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Památná slavnost v ISiobrařc možnosti jest půda a cestou k není ani stromku ani keříčkuDr B HOLO VTGHINER

lidé v zimě nedostatkem paliva
ČESKÝ LÉKAŘ

němu píle a přičinlivost Připo
mfnal kterak dobře soudili a do zanynouti musí kde si lidé nemo

OFFICK na rohu 16 a lloward ul Hlieely's bře jednali zakladatelé této osady
hou vystavěli pohodlné stěnové

příbytky jako u Niobrary nýbržuiuca cis uvun ziu ioieiou lM
V plsirni k nalezeni od 10 do 12 hodin rino

AmiMÍMtppilié mezlnírod-- uí

vstave v Umaže obdržel
t odboru pivním

ICrUBnlv laUc
Cabinot Beer

ZLALOU HEDALII
tskladi Jeho čistoty a juho osv
teleta a posilňujících vlastnosti
Objednejte bedničku od

Fred Kru Brewln Co

I007 Juekion Mt

musí býtí živi jako vlci v děrách
a porovnával úspěchy jakýchž

pravidla dodělá se každý přičinil

oa zuosoupciiedns a od 7 do 8 večer
Telefon residence 1674

Dokončeni

V den slavnosti panoval po uli-

cích městečka čilý a živý ruch což

bylo ovSem snadno k vyitvčtlení
Oil samého časného rána dokon-

čovány byly přípravy konané ku

průvodu a připravovány allegori-ck- é

vozy Mezi devátou a desátou
hodinou ozývaly se hlučné střelné

rány na počest dne Průvod za- -

v zemi atd Takovýmto vespol-ný- m

hanobením bylo škozenový osadník na farmě proti oněmH Giflori KD Geo Bictnell MD
v nichž žije dělník v městech za dobré věci neboť velká většina

ZRAKU SLUCHU členů osadního spolku i ostatního
občanstva kteréž snahy spolky

TELEfúN 120
nášející se prácí rukou svých a z

pravidla spotřebující vše co vydě-
lá Připomínal to že tato osada

Karbaob lllock roh 15 a Douglas nl
Omaha Nenraaka

dt33ut sa
se zájmem sledovalo a z jeho zku
šeností těžiti hodlalo přišla kobyla jediným soustavným koloniCislo telefonu 780 [počíti mži kol desáté hodiny však—————— ——' _ vADUESÁŘ začním pokusem mezi námi ČeYv t y j" FIC8 jeaenaci Kayz ko- -

nečně k tomu úsudku že asi obě

strany mají pravdu a že ani jedna

řečníka pan Rosewater kterýž
však dostavil se až k večeru Pan
Bayha pravil že žije mezi Čechy
po 22 roků a ze své zkušenosti

projevoval přesvědčení Že není
lepších osadníků není lepších sou-

sedů není lepších občanů nežli

jsou občané čeští U nich shledal

přičinlivost a spořivost a poctivost
vyvinutou na nejvyšŠÍ stupeň O

dítkách českých jest doznáváno
že předstihují v schopnostech jiné
spolužáky a dorůstající mladí ob-

čané dodělávají se všeobecně zda-

ru Pan Bayha zároveň oznámil
že řečník anglický pan Rosewater

přijede k páté hodině a zval všech-

ny aby se tou dobou k řečništi
dostavili

Po panu Bayhovi představen byl
co druhý řečník pan L J Palda
jehoŽto nadšená a animovaná řeč

přerušována byla častým a dlou-

hotrvajícím potleskem
(Řeč pana Paldy přineseme v

čísle příštím)
Po řeči pana Paldy zahrála opět

hudba načež představen byl pan

ldAJi ISllJ hečně sestaven a se hnul V čele chy v Americe Všechny jiné osa
ČESKÝCH SPOLKU ™ téhož bvl minule zmínřní nan Kn ani druhá krajina za nic nestojíRobinsonové lékárně

Jestliže jiné osady u nichž o sou

- — —j i
sters co maršál Za ním následo
vala hudba a několik spolku míst

na 13 a ptciric unci
OMAHA

Rád Palacký i 1 ZCltJ Telefon I7H0 nich a z okresu mezí nimiž nej- -
slavném osazování nemohlo býti
ani řeči mohly vzrústati že jsou
většími nežli obě tyto osady v té

Úřadnl hodiny:
Od 11 dol2dopol a od
4 do 6 a od 7 do 8 večer delší řadu tvořili členové Z C BMluvf se drsky

od fvi sve pravidelné scb&ze kaídou ttvrtou
oelH v mtalci o 4 h ndp v fnl _p Klpetkyna 13 a Wllllam ul Předs Jan Hoslckf taj
J V Mítink 1B87 Ho lil Ht očet V A Houbra--

Jednoty Druhá hudební kapela to končině niobrarská i táborská
Dr C Rosewater jak mnohem lepších výsledků bylo

aa iai7 Williams ulpukl Kr Mach

Těl Jed Sokol v Omaha '
odbfvi své oravldelné sohůze každí 2 a

py se aociiuo Kdyby nebyla se
ČESKÝ LÉKAŘ

čwrtek v mesiul večer ve své místnosti 2228
So I3th St Předs Václav Bureí tajemni

z venkova umístěna byla mezi

spolky Pak následovaly allego-rick- é

vozy z nichž čtyry předsta-

vovaly pokrsk osady Na prvním
voze chatrném nalézala se rodina
z tehdejší doby v chatrné úpra-
vě připomínající na nesnáze

Jan Janák 808— Ml so 12th 8t dčetnlk Kare

osada rozštěpila kdyby bývala za-

ložena v místě kde by nebylo
příčiny k rozštěpení a kde by hned
v prvních letech bylo několik set

Řténička 4IU Ho latn Ht Pokladník Ant Úřadovna: 222 "Bee Buildlngr"Kment 1247 Ho líth Htr

Podp Sokol TyrŠ i 1 Od 11 do 12 dopol
Úřadnl hodin y: Od 2 do 5 i

dy zakládány byly pouze jen pů-

sobením soukromým a porůzným
První osady české v Americe ve

Wisconsině zakládány byly osad

niky kteří přicházeli přes New
York a Buffalo do Milwaukee a

později byl ukazovatclem časopis
český Slovan Amerikánský za-

ložený v roce 1860 v Racině

Osady v Iowě Minnesotě a zá-

padním Wisconsinu vznikly po
většině z osadníků kteří se ubíra-

li přes New Orleans do St Louisů
a odtud teprve hledali domovy na
venkově Osady v Nebrasce za-

kládány byly osadníky z jiných
starších českých osad ve východ-

nějších státech Tak osada v Sa-

lině County založena byla Heřma-
nem Šarym Šestákem bratří Je-
línky bratří Krajníky a jinými
přišlými z okolí Manitowocu ve

Wisconsině Osada v Colfax Co

založena byla bratry Foldy bratry
Louly bratry Karly Sobotou a

osadníků na domovinách se
'

odbývá iva schůze dvakrát měsíčné kaídou Od6:3Udo6f
V nedill od 10 do 12 dopol jichž pionéři zakoušeti muselil neděli a 6 pondt-l- t v městci v sini Motto ve

Celoroční schůze odbfvi ne 1 nedčll v říjnu J P Šedivý syn jednoho z půnAlletnl schůze 1 uedftll v dubnu a čtvrtletn' Vůz druhý představující rok 1880 Zakladatelé osady tehdy měli vodních osadníků kterýž všakv lednu a arnnu Předseda Fr Svoltek mť Tel r úřadovně ó04-- Tel bjtu 1217 již jevil značnější pokrok Ještěstopředseda JoaNelepinskf ta] John Chlebo- - málo zkušenestí a tvořili plányrsa ma jizin mra ji nceinia josei napar před deseti lety do Virginie se

přesídlil
1420 již 18 ul Pokladník V F Kunci 1316 Ho jež byly nesplnitelnými JednímBydlí—číslo 2417 Jones uliceid bit vynoř najeiau jos němec jos vo

takových ku příkladu z počátku (Řeč pana Šedivého přinesemeálkaaAnt Vaiák praporečnfk J Herhakl
5:osorce Fr Voltécb náčelník A Valák has Kaufinan též v příštím čísle)w

lepší pokrok znáti bylo na allego-rické- m

voze představujícím r '90
a poslední z těchto allegorických
vozů jevil již zámožnost bohat-
ství ba přepych Mimo těchto

byl tu též allegorický vůz Západ-
ní Jednoty na němž představo

Po řeči pana Šedivého zapěly
Jan Hus Lože l 5 Ryt Pytnia

odbfvi schfize kaídou první a třeti středu Pojrfrujfcí Jednatel
O a veřejný notář Qmísící v Sokolské Síni na 13 ullul Ve

bylo že hodlali se domahati od

vlády vyhražení jistých rozloh vý-

hradně pro českou osadu jen Ani
tolik nevěděli tehdy že zákon
homesteadní jest všeobecným a

nedává žádnému přednost ani

licí kancléř Louis Berka KM N Y Life Bldir
Strážce archivu a pečeti F Jelen 16 a Center

opět děvčata a potom rozešli se
shromáždění k obědu Mezi slav-

ností došel blahopřejný telegram
od pana F T Sadílka z Wilber

iKtll ipIlAnSí tv1ISl'„lfM IXI809 Ho 12 Ht Volrazce flnanol vao ťřin
ir iiáviíi kupuje ninleifk ncin"viiý vvdivi váno bylo upálení mistra Tanakladnlk Jao Hvacina 12MJ12 13 ul

Bohemia Lože ě 814 AOUW aHusí pro pravdu a průvod za
l epia voi lístky z fcvropy a do Lvropy atd

Twfi7e na nemovitý majetek jaké výhradní právo Ovšem když
odbfvi v pravidelné schůze v Národní gin
kaidouí a 4 středu večer F W Bandhauer

Nebezpečný pokus Velmi nebezOFFICE: Room 6 N Y Life BnildiD£M P Vác J Pakei Zán 1518 WUllam Str

končen několika jinými ozdobe-

nými povozy mezi nimiž vynikal
vůz časopisu Tribune jehoŽvyda- -

J V Vacek éčetn k 2210 Ho 14 Htr O Rose- -
pečný vzlet o závod v balonech

podniklo těchto dnů osm pánůO D KIPLINGER vately a redaktory jsou pp King

water spol leicar seď tiee uunainit

Tábor Columbus i 69 WOW

odbfvi sch6ze kafdé 1 a 3 títerf V měs'cl

jinými kteří přišli z Kewaunee

County Wis Osada v Saunders
a Butler County jakož i Howard
a Valley County založena byla
namnoze z Omahy Nebr Všech-
no toto osazování dělo se jaksi
bez organizace Za prvními osad-

níky přicházeli jiní namnoze je

Paříže každý ve svém baloně& Lundák na němž nalézal serola 13 a Famamslnl n Jos Klepntky na 13 a Wllllam ullol
VelVonsul Jan Náměstek mfstokonaul Vác Jde tu o cenu již vypsal pařížskýšlapací lis na kterémž se cestou

tiskly a rozhazovaly lístky Řada
H azek: nok aun k Uhaa Kunci: kierk F Aero-klu- b na největší dosaženou

potřebné dotazy učinili seznali
že úmysly jejich jsou nepraktické
a nemohou být provedeny Sezna-
li že musí se usazovati jednotlivě
a každý sám pro sebe použiti prá-
va homesteadního Z toho velké-

ho počtu členů spolku osadního

kterýž v Chicagu samém obnášel

přes 400 a ve městech jiných jako
Cleveland Detroit a Milwaukee
též několik set jenom poměrně
malý počet usadil se v této kra

Fltle 211 N88 at So Omaha průvodčí Joa
J Dolejl vnitřní stránce Joseph Krejčí ven

0 KBcentovéa ANNA HKLD lOodoutnl
ky nepředči žádné jiné v trbu

kovnt strážce joser v anea

Tábor Nebraska ě 4771 MWA

jiných účastníků slavnosti v po-

vozech rozličného druhu končila

průvod
jich osobní přátelé aneb ti kteří
se v časopisech o těchto osadáchodbfvi svá oravldelné schfize každou Drvou a

výšku Největší dosud dosažená

výška byla 8300 metrů již docílili
dne 15 dubna 1874 větroplavci
hr Crocé Spinelli Sivěl a Tissan-die- r

avšak toliko Tissandier vy-

vázl živ oba jeho soudruzi při

třet středu v mésicl r osm bodla večeř
v síni pana Jana Hrocha Konaul K Hmrkov--
kf 1U8 Dominion 8t návodčí Mike Votava i
bankéř Joa Vopilka S a Wllliam ulice klerk

1207 Dooglag ulicei V Přlbyi aiu mekory pru vod Ci Kr VelO'

jiněhovikf : vnitřní atrií Karel Sardlant ven
maji na skladě všechny druhykovni atrat John Strnad výbor majetku Však ejhle jaký to zrůst Před

30 lety měla Knox County pouze
správek ku kamnům vařícím ply- -

Kud ueran Jan unieooraa josei naia

Tábor Sebrasská Lípa i 183 WOW # a

novým 1 gasonnovym necnr jsou 281 obyvatelů však očekává seodbf vi achize kaidf druhý a řtvrtf ítvrtek v
jakéhokoliv "jména neb výrobytlnl Hrochovi Josef Šíp předseda 1012 Honier že census letošní objeví že čítá

St Václav DoleJÍ místopředseda John Safar
pokladník VZ4 uouqlas Ht A K Movaic taj
1310 Wllllam St Fr Soukup pr&vodii

Sbor TlaHUnlara l 39 JČD

Knox County 15000 vzrostl te-

dy počet obyvatelstva více než

padesátinásob A jak teprv mohl
vzrosti kdyby nebylo zmíněného

i

tomto smělém pokusu zahynulí
Nynějšího vzletu o závod účastnili
se pp Juchmes Balsan hr Ba-still-

de St Viktor Nicollean
Faure Friant Louet a hr de la
Vauix Bylo dlužno dosáhnouti
výše nejméně 8600 metrů Každý
balon opatřen zapečetěným samo-
činně zaznamenávajícím tlakomě-
rem jenž přesně udává dosažené

výšky Až dosud známy jsou ná-

sledující výsledky: Balsan 5450
metrů Faure 4200 m Juchmes
3600 m hr Saint Victor 3400 m

odbfvi schůze každon i neúěií f měniči V So-

kolovně o 9H hod odp Přcdrdkyn6 Mario
Michal 1908 Mason ul vvgloužlli předsedka

Div ČEPELKA

v Čichách promován}
i ikuícný

n nartos náměstka nane kosickt tajemni
ce M Huchínek 1124 So 13tb St úcetnlce
Josefa Moučka lft Williams ul pokladnice

16 a Williams ul do--Karolina Beránek
tprkyni Mane Kuní i

Sbor Bolenlaya ě 60 JČD

nešváru a roztržky Řečník pak
připomínal že nesvornost jest
největším nepřítelem jehož kdy
národ český měl Připomínal že

byly to nešváry Přemyslovců
kteréž zavlékly německý vliv do
říše české že nešvár byl příči-
nou pádu mocné říše Ottokaro-v- y

nešvár byl příčinou že po
úkladném zavraždění posledního

odbývá schíie kaidou 2 nedfll v města] v Ni
roonisinioa n oap ťreaseaka Ant rnacn
1231 jlfc 16 ulice tajemnice Vinci Čermák
1247 ÍU 14 ul úcetnlce Marie Příborská lall Neodvažujete se žádného - risika

když koupíte Chamberlaia'a ColicJI 12 ul pokladnice Karolina FlnUar 1908

OIIDINOJE

V ČESKÉ LÉKÁRNĚ

F NEDĚLY & SYNA
jiz ía ni

Sbor Hrřzda Xoré Doby l 86 JČD
Cholera & Diarrhoea Remedy Vši-

chni lékárníci vrátí vám peníze nebu
odbývá svá achbze každou 3 nd8U v méaici ve

V CRETE NEBRASKA JAKÉ MÍVALI ČÍŇANÉ nfcTOSTŘErTCnTVYV dete li po použití jeho spokojeni Všax noa oap v smi Metzove freaaeakyne M

resku pokianni Mnrie ikmuni itnusoizin
Vzpoura v Čfní přinesla mnohá překvapení a nejvčtšíra j'est rychlé naučení se zaVeíkeré předpisy lékařské vyno--t nceini Mane Rrcai u bo isia ot lujcm

nice Vilb Bartji USU So 13tb Su

Sbor Martha Grore i 10

de uznáván jest za nejúspěáuější lék
proti nemocím střevním a jest jedi-
ným kterýž nikdy nechybí Jest pří-

jemným bezpečným a spolehlivým

wivuji se v teto lekarnes pravne i

syÉdomltč z nejčlstíích a oejlep

Přemyslovce nenastoupil opět
Čech na stolec královský nýbrž
povolán Němec Lucemburák Ne-

švár to byl kterýž spůsobil pád
demokracie České na poli Lipan-ské- m

Kdož může postřehnouti

rivn iBceunicn progtreuko gr-- i
odbfvi avi pravidelné schůze vidy 4 nedéll
v oiesicl v Národní síni Předsedkyni Mary
BuuKKl IliinUupípdnoJiiy Uu Auua KfojCH

cházet! moderní zbraní Od poslední války s Japanem si Čifiané rychleznalost řemesla válečného a vyzbrojili se tžmi nejdofeonalejšími přístroji
válečnými Jen v úzkých kruzích zasvěcených do tajností voienských byly
zmčny ty známy kdežto obyčejní lidé o nich ničeho nevěděli Ještč před třemi

roky pohlížel cel svět na Čínu jako na zem o celé století za Evropou se nalé-
zající ▼ ohledu válečném Obrázek tento představuje dčlo jaké sloužilo ku
obrané Cíny ještě nedávno Když se Aogličanézmocnili území za Hongkongem
přede dvčma roky nalezli toto staré dělo v městě Kaulungu Bylo tu umístěno
ku obraně mčsta a v takovou zbraň skládali ČiBané svoji důvěru

irajeuiniije lumtti iaviu ík io nu pim t
nice Josle Janeček průvodkyní Fannie Pětek
a Fannie Opočenský lékař I)r L Svoboda

Sbor Lilie i 9 Kraba Dřerařek
jaké místo byl by zaujal národ
český v dějinách světových kdy- -

Podporujte domácí Hrmy
Existuje patnáct roků

''Netaía Unflerwriters"

PoJlStcni proti ohni blesku a tornádu
larmerskí 1 mčstský

odbývá své pravidelné acbAze vidy v Čtvrtou
ocleli v m(sicl v rnÍHtnostl p J Hrocha Přeď Dy byla zvítězila tehdy myšlénka

za kterou Hus zemřel a ktprnusenkyne Marie Pecha' 33 a Caas ul tmstO'
reosikvne rannie Krajíček tajemnice M Z řečníků očekávaných dosta dočetli Velkou pomůckou k ší Žižka palcátem hájil Kdo víamoc 1266 11ni 13 ul pokladnice Marie

Marci 5 a Wllllam ul„ provodkyn Antonie sé v čas pp L J Palda 1PureMalt ření známosti o nově zakládají jestli by Anglie se svou Maernarasa Rosicky Pan Rosewater ozná
rřiaka V K Anna Sova vnitřní stráž Anna
Dvořák venkovní stráž Katte Sluníčko výbor
majetku KminaMaJatrlck Emma Mrkvička a

cích se osadách a tedy velkou zám ij
sluhou o jejich vznik a zrůst mělyMarie Manu

(

Podp ttbor Sokolck TyrS í 1

odbfvi svá achize lednou mistčni a sice
české časopisy To vidíme nejléyyHisKEY

DISTILLED and
BOTTLED AT THE

IbiDCřUURkn

Home Fire Insnrasice Co cf Omaůa
SOS XT TT lAfe

Faraeťsanil Merchant- - Ins Co

cf Lincoln

na 15 at O ui
Společnosti domácí řídi se samostatné avsak

pod jednou správou jejíž zásadou Jest

poctivé jeanání s ODcnodními zásadami

Spravedlivé ztráty vyplatí se hned po jich
zjištěni Farmer'8 h Merchantg Ins Oo opráv-
něna Jest též letos k obchodováni v Kansas
Illinois a Wlsconsln a přináší ze Btáti těcíi
tisíce dolaru ku zvelebování domácích závodil
a podniku

mil telegramem že přijede až k

večeru toho dne Pro řečníky
obstarán byl kočár kterýž oče-

kával průvod ve středu měntečka
Zde průvod zastavil a mayor mě

každou druhou neděli v síni Metzove Ceio: pe porovnámé-- h zrůst osad y

Kansasu s oněmi v Nebrasce

Charta byla representantkou sa-

mosprávy a svobod lidových
Spíše byl by stál národ český v

čele všech národů svobodymilov-
ných a svobodu požívajících Ne-

svornost to byla kteráž přiměla
bohatýrského Jiříka Poděbradské-
ho k přímluvě na smrtelném lo

YiLLOYSpRINGS
Před třiceti lety bylo' více českých
osadníků v : Kanšasu nežli bylo vsta pan Bavha odevzdal řeřní- -

ročni sebaze odbývá se v říjnu palletn! v du-

bnu a čtvrtletní v lednu a srpnu PfedmvlUy-n-i
Frantiika Koatský místopředsedkyni Ma-

rie Bečán tajemnice Stasle ("'adek 117 lHtn tt
u hu So Omaha očetnlce Marie Bílek 36 a
Charles Ht Omaha pokladnice Bož Bukáčelc

EliSka Přcmjslorna ř 77 ZČBJ
Bchtze třctl neděli v mřaici v síni Jos Kle-pětk-y

Antonie Kment předsedkyni Josefa

kúm co hostům zlatý klíč ku Nebrasce Však před 29 lety za
branám města opravfiujicí je k ložen byl v Omaze český časopis

a kdežto Kansas má nyní sotva

DlSTILLERY

GUARANTEEO --—
PUR1TY— -

5TRENGTH ANp
FLAVOR

ži aby nevolen byl žádný ze sy-

nů jeho za nástupce nýbrž aby
povolán byl Vladislav polský na

tomu aby se cítili jako doma
Kočár s hosty pak zařáděn do

průvodu a když projelo se hlavní
mnoho více než 2000 českýchAjl

Spolefní kapitál 120000000
Společný přebytek pro pojištěné 39583B00
Společný majetek 66478S00

Ztráty vyplacené 100000000

Miliard F Funkhauser m p C
„ Leonidas P Funkhauser tajmi ulicemi ubíral se Drůvod na

osadníků má jich Nebraska 12-0-

až 1 5000 Kdož by chtěl

popírati že nabyla jich hlavně

trůn Český Nesvornost to byla
kteráž umožnila zasednutí Habs-burg- ů

na trůn český Nesvornost
konečně byla příčinou že na Bí

K dostáni t lékárnách hotelích prostranství v lesíku blíže Žkolya ve
v Jech známých obchodech vlivem časopisu iemuž ovšem

Steiver taj 1409 So 4tb St lianna Šebek'
ičetnlce 1407 So 4t0 St

Tábor MyrU řís 922 R N A

odbfvi achfizl první nedill r tnřsSci v sokol-
ské síni fedsedka Marie Boukal tajemnice
vfarle Urbánek 3024 8 18 St pokladnice
Frantllka Kousek mariál Pavla llaiizelin
kancliřka Mary Smrsovský vnitřní stráž
Barbory venkovní stril Mary Pécbota
výbor majntko Anna Semfk Frant Peiek
Ant Stejskal: spolkový lákal O Kosewater
nileii k Tábora Nebraska i 4771

Čeký Hrad í 77 Imperiál Mritlc

Zde průvod zastavil aby byl foto-

grafován načež pak obecenstvo
shromáždilo se v besídce zřízené

Nebraska byla bližší než Kansas lé Hoře klesl národ český v hrob

Postarejte se také i známější a kterýž nepřestá něhož zdálo se že není iiž
KAAAU 1 wz ratoletí kdež přikročeno k pro val poukazovat! na výhody z osa

vedení programu kterýž sestával zovaní na západě plynoucí Při

fHERB NEVRR WAS BUT ONI

ELDREDGE
It was placed at the Highest Standard
years ago and it is right there yet

ROT HOW CHEAP BUT H0W G00D
ROT H0W TRASHT BUT H0W RELIABU

o budouonost
svých rodin

probudilo v něm vědomí národ-
ní bylo to v chýžích rolníků v

rozeně že Nebraska pak se zápaLegloo
odhývi schoze kaldý prvý a třetí čtvrtek v

dem ztotožňována a k sobě mnohomeatcl v ainl p Jos Klepetky na robu 13 a chýžích osadníků v chýžích selpřistoupením
k rosvitvenémuWllllam ul Jos Klepetko Ulemnik

ských v chýžích lidu prostého a
osadníků přivábila

V případě osady v Knox Coun těch šíhlo se až proniMo opět
ty jest otázkou zda-l- i časopisy ceiy česky lid Kéž by proniklo

z hudby zpěvu a řečí
Krátkou uvítací řeč proslovil

pan Kosters kterýž byl řiditelem
celého programu Předsedou byl
stařičký avšak dosud čilý a by-

strý krajan pan J Vlasák jeden z

původních osadníků Po uvítání
obecenstva představen byl pan J

Rosický co první řečník Týž ve
své řeči vzpomínal původu a pů-

vodní osady této neboť bvl vr

wiían ň mm
Jenl vyplácl pojistné

sprirně a ryobte

také i přesvědčení že nesvornost

SOT7TXZ OaA-ZáC-

Til Jed Sokol t 8 0aba
aofvi své pravidelné sebise jednou mřaiínř
% sice každé lni pondéli v mésiel v místnosti
Jana Kootsk jho na rohu 2a a Q Starosta
Bedř Dlenstbíer tajemník Fr Benik IM iMtb
a N Bt ačetnik Vác Vrabec lAth aBHt
pokladník řrantllek Hijek mezi N a O uL

Praha Lože l 828 AOUW

byla odjakživa naším největším
nepřítelem a poznání 2e jen spo

JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ lecnou prací společným úsilím
můžeme zdárných výsledků se do

vice prospěly aneb uškodily
Brzy potom když první osadníci
usadili se v této osadě vypukl ne-

urvalý spor neboť jeden ze zakla-
datelů Fr Bern uznal Jižní Da-ko- tu

a sice krajinu ležící západně
od Yankton za příhodnější Po
kolik roků trval tento boj a neby-
lo snad jednoho čísla časopisů
aby se vespolek obě osady neha-nobil- y

Dopisovatelé z Dakoty

odbfvi tvé pravidelné schna Lat středu
v metrici v síni p KouUkího na 20 a Q ulici
Fr Wellch Mistr Prače F J Fltle uT Sil N

ueiaii iez py všechny vrstvy
a Jos Vicbal aěetnik 20 a P ulice Poklad naroaa českého nyní k národnímu

životu probuzené podaly si ve

Hledají ae Jednatelé
k založen! nových tábor & bodné pod-- 1

minky

Dopllt o podrobnosti teaky neb anglickyna vrchního velitele

T C ROOT
111 Sbeely Block OMAHA NEB

Bedř Dlenstbíer SO a O ul

Řii Palmové Dřev i 7

stevníkem a svědkem zakládání
osadního spolku v Chicagu znaje
osobně mnohé hlavní Činitele a

působitele Připomínal prvních
vyslanců kteří byli vysláni v roce

Kruh Dřevařek v 8o Omaze odbfvi scblze
své ksidé Doslednf Dondéli v méioil v mistno- -
sti Br Koutskyce Marie Vomska Obstojné

staré vlasti rukou ke společnému
dílu a vydobyli vlasti své to po-
stavení jež si v říši rakouské za-

sluhují Kéž bychom i my zde
odložili vše co překáží nám

pornco Ire Katie vomseka miatopředsedka
Katie Vocasek W So B Htr tajemnic

THE OLD REUABLE ELDREDOB

The Wheel that bas for years faeld tha
Endurance Records of theWorld

The Wheel that Runs Basier than any
other

The Wheel that is always
and Ahead with Improvements
A WHEEL TO BE PROUD OP

Eldredgk Ridbks arb Respected
BtDKSoes Ridbks Cet Satisfactiom

OKTCATALOGUE
ANO BEK WKV

FrantiHka Pivoňka bankérka Anna Vlach
vMtkyaé Barbora Kaček přivodil Flen
Ebel vnitřní atrii Terezie Vociaek venko-
vní strai ečné práci a poznali že jen svor- -

ností dojdeme k cíli
Po řeči zapěly dívky tklivě vla

1869 ku vyhledánf místa pro osa-

du a sice Janoušek Prius a Adá-

mek Připomínal i ostatních čle-

nů z nichž mnozí již odešli tam
odkud není žádného navrácení

jako Randa Pishel Schreier a
Bern a pak Šedivý Mladý Mar-

šálové a jiní Líčil kterak schá-

zeli se k poradám v místnosti Be-mo-

jsouce přesvědčení toho Že

zdrojem veškerého bohatství a zá--

Ochotníkům a milovníkům
divadla

V knihkupectví Pok Záp jsou k do
stiní víechuy divadelní apisy jci vy
ily tiskem v Čechách a nejaou rojebii
ny Úplné aeznam v&ech apíů rařlí
ae triem na požádání zdarma V aeznv
mu jsou uvedeny všechny kuy dl
vch názvů a pH kilá&n je uvedeno
kf kn j kolik jednání a koliť oaolr

vyiÁdnje PUte o aeznair pod adre
ku-- - i Pokrok lápán

Oasatv Nb

líčili Kaox County jako krajinu
která není nic než kopce stráně a
rokle s půdou písčitou a neúrod-
nou y kteréž osadníci jsou v ne-

ustálém nebezpečí před divou zvě-

ří hady a Indiány kde se nikdy
nebude moci farmařiti a nanejvýš
jen kozy chovati Naproti tomu
osadníci niobrarští líčili Dakotu
co část té velké americké pouště
kde neustále vichřice panují kde

steneckou písefl "Tážete se proč
jsem Slovan'' a když zahrála ještě

Dr L II SIXTA

SCHUYLER NEBR

Pisáru r HollaaaiovJ klocki
V druhém aoaohodL

nudba představen byl mavor Ratícnal Sewing Machlce Coměsta pan Bayha aby promluvil
pár slov v řeči anglické Bylť v
té části programu ustanoven a

CLVIDERE IU
flJielMM Mlaafcltmt


