ochranné skřínky pronajímáme za $3.00 ročně.
[ zí zámečtí obyvatelé u Vávrů zaspořitelní
(United States Depository for Postál Saving
“ Vtipnú kaší krmila bába tu ji-1
! stavili. Nikdy nebylo slyšet, že
Funds.)
vklad.
štěřičku! Věru bych si z toho
se u něho celé noci karbanilo,
za hotové neb
Na prodej Široké loty,
___ dvou flatové domy
, a cottage
___ _______________
nic nedělal, kdybych měl za ni tři •by
i
ZDAXLMA IVETTŽŮIVE.
i hodné ženy neproklínaly hospodu
na splátky—půjčky, pojištění a notářské práce.
léta slúžit. Taková žena obvese
jeho, jako síť ďábelskou, v níž
Ma Cenu $10.00 Pro Každého Postiženého Muže.
FRANK KIRCHMAN, 3I49 záp. 22. ul., neb v bance. . lí statek,” řekl Petr.
| muži jejich zhynuli, daremné hoPak-líže trpíte kteroukoliv nemoci mužůn. tak vlastní, tedy Vás žádáme, byste sl
'1 “Máme-li zůstat dobří kamará-!
dopsali o jednu s těchto obdivuhodných knih. V té se jednoduchým a srozumelelnym
; spodyně nenašly odbytu pro taj
di, Petře, tedy pamatuj, že se 1,ně odňaté obilí, neb poživu na vý
spusobem píše, jak každý muž, trpící otravu krve, životní slabostí, povšechnou ztrátou
síly, /heumatismem, nemocemi ústrojí, žaludku, jater, ledvin aneb nemoci měchýře,
Dórla líbí mně,” určitě odtušil ,měnu za sladké rosoliČky. tovary
muže býti trvale vyléčen ve svém vlastním domově. Jste-li žklaman a znaven peněžitými
Pavel.
obětmi, tu tato ‘‘Zdarma Kniha Mužům” bude míti pro Vás, ceny sta dollarů. Poví
ši z mokré čtvrti teplého hnízdeč
Vám proč trpíte a iak můžete opětně nabýti stalého a trvalého zdraví. Tisíce mužům
“Ha, proto že se líbí tobě, ne- ;ka; nebylo slyšet o muzice, že by
vraceno bylo dokonálé zdraví síla a mužnost za f omoci této cenné knihy. Jest to skla
J má se líbit mně ? I to bych se rád ,si chasa džbánky o lebky tloukla
diště vědomosti a obsahuje právě to co každý mt ž věděti má. Pamatujte že táto kniha
jest naprosto zdarma. My zaplatíme poštovné. Oddělte tento “ZDARMA
na to podíval, kdo by mi to zaká- .a nohy od stolic zvyvracela, jak
K UP 0 N ” a zašlete nám ho dnes a my Vám zašleme jeden výtisk této cenné knihy
'zat směl!” ozval se Petr a zůstav se to dělo v městských krčmách a
úplně vyplacené.
Hlaste se u
i stát před Pavlem, podepřel si ruce v bavorské hospůdce. V pohorské S“
ZAŠLETE DNES TENTO KUPÓN NA KNIHU ZDAEMA.
| v boky, čapku pošoupnuv v ko vesnici byli sice lidé jako všude
ti
DR. JOS. LISTER & CO., B. 725 Northwestern Bldg., 22 Fifth Ave., Chicago.
mickém rozhorlení na stranu.
Pánové Zajímám se o Vaší nabídku, “ Knihu zdarma ” a těšilo by mne, kdybyste mi ihned jeden výtisk zaslali.
jinde, podléhající vášním a sla
le
“Já!” řekl Pavel a pádnou pěst bostem, ale Vávra podobných ne
Jméno.............. . ..................................... . ............................................................................... .......................................... ............
I
3503, západní 2f. ulice.
I položil na Petrovo rámě.
řádů netrpěl, dobrá pověst šla mu
I «Ty?„
nade všechen zisk. . On znal již
j “Já!”
fBvé hosty a jjch slabosti, věděl.

Udělejte starou svoji I;
Bedničku zdravotní

®
®

Pohorská vesnice

1

«

Na každý výlet,

Kodaků.

Jediný antiseptický
čistič — a 10c. koupí DVĚ plechovky.

peněz nemůžete miti slibný začátek
Naučte se spořili.

PELIKÁN BRATŘÍ, lékárníci,

L_______ _L-

1

Dr. Renier1

:

Americká Státní Banka,

:

Kapitála přebytek $500,000.00.

Skřivení páteře

1825 Blue Island Avenue, roh Loomis ulice.

Proč trpíte uhry?

LAWNDALE
STÁTNÍ BANKA NÁRODNÍ BANKA

Hottiagers Factory,

DOKTOR WISSIG

I Markyče na Prodej |

ís
I
!í

Kirchraan Státní Banka

mýdlo a mast

Máte průtrž ?

Markyče na prodej od $500 do $10.000.

50,000

I

NA PRODEJ
první Markeče dobře zajištěné.

— »
o
I Jota
A.
Owíka &
Spot

KNĚH

DENNÍ HLASATEL, 24 KVĚTNA,

F RAMONA

Když přijdete do našeho

Román z kalifornského života.

obchodu, poprvé, s potěšením

NAPSALA HELENA JACKSONOVÁ.

seznáte, že naším prvním přáním jest,
abychom Vás uspokojili

a

neučinili

že ho bude hledati v jeb o pokoji.
Když seňora vstoupila a uviděla
ho na loži, rychle se k němu při
blížila s otázkou: “Jsi nemocen,
drahý Filipe?” Syn odpověděl
slabým hlasem: ‘ ‘ Ne, matko,
pouze trochu naven”. A když se
nad ním skláněla znepokojena a
ustrašena, položil své rámě kol je
jí šíje a políbil jí vřele. “Matko!”
pravil vášnivě, “co bych si bez
tebe počal?” Lichocení a vroucí
slova synova ukonejšily seňoru
poněkud. 60 jí do všeho, dokud
má svého, jí zbožňujícího, milova
ného syna! A poněvadž je nyní
unaven, nepoví mu nic o té mr
zuté záležitosti s Alessandrem.
Může to počkat do zítřka. Pošle
mu večeři do jeho pokoje a on
snad Ramonu nepohřeší.
“Pošlu ti sem večeři, Filipe,”
pravila; “nesmíš věc přeháněti,
tys’ příliš mnoho chodil. Jen je
ště lež”, a políbivši ho laskavě, šla
do jídelny, kde stála Markéta při
pravena k obsluze, čekajíc, co se
bude díti. Když vstoupila seňora
klidně, pravíc obyčejným hlasem:
“Markéto, dones večeři seňorovi
Filipu do jeho pokoje, on leží, je
unaven”, domnívala se Markéta,
že se jí prve jenom něco zdálo.
Viděla anebo neviděla před půl
hodinou seňoru, jak třesouc se zlo
stí strčila seňoritu Ramonu do je
jího pokoje a tam ji zavřela? Byla
tak spletena, že stála tiše, pohlíže
jíc na seňoru s otevřenými rty.
“Na co jsi se tak zakoukala,
holka?” otázala se seňora ostře,
až Markéta uskočila.
‘ ‘ O nic, nic seňoro! A přijde se
ňorita k večeři, mám ji zavolat?”
pravila.
Seňora se na ni zadívzíía. Vidě
la ? Mohla viděti ? Seňora Mořeno
vá se opět ovládala. Dokud bu
de Ramona pcd její střechou,
nechť ona děvčeti učiní cokoli,
nesmí žádná služka s r.í neuctivě
jednati, ani nesmí věděli, dopustila-li se něčeho nepěkného.
“Seňorita není zdráva,” pravi
la chladne. “Jest ve svém poko
ji. Bude-li si přáti, donesu jí sa
ma později něco k večeři. Nevyrušuj ji”. A seňora se vrátila k
Filipovi.
Markéta se uvnitř smála a sklí
zela se stolu.
“Myslím, že bude mít? seňorita
málo chuti k jídlu”, pravila si roz
pačitě Markéta, “a seňor Ales
sandro také! Jsem zvědava, jak
se nyní bude chovat.”

19

Já si teď
sama peru.
Jest to lehké se Skitchem — Žádné drhnutí více, žádné

ničení rukou v horkých mydlinách — Skitch
Ale nyní nemluvila Ramona o A- Leknuvši se za sébe, oněměla, ale
pouhý prodej. Naše veliké zásoby no
(10 centů na sedm prádel) jest bo=
lessandrovi ráda. Na Filipovy ně leknuvši se za Alessandra, nabyla
kdy
chytře
nastrojené
otázky,
a
zase
řeči.
vých a čerstvých oděvů, naše schop
hem seslaný pro den prádla.
nebó na zmínku o něm odpovídala
“Seňoro,” začala.
nost vyhověti vám dokonale a naše
krátce, nezmiňovala se o Alessan
‘ ‘ Ticho 1 nestydaté stvoření! ’’
dru vůbec a zřídka naň pohlédla. začala seňora. “Neodvažuj se
záruka, že vám dáme poctivé hodno
Když mluvil s jiným, sklopila oči mluviti. Jdi do svého pokoje!”
a když na ni promluvil, vzhlédla
Ramona se nehýbala.
ty za každý dollar, který u nás vydá
rychle k němu, ale ihned opět
“Co se vás týče”, pokračovala
te, nám mnoho přátel získaly.
zrak sklopila. Alessandro to ta seňora, obracejíc se k Alessandroké pozoroval a byl tomu rád — vi, “vy” — chtěla říci, “jste pro
Jemné celovlněné, 18-uncové, modré seržové oble
rozuměl tomu. On věděl, jak ji puštěn z mé služby,” ale vzpama
ky, dobře podšité, dobře zhotovené, dokonale pad
nak na něj se dívá v oněch vzác tovavši se pak, pravila — “zod
ných okamžicích, když zůstávají povíte se panu Filipovi. Pryč s
nou, pravidelné
samotni. Domníval se, že toho ni mých očí!” A jsouc zlostí skoro
kdo mimo něj neznamená, ale kla bez sebe, dupla seňora Mořenová
$20.00 hodnoty za $14.84.
mal se. Markéta to věděla, zpo nohou a po prvé ve svém životě.
Sta jiných jemných obleků všecky mody a barvy za
zorovala to několikráte.
“Pryč mi s očí!” opakovala.
Stalo se nejednou, že zastihl
Alessandro se nehýbal, obrace
Skitche do plného kotle prádla a můžete při dobrá'véc.’^To jes™co praví' pani Jos. Bates,
$10.00
$25.00.
Ramonu u vrb u potoka a tam s je se pouze tázavě k Ramoně. Ne
tom konali svou domácí práci, čisti noviny, 5;4 Oakley Boulevard, Chicago, a to jest, co
ní rozprávěl. Poprvé to byla ná chtěl učiniti, čeho by si přála. Ne
mezitím co spina jest zcela pnrozene vytaho- Vy řeknete, když si koupíte za toc Skitch a
Jest to’podivuhôdné! Kupte si paklik SkitP°mUZe‘
hoda, ale později nikoli, neboť měl ani ponětí, co by považovala
roh 18.
roh 18.
Alessandro na to místo rád chodil, za nejlepší v této strašné tísni.
ulice a
ulice a
doufaje, že ji tam zastane. A Ra
“Jděte, Alessandro,’ pravila
Blue Island
Blue Island
mona i když nedoufala s ním se Ramona klidně pohlížejíc přímo
tam setkati, nacházela v tom útě do obličeje seňořina. Alessandro
Ave.
Ave.
chu, vzpomínajíc na první setká uposlechl a odešel.
P™d^íl J poledne, jindy to bývalo o 4. hodíJednatel v Cliicagu, Josef Jiran, 4217 záp.
ní s ním. Bylo to roztomlé mí Ramonin klid a čekání Alessan— Jelínek a Mayer, majitelé —
stečko — chladné a stinné i v pra drovo, co mu onou bylo poručeno,
vé poledne a hučící voda plná přesahovalo síly seňory Mořenové.
hudby. Ramona často zde z rána Ona zuřila a když otevřela Ramo
klečívala, perouc kus krajky ane na rty, řkouc opět ‘ ‘ seňoro ’ uho
bo šátek, a když ji Alessandro u- dila ji přes ústa, až děvče zavrá
viděl, nemohl se odhodlali k od voralo.
PAINT CLEAN
chodu. V podobných okamžicích
“Nemluv na mne!” zvolal opět;
se mu vracelo živě vidění onoho a uchopivši ji za rámě, táhla ji
prvního večera, když při pohledu po zahradní stezce.
na její tvář ve večerní záři mu
“Seňoro, činíte mi bolest,” pra
připadalo, že to nemůže býti živá vila Ramona týmž klidným hla
bytost! Mnohokráte šel sem za sem. “Nemusíte mne drželi. Jdu
tmy a položiv se na trávu, pono s vámi, nebojím se.”
Byla to Ramona? Zastyděvši
řil ruce do chladné vody a pohrá
vaje s ní snivě, přemýšlel svým se, pustila seňora Ramonino rá
ATLAS PAINT^&WRNISH CO
poetickým, indiánským způsobem mě a hleděla do dívčiny tváře. I
(
Pomněte, že Vaše oči jsou tou nejcitelnější a nejcennější částí
když každý při čistění upotřebí
| >la, a máte-li nějakou nesnáz s nimi, nedovolujte, by kdokoliv neasi takto: “Kam asi spěly kapky, v soumraku mohla v ní zpozorozodpovědný, hodinář, zlatník a lékárník nad Vámi činil pokusy, a
které právě zde mezi jejíma očima vati největší klid a odhodlání.
' jehož celou jedinou snahou jest jen, aby dostal Vaše peníze a nedbá
unikaly? Kapky, jež nyní propou “Co to znamená?” přemítala se
| toho, zda dobře Vám posloužil.
všechna špína musí zmizetl. Ctěné hospodyňky, nedřete se 8 kartá
|
Národní oční klinika řízena jest okulistou, který jest lékařem
štím, nenajdou nikdy ony v moři; ňora, třesouc se dosud zlostí. “Ta
čem při mytí vašich okenních rámů, dveří a barvených stěn, ale kup
. očním a jenž zvolil si oční nemoce svou specialitou. On léčí a též
te si krabici ATLAS čističe na barvu a varniše a vaše práce se vám.
nestoudná, ta licoměrná!” a ucho
ale miluji tuto vodu!”
’ 1 vyléčí oční neduhy bez rozdílu, jak jsou zlé neb jak dlouho již trbude zdát! hračkou a při mytí vašich obarvených pokojů, žádný jiný
Markéta ho uviděla zde ležícího pila ji opět za rámě.
I
vají
a Vás sužují. Máte-li brýlí zapotřebí, náš graduovaný optik Vám
čistič se mu nevyrovná. Velmi snadno se s ním pracuje, pouze s ním
Tentokráte Ramona neodporo
a nemajíc tušení o jeho něžných
( je správně připasuje. Národní oční klinika jest tím jediným českým
natřete částku, kterou chcete umýti a všechna špína hned pustí a
< ústavem v Chicagu, jenž má svou vlastní optickou továrnu, kde broumyšlénkách, pravila si: “On dou vala, ale dala se vésti jako zajatá.
čistou vodou otřete a práce jest hotová. Barvené stěny jsou ihned
’ sí sám pro sebe čočky a hotoví rámy a může je udělati v době, kdy
čisté, jako když je znovu nabarví. Na prodej u mnohých předních
fá, že jeho seňorita sem k němu Seňora ji vstrčila do jejího poko
I si na ně počkáte. — Hodiny: Od 9 ráno do 9 večer a v neděli
obchodníků s barvami a železným zbožím.
přijde. Pěkné to místo pro dámu je, dvéře se prudce zavřely a klíč
( od 9 do 12 v poledne.
ZDARMA obdržíte malou krabici ATLAS PAINT CLEANER od
k zamilovaným schůzkám, u kame byl z věnčí otočen.
vašeho obchodníka a nemá-li jej váš obchodník, tak jej
Markéta
to
všecko
viděla.
Vě

nů,
kde
se
pere
!
Bude
k
tomu
po

můžete obdržet!, když zavoláte telefonem Canal 4098 a my jej záso
bíme. Nenechte si namluvit!, že jsou jiné čističe také tak dobré, ale
třebí rychlejší vody, než je v o- děla již hodinu, že jest Ramona s
(
JOHN J. SMETANA, O. D. ředitel.
žádejte ATLAS. Barvířl ušetří polovic času při mytí, když upotřebí
hom potoce, seňorito Ramono, a- Alessandrem u vrb a dlouhá ne
( 1801 jižní Ashland Ave.,
Chicago, 111.
ATLAS PAINT CLEANER. — Vyráběn firmou
(Pokračování.)
byste se očistila v očích seňory, přítomnost seňořina ji velmi roz
I
roh 18. ulice, číslo pokoje 5, nad Plattovou lékárnou.
ATLAS PAINT & WARNISH COMPANT.
zastihne-li vás kdy zde s tímto čilovala. Několikráte se zašla ptáTelefon Canal 4098.
Chicago, III.
ti
Filipa,
není-li
hladov
a
nemá-li
naddozorcem ovcí. O, zemřela
.....................
z . iť bych spokojeně, kdyby se to sta se jemu a seňoritě přinésti večeře.
“Ne, ne, až se seňora vrátí”,
lo!” A čím více je Markéta stře
POZOR!
POZOR!
žila, tím byla jistější, že se to sta odpověděl Filip. On také věděl,
ne. Ramona se setkávala častěji s kde Ramona s Alessandrem dlí.
Dovolujeme sobě tímto velectě
Alessandrem u vrb, než kde jinde; Věděl též, kam seňora odešla a že
ným dámám zdvořile oznámía jak Markéta se zlomyslným za se pozdě vrátí; nevěděl však, že
dostiučiněním1 zpozorovala, roz se vrací kolem vrb u potoka; kdy
ti, že otevřeli isme
právěli po každé déle a po každé by to byl věděl, byl by Ramoně
se rozcházeli váhavěji. Několi dal výstrahu.
Když viděla Markéta, jak seňo
kráte se přiblížila skoro hodina
večeře; á Markéta dívajíc se jed ra celá bledá a třesouc se vtrčila
(řiairdressing Parlor)
ním okem na zahradní stezku, dle Ramonu do pokoje, který pak za Chyby zraku, ač nepatrné, mohou býla neustále blízko seňory, doufa vřela na klíč, přehodila zástěru ti velmi mrzuté a jeví se to v podobě
masáže obličeje, šamponováni,
jíc, že tato jí poručí, aby zavolala přes hlavu a spěchala pryč. Bylo
temného boleni hlavy,
pro česání dam, manikuru atd.
jí nyní Ramony skoro líto. Vzpo
seňoritu k večeři.
nebo bolení očí.
“Kdybych je mohla tak náhle mněla si pojednou, jak často ji Nuže, trpíte-Ii napínáním zraku, na
Zhotovujeme veškeré vlasové
překvapiti a říci jí, jako ona mně Ramona chránila před hněvem se še vědecká zkouška očí objeví příči
práce dle vzorů nejmodernějto udělala: Máte přijiti domů! To ňory Mořenové. Vzpomněla si na nu a pár našich
ších i z vlasů vyčesaných a
by mou duši utišilo! To by je bo oltářní rozedranou přikrývku.
správně dělaných čoček
doporučujeme náš hojně záso
KOTEK BRATŮ!, stěhováci nábytku a pian, mají dva
dlo, ti by se zardělí! Však ono “Svatá panno! Co se s ní stane?”
přinese úlevu.
zvolala
Markéta,
těžce
oddechujíc.
to
přijde,
ona
bude
přistižena.
bený sklad potřeb dámských
velké automobily a pouze dví úřadovny a sice v č.
Záleží-li vám na tom, jak vaše brej
Počkám. Ono to přijde.
Nemyslila nikdy, že by věc mohla le vyhlížejí, naše nové lehké zasazení
přízni velect. obecenstva. Vy
1833 Blue Island Ave. a v č. 3608 záp. 26. ul., blíže
dospěti tak daleko. Přísné po se vám zalíbí.
česané vlasy též kupujeme.
Centrál Park Ave. a nikde jinde.
kárání, zapovězení všelijakého
X.
Prohlídka očí zdarma.
A
přišlo
!
A
když to přišlo, do stýkání se s Alessandrem, toho by
Práce zaručená. — Ceny mírné.
HUEBMER a ŠUBERT,
Všimněte si dobře naši adresy.
padla věc pro Ramonu hůře, než Markéta Ramoně byla přála. Ale
1910 Blue Island Ave., vedle Kaš
byly všechny zlomyslné anděje seňora vypadala, jakoby chtěla to
parovy banky. Tel. Canal 6065.
Markétiny, ale Markéta neměla děvče usmrtiti!
specialista očí
♦
při tom žádného účastenství. By
‘ ‘ Ona ji vždy ve svém srdci ne
—U—
lo to pouze věcí seňory. Od té do náviděla”, přemítala Markéta,
by, co se vedlo Filipovi lépe, tak “ale snad ji neumoří hladem. Pro
že mohl se trochu v zahradě pro ti tomu bych se opřela. Seňora
HODINÁŘE A KLENOTNÍKA,
cházeli, byla seňora klidnější a spatřila asi cosi ošklivého, že ji
tytéž jinde prodávané po $10 a $12.
podnikala dlouhé procházky, jak to donutilo k takovému kroku”
1833 Blue Island Ave.
bývalo jejím zvykem, čeleď o ní a žárlivost Markétina zvítězila za- Tel. Canal 5548.
31xn
Pojistili jsme si báječnou zásobu pravých
říkala, že nepatří jediná travinka |se nad její sympatií. “Dobře napařížských kopií klobouků a prodáváme je za
zvláštní ceny po $5.00. Každý tvar a vzor s
ke statku, kterou by seňora ne lni, zasluhuje toho! Takový poctinádhernými ozdobami pařížskými jest v tom
znala. Znala kažodu píd‘ země a vý hoch, jako je Alessandro, byl
zahrnut. Slaměnné klobouky jsou milánské, z
samohraci piano?
nyní měla zvláštní úmysl. Prohlí ’by dobrým manželem pro některé
konopí slámy, a leghorn, také z pařížské slámy.
Pak-li ne, tedy přijďte si poslechnout moje skvostná a zaručená
Jsme jedním z největších obchodů s dám
žela pozorně, zdali by mohla Orte- jděvče!” Markéta necítila již lípiana. Ty samé stojí dole ve městě od S550 až do 1750. Ty nejlePit
skými klobouky v Chicagu, kupujeme u veli
gasům prodati kus pastviště, hra itosti, stala se opět nepřítelkyní.
stojí u mě pouze $475, jiný druh pouze $350. Oba druhy jsou 88 tónové.
kém množství a prodáváme daleko laciněji,
ničící s jejich pastviskem, který I Bylo s podivením, jak stejné mínež jiné obchody, poněvadž nemusíme platiti
MOJ obchod jest dobře zásoben a vím, že to, co si přejete, u mě najdete.
si přáli koupiti. Tento kus půdy jnění měly seňora s Markétou v tétak vysoké nájemné, jako ve vnitřním městě.
Piana na ruční hru v plné záruce $150 vzhůru. Vše na splátky. Žádný
Bydlíte-li příliš daleko od nás, abyste k
byl vzdálenější od domu, než se ito věci. Seňora hleděla na věci
extra poplatek! Mám velký výběr českých písní, tanců pro samohraci
nám
nemohli dojiti obětujte těch 5c na jízdné a
seňora domnívala a cesta k němu s výše, Markéta z dola a opět byly
piano 65 a 88 tónů. Pište o seznam. — Několik opotřebovaných pian
ušetříte při tom na vašich kloboucích $5.00.
zaujala více času, než myslila. ujištěny, že to jest více nebo méně
— Otevřeno večer. —
velmi lacino. — Otevřeno každý den až do 9 hodin večer.
Slunce již zapadalo, když spěcha milostná zápletka. Ale ani pa
FLEISCHMANÚV MODKí ZÁVOD.
jíc domů, sešla se silnice na cestič ní, ani služka na to pravé nepři
— Kožešinové a vlasové zboží. —
ku, kde z jara otec Salvierderra padly.
1217 záp. 18. ul„ proti českému koste lu. — TeL Canal 2686.
1852 Blue Island Ave., mezi 18. a 19. ulicí.
Fiip byl také svědkem události jest příčinou mnoha vážných chorob
potkal Ramonu. Nyní se mohlo
NEJVĚTŠÍ ČESKÝ OBCHOD S PIANY V AMERICE.
lehce jiti, poněvadž půda byla u- na. zahradní stezce. Slyše hlasy, tělesných mimo očních chorob samotdupána skotem. Seňora šla ry podíval se se svého okna a nevěřil 1 ných, bolestí a neuralgie v hlavě, ner1 vosity, nezážlvnosti, žaludečního ka-!
chle, ale smrákalo se, bylo skoro svým smyslům, když viděl, jak je 1 taru atd. Naše 10-letá zkušenost vám
temno, když došla k vrbám; nevi ho matka táhne prudce Ramonu. zaručuje přesnost a zručnost v prohlíd
Cesko-Americká strihačská škola v Chicagu, Ulinois, *
děla na několik kroků před sebe tak děsně bledou, ale podivuhodně kách, jakých se málokdy můžete do
neb jsme opatřeni v naší úřa
české hudebniny a válce pro samo— a ona kráčela tak lehce po tem klidnou. V tváři jeho matky se čkat!,
dovně nejlepšími nástroji a pomůcka
hrací piana. Victor neb Columbia stro
né stezce, že jí nebylo slyšeti — a jevily největší rozčilení a zloba. mi k zjištění vašeho stavu. Porada a
je s hornou od $12.50 výše. Vietroly
tu pojednou stála před mužem a Pohled na obě mu řekl všecko. U- prohlídka jest zdarma. Přijďte dnes
neb grafonoly od $15.00 výše.
Vyučuji dle nejnovější methody a ručím každému, £e jej správně a dokonale vy
ženou, spočívajícím si v náručí. hodiv se rukou do čela, šeptal: ‘ Já a přesvědčte se. Léčíme všechny oční Největší výběr českých rekordů. Vlastním největší český hudební ob
učím. Obraťte se na mne, jelikož Vás nikdo nemůže vyučit jako já, neboť má
Zastavila se, učinila krok do za pošetilec, že jsem ji nechal překva choroby.
chod v městě, pročež u mně můžete nejvýhodněji koupit.
dlouholetá zkušenost sama sebou mne odporučuje. Diplom obdrží každý, jenž moji
KAREL J.ZUČEK,
školu vychodí, též střihám mustry pro pány krejčí zde i pro venkov. Zvláštní po
NOVINKA! — Lankový světoznámá« koncertiny nej novějšího druhu, na
du, vykřikla překvapením a v pit! Přišla na ně z nenadání; ne
zornost se věnuj esalonním a obchodním oblekům. Váš službovolný
které M může hrát ve vysoké i
oktávě.
témž okamžiku poznala obličeje odpustí jim nikdy!” a Filip sebou
OČNÍ SPECIALISTA,
PROEtÁVÁiM TÉŽ J®1'JfisfÓNl SPLÁTKY.
FRANK J. KOHOUT« principál, 3646 Ogden Ave.
těch dvou, kteří němi a ustrašeni vrhl na lože, aby přemýšlel, co děČeské cennfky prp v</ x>v na požádání zdarma.
roh 18. a Allport ul. v Thalia Halí.
Telefon Lawndale 2663.
24xlrok
lati. Slyšel matčin hlas, volající V stejné úřadovně úřaduje známý lé
na ni pohlíželi.
JOSEF JIRÁK, 1333 uáp. 18. ulice, Chicago IIL
Ramona začala první mluviti. jeho jméno, Neozval se, jsa jist, kař dr. E. E. Kolář.

Zádtiá
špína

Žádná
špína

nezůstane

nezůstane
v Chicagu,

ATLAS Paint Cleaner

Správně popasované brýle?

! Národní Oční Klinika

Chyby
zraku

Budete se stěhovali ?

i

moderně zařízený salon

f

Otto Nerad

Franka Nerada,

Klobouky francouzské reprodukce za

Špatný zrak

J. B. ŠIMONEK, Piano and Music House,

Piana od $150 výše
Samohraci piana odS275

FRANK J. KOHOUT.

|

$51

PEfW HLASATEL, 24. KVĚTNA, 1914
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1O známek zdarma y pondělí,
25 května, je den dividend

Dvojité LáceJ
Prodej počne v
pondělí.
Cukr nejlepší H. &
E. pískový cukr v
pondělí libra
pouze za
5 liber odkupníku.
Mýdlo Swiftovo Pride na praní 5 HJL,
c kusy za
¿i2L
5 kusů odkupníku.
Nejlepší
houskový
škrob. 5c dru
hy, 2 1b. za
Amoskeag šotyš
šaty, krásné odstíny
světle modré barvy,
dokonalé zboží z plkusů (v pondě fT
lí pouze) ..
tJV
Olejové plátno na
stůl, světlé neb tma
vé půdy, tovární dru
hotiny yard

Záclony do oken zho
tovené z apaque lát
ky, upevněné na pé
rových válcích, hoto
vé k zavěšení, poně
kud nedokon
nalé, kus .. -L V v
Hedvábný šotyš ve
všech nových bar
vách, 25c j 01«
jakosti
I t2 G

Kotlíky na prádlo č.
8 těžké z galvanisovaného plechu kotlí
ky na prádlo, nere
zaví ani nete

Nad každým předmětem udáváme skutečné snížení ceny, učiněné na tomto zboží. Jest označe
no skoro o čtvrtinu až třetinu pod pravidelnou naší cenou a skoro o třetinu až polovinu laciněj
ší, než čítají jinde.

Střevíce pro malé
hošíky z box a satýnovvé telecí kůže okrouhlé prsty, kože
né podešve a podpa
dky .velikosti
9 až 13 za
'Kalhoty pro hochy,
velmi dobře zhotove
né z modrého ševiotu, velikosti 5 až 13,
29c druh pár
Pongee 27 palcová
puntíkovaná Ponge
látka, 19c dr.
yard za
Dámské letní spodní
prádlo, letní váhy
zvláštní
velikosti
swiss rýhované spo
dní prádlo, křídlové
rukávy, pravidelná

Živůtky pres šnérovačky, zhotovené z
cambriku .ozdobené
krajkami, v
c. 15c a 19c.
Dámské seržové do
mácí slippersy, pruž
ný předek, kožené
podešve a podpadky
velikosti 4 až 8, 50c
hodnoty pár 2^0

Třískové košíky na
prádlo pou-

Mušelín 40 palcový,
nebílený zvláště těž
ký, tovární délky 2
až 10 yardů v ceně
až 10 c. yard
za..........
Gold Dust prášek na
pranf, 5c paklík 3 za ..
Krekesy Takhoma
Biscuit sodové Ure-

Spodní prádlo pro
děti swiss rýhované
spodní košile všech
velikostí, 12c
až 15c hod.

‘“y-.5oP8k 10c

Květiny.
Kvetoucí
muškáty a jiné kvě
tiny v hrncích
kus..........

Kořalka
Affidavit
Rys Whisky
85c láhev za
Fizole Van Camps
vepřové a fizole 15
c krabice
za ..
Masa. Uzená šunka
aneb Cottage Ham
mírně sladká a libo
vá v ponděli libra .. A í 2 v

1

Velký výroční prodej dívčího a dět
ského mušelínového prádla.

HROMADA 1. — Každý kus v této hromadé 10c

HROMADA 2. — Každý kus v této hromadě 15c

HROMADA 3. — Každý kus v této hromadě 25c

Zvláštní.
Hammocky velkého
rozměru, silné —
Po ...........................

pivo Olympia nabývá větší obliby
každým dnem?
Protože jest vařeno dle starého če
ského způsobu z pravého českého
chmele a nejlepšího amerického sladu.
Vzorně prokvašené dle methody na
šich . starých českých mistrů pivovar
ských, v dubových ležákých sudech
důkladně vyleželé, dále pak dle novémethody filtračními přístroji pečlivě
sčistěné, což jejich zdravotu úplně za
ručuje.
Prodej tohoto zdravého, čistého, la
hodného a řízného piva zdvojnásoben
za posledních šest měsíců.
Tisíce rodinám jest pravou pochou
tkou a sílivkou při každém jídle. Nej
lepší důkaz toho je, že v zápase dobro
činných ústavů, pořádaných naší spo
lečností, které trvaly pouze 2 měsíce, I
byl odevzdáno

98,434

HLASŮ.
Každý hlas representuje koupě olympia do nádoby pro domácnost.
Proto, kdo chceš dobré, zdravé, čisté pivo pít, musíš Olympii okusit!

Punčochy, Dámské
jemné letní gázové
mercerizované pun
čochy s dvojitými
chodidly a patami s
podvazkovým hořejš
kem, druhotiny

Pokrývky na postel.
Plné velikosti
ney comb”
$1 druh
Šaty. Bílé krátké ša
ty pro nemluvňata,
zhotovené z all over
vyšívání, ’ ozdobené
krajkami a pentlemi
69c hodnoty,
za ..........
Nákrčníky Nové vzo
ry nákrčníků pro že
ny, hedvábné límce
a krejzlové nákrční
ky 35c hodno
ty, výběr

Střevíce. Dívčí a dět
ské střevíce 2 párko
vé pumps z bílého
plátna $1.25
hod. pár za
Spodní prádlo. Spod
ní prádlo pro nemlu
vňata 100 vybraných
velikostí smetanové
barvy a čistě bílé,
35c druh pou
ze po ....
Pásy — Vzorky dám
ských pásů šerp a o
pásků všech mod a
barev pravidelné 50
c hod. v pro- í F
ději za
Mouka. Washburne
Crosby Gold Medal
mouka 14 sudový py

$1.27

“7“'
% sud. pytlík .. 64c

Prodej drobností
na konci měsíce.
Bavlna na spravování —
černá pouze, 3C

To ner.í prodej lichých kusů, konců anebo pošpiněného zboží. — Každý kus přímo z továrny — finišová
dvojitými švy. — Velikosti pro 6 až 14leté.

Hromada

Chlapecké čepice —
Golf čepice světlé a
tmavé, vlněné výrokby 25c druh

Popi i n. Skvostně me
rcerizovaný hedváb
ně finišovaný poplin
zvláště jemný aměk
ký 35c hodno
ty za ....

Držátka na špulky, drží
6 špulek, v ceně 10c,

8c

Fletcher's Castoria
35c láhev
za • • ■ •
Polštáře
Polštáře,
na post, plněné zdra
votním peřím s nepropustitelným sýpkem, 40c dr.,

Drátěná okna, vyta
hují se až na
33 palce ....

Voilové — šotyšové — ,plátýnkové šaty — ozdobené
vyšíváním a krajkami —
všechny barvy a velikosti,
$2.00 hodnota výběr

Dámské vrkoče z pravých
vlasů všechny odstíny —
$1.00 hodnoty — 50c

Neviditelné vlásnič- I r
ky, velký paklik
Síťky na vlasy. — Ne
viditelné síťky na vlasy,
všech odstínů, v ce- 1 r
ně 3c, po ............. 1 V
Potitka hedvábná neb z
kejmbriku, všechny veli-

Dvojité Láce

LÉKY.
Beef Iron and Wine
1 pintová lá-

zlíková látka, tunika ozdobe
na krajkami a některé mají
vyšívaný předek, tyto šaty
zhotoveny jsou pro fešný ústroj. Všecky velikosti po

J
•

Zvláštní. Banhotově mí-

páčky,

dům, vše
cky barvy, galonová konev

Zvláštní. — 12 zubé
Zvláštní — Zahradní rýč o 4 Zvláštní. — Lopaty: Zahradní lopa (Zvláštní. — Zahrad
ní motyčky se silnou zahradní hrábě, piaty, s D násadou z tvrdého
zubech, v tomto
vldelný 25c j
násadou
prodeji
dřeva, 69c druh za
pouze

♦

♦
objednejte si bednu do |
♦
domu dnes

I

ATLAS BREWING COMPANY Í
— BOTTLING DEPARTMENT —

*

—u $1.49
Přikrývky Letní zbo
ží trochu poškozené,
tříslové a še
dé, kus ..
Olejové plátno, těž
ký druh 2 yard širo
ký, pěkné vzorky, za
čtvereční
yard ....
Kapesní šátky. Dám
ské kapesní šátky
vyšívané rohy, pěk
ně obroubené v
ceně 10c, kus
Vyšívání. 45 palcové
krásné vyšívání na
flouncingy,
velmi
hluboké v pěkných
malých otevřených
vzorkách, 40 -fl O
c hod. yd. ..

Zhotoveny jsou z čistého
plátýnka, kvítkovaného crepu
nebo voilu, každé šaty zhoto
veny jsou ve velmi fešné mó
dě, živůtek jest pěkně ozdo
ben krajkami a vyšíváním,
sukně má módní tuniku a
žené efekty, určená cena

Pěkné živůtky ve velké roz
manitosti jemných mod, za
hrnujíc voily, kvítkované krépy a štráfované batisty, úhledně ozdobené karjkami a
vyšíváním, 95c živůtky, výběr

Mají cenu až $7.50.

Zvláštní.

MAGNET v lahvích í

Chladič. 2 kvartové
ledové chladiče na

Borde Fashion Comp.
dámské prací šaty v
Má cenu až $4.00.
ceně až $7.50 za
Borde Fashion Comp.
$2.98.
dámské 95c živůtky,
Látky: Krepy, Rice látka, plázvláštní po 43c.
týnko, jemný ryzí lawn a u-

Mašinový olej,
lahvička, pravidelná 2,c jakost, po ........
Crepe papír, io stopové
svitky, všech barev,
•
5C svitky
.
. ¿V 2
Pružná guma na podvaz
ky, velmi široká všech
barev, 2 délky, ioc Ehodnoty .............
Perleťové knoflíky všech •
velikostí, 5C
£ 1/

Šle. — Dětské pružné
stranní šle, všech v
kosti, pravidelné
loc, po ....................

Zvláštní v pondělí.
Trinerovo
Léčivé
hořké víno
zvláštní po
Swiss. 36 palcový bí
lý swiss na záclony,
12 mod na výběr, 12
:%c jakosti
r?
yard za ..
•
Kalhoty. Mužské kal
hoty z figurovaného
kašmíru, tmavých a
štráfovaných worsto
dú, velikosti až 42 v
ceně $1.50
za ....
Slánky. Importova
né porculánové slán
ky, modře ozdo bené
s víčkem pou
ze za ....
Květované
mnoho nákresů 25c.
hodnoty yard

Borde Fashion Comp. Borde Fashion Comp.
dámské a dívčí $2.00 dámské prací šaty v
prací šaty 93c
ceně až $4 za $1.79

Jehly, pozlacená ouška,
všechna čísla, papi- |

Hřebony, kovový hřbet
nebo hladký, 10c

koupiti

Koupili Jsme úplnou přebytečnou zásobu Borde Fashion Comp., filadelfických továrníků za velice nízkou číslici a nyní vám Je nabízíme asi za po
loviční Jich hodnotu.

černi, všechny ve
likosti, 3c karta....
Špendlíky <lo šatů, černé
■JSX.’- 1 '/zC

Držátka do límců, při
způsobovací a prací 6 na
kartě, roc hodnota,

zdarma. — Nemusíte

Dámské a dívčí letní prací
šaty a živůtky asi za půl ceny.

Nit na podrážení, — 200
yardové 5c špul- 4 | / „
ky, po .......... 1 /2 V ,
Koštěné knoflíky do lim- •

10c
15c
25c

Přineste vSechny své knížky a my
vám dáme 10 známek do každé — STO

Zvláštní upozornění
novomanželům!
Kupte si kamna a nábytek do va
ši domácnosti v našem závodě.
Tento týden nejenom že koupíte
za mírné ceny, ale s každými
kamny dostanete poklad.

Zvláštní. —
Čistý lněný
vařený olej,
galon pouze
Zvláštní. — 2ys palcové
Konev nečf- štětky na natírání
ze štětin ..............
‘,=^1

Jedním z její nejtěžšfch úkolů jest udržovatl podlahu čistou, což vy
žaduje téměř každodenní drhnutí. Větší část této práce může být uše
třena natřením podlahy zvláště připraveným olejem na podlahu, kte
rý možno natríti hadrem nebo štětkou a uschne a stulme přes noc a
leskne se jako sklo a změní vaši starou podlahu v jasně žlutou. Špína
a prach nepřilnou k Vaší podlaze, když bude natřena P i I s e n olejem

Pilsen

' i

llí

V Riverview Parku žádejte naše pivo “MAGNET” ♦

James Vašumeaur

v láhvích.
Telefon Canal 991.

James A. Šálek, ředitel.

ul. roh Paulína ul

Plzeňská Pivovarni Snoleč.

26. ULICE a ALBANY AVE.
Tel. Lawndale 3072.
Chicago, III

APPLIED WITH
A RAG OR BRUSH

Garden

City

Pivovar *

21st. Pl. a Albany ave.

Otroci

Vaří ta nejlepší piva dle osvědčeného způsobu
českého.
LOVĚK stižený nějakou
chorobou žaludku ne
bo střev, stane se otrokem
její, zanedbá-li léčení.

Č

Trinerovo
Léčivé Hořké Vino
jej vyléčí a učiní jej silným
a sebevědomým.
V lékárnách.

JOS. TRINER

Mlekan a obchodnici Pozor!

|

PRIMÁTOR,
je na kvasnicích a vyrovná se importovanému
plzeňskému

Daisy a Malt Vita

Přejete-li si míti čerstvé máslo každý den stloukané, pak
se hlaste u nás. — Libra nejlepšího másla .............................

ávC

podlahy, a dají se snadno mokrým hadrem utříti. Možno jej dostati
v kterémkoli barvířském a železářském obchodě. Přichází pouze ve
žlutě polévaných krabicích.
Karel Novák & Syn, Jednatelé, 1S52-4 Blue Island Ave.

Prodáváme též znamenitou, sladkou a kyselou smetanu. — Též
prodáváme dobré podmáslí.

UNITED DAIRY COMP
835-7-9 jižní Hermitage Ave.,

nejzdravější piva lahvovaná.
TeL Lawndale 800.

1333-1339 S. ASHLAND AVE.

Čermákova kalifornská vlna

MATKÁM!!
Pani Winslowové

Konejšivý syrup
měl by vždy býtl používán pro dítky,
dostávající zoubky. Konejší děcko, či
ní dásně měkkými, odstraňuje veške
rou bolest, léčí větry a koliku a jest
to nezlepší lék proti průjmu.

Kupujete-li své potřeby pro domácnost, žá
dejte jistě, byste za své peníze dostali stej
nou pravou hodnotu zboží. Čermákova vína
co do hodnoty jsou všeobecně známa, že jsou
stará, vyleželá. té pravé jakosti, z kaliforn
ského velkozávodu přímo jemu dovážená. Jed
na objednávka od něho vás úplně uspokojí
a jistě jinde objednávku neučiníte. Neopo
meňte učiniti objednávku buď poštovním
lístkem, telefonem neb přímo v obchodě. Pro
dej v láhvích, v galonech i ve větším množ
ství.

JAN ČERMÁK
uL Tol

.257 Troy ul. roh 23.
RockweU 2011.

10.000 šťastných manželství
Za 12 roků své obchodní činnosti doda
li jsme svatební kytice iq.ooo šťastným
nevěstám a tím je okrášlili ku kroku do
přístavu manželského. Hotoveni kytic k
svatbám jest naší specialitou a každá, ky
tice námi zhotovená vyniká vkusem a jest
skutečnou ozdobou při svatebních obřadech
i na fotografiích novomanželů. Svatební
kytice jsou .hotoveny od $t výše a žádná
nevěsta neb družička neměla by se obe
jiti bez krásně kytice ze závodu

JGS. A. MENBLA,
nejrozsáhlejšího českého obchodu květinářskébo, v čís. 1424 záp. 18. ul.,
Telefon Canal 774.

»

