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sousedsku se nesnášejí Něco seccai t Amtmct fač p ŠedivýDO při Slavnosti Byli to rudoSi kteří se přihnali
V M1aIiJii J ' 1 y I _nepohodli a Rájek si postavil 9ČESKY LEKAR v muviaic j uivony mraK z nenaaani na

ČeSKÝ domov rolnfk-f- t
Btop vysoký plot mezi svým a sou-

sedovým domkem aby piý mu
nemohl čuměti do domu HáiUn

ii LrBJR rohu "0Wltrl Sheely'i Ctění rodáci přátelé a hosté! bili jim potahy a mnohému i iedi- -"""t v u rmi nu J eiBIOII 10

V nÍHápnA Ir naUenl ia A~ n i _ t

AHmig8Íiiippiké mezinArod-- ní

výstavě v Omaze obdržel
▼ odboru pivním

Krugrav leiéJs

Cabinet Beer
ZLALOU MEDALII

tškladé jeho čistoty a Jeho osvě-Iclc-

a poallBuJicIcb vlastnosti
Objednejte bedničku od

Fred Kruř Brewlngf Co

1007 Jaokion Ht -

1 V Dutchkills na Long Island
vyhořela síří Aloise Vokála mezi
sokoly po celých Spoj Státech
dobře známého V síni té odbý-
val schůze a cvičeni dutchkillský
Sokol Fuegner jehož náčiní pra-

por a veSkerý majetek bvlv ohněm

w uw uuuulťunv a ou 7 ao n večer
Jménem všech zde shromážděných nou kravku zdroj to výživy dítek
starých osadníků českých vítám rolníků Já byl tehdy 14 roků

vi však pro ten vysoký plot měliTelefon residence 1H74

tmu ve stavení a konečně došlo " " uucsni slavnosti Sešli star Památní ca no a~uH Gifford MD Geo Bickneli MD

zničeny Škoda Vokálovi sdďso- -

jsme se z blízka i z dáli bychom jak mnohý otec v takovém přípa-zasvěti- li

den dnešní památce osa- - du byl na pokraji zoufalství Pa-
žení Cechoslovanů v tomto okresu matuji se na doby kdy zprávy
pfed 30 lety Sešli isme se bv- - došiv naší čsk-- í oa„ „aii

mezi nimi ku pianici Hájek jal
se sekerou plot urážeti Rájek zase
házel přes plot na Hájka prkna
zutrhaná a při tom zasáhlo jedno
z prken babičku Hájkovu do hla

ZRAKU SLUCHU bená obnáší prý asi {10000 pojinaruaun iiiocK roh Ift a DoiiKlas nl„
Omallll Ntiiiraska štění jen Í7000 WíIřJřn SnUnldt33mA ymmm— ftin ninrn

Fuegner má oa svůi maietek též
chom pookřáli a se pobavili Se- - Indiáni se vzbouřili a zamýšlejíšli jsme se bychom stiskli sobě vpád mezi zdejší osadníky aby je
po dlouhých 30 letech olných povraždili Tak- - rfi„cn„x o

zvláštní pojištění Požáru padla

vy A teď se budou po sousedsku
soudili Hájek žaloval Rájkapro
potlučení babičky Rájek zase ža©Sol &

lopoty a práce opět jednou ora- - děli a scházeli ism
za oběť jen prostorná síň kdežto
přední část domu s hostincem a

- - I jww mn Mál uy L~luje riájka pro rozsekání DlotuT Koblnsouové lékárué
na 13 Pacific ulici obydlím byla zachráněna Ohefi Pěkná to sousedská a krajanská

měl vzniknouti od ohnostroiů iež svornost
Úřadní hodiny: 4 —

v sousedství Italové vypalovali 1 Český hostinský Vác Kohout
Telefon 1780

Mluví se česky

Od II do 12ďnol a od
4 do 6 a od 7 do 8 veder

více a apychom se těšili z úspě- - ku některého z krajanů našich
chu jehož svojí poctivou prací a bychom společně hájili životy své
vytrvalostí jsme se všichni dodě- - a majetek svůj A k tomu cíli ne- -
lali y této krajině bylo mezi osadníky než chatrné
Ciní mně to velké potěšení že zbraně z pravidla staré jednuŠkyzřím zde dnešní den tolik známých brokovnice neb seker a nožů

a milých tváří těch starých zá- - Avšak ťo nebylo vše co nám bylo
kopníků českých kteří svým do- - zakusiti!

1 Ředitel škol v Clevel andu v Chicagu spáchal samovraždu
požitím karbulové kyseliny Poz politických ohledů propustil 20

A&KESÁŘ

ČESKÝCHJPOLKŮ

OMAHA
Rád Palacký 6 1 ZCBJ

od itvásve pravidelná schnwskaMou čtvrtou
neuíli v mřsicl o 3 h odp v síni Klepetky
?V8-- ? "1- - Předa Jan KoHlckT tajJ Mulek 1K37 Ho 13 8t (icet V A Souhra- -
da 1317 WllllaroulpoklFr Mtó

Těl Jed Sokol t Omaha
odbývá svá pravidelní schůzi? každý 2 a 4
ÍDvrtek v mísiol večer ve svá místnosti 2228
Bo lath 8t Předa Václav Burel tajemníkJan Janík 609--AU no 12tn 8t ocetnlk Karel

' Slěnicka 413 Ho liitn 8t Pokladník Ant
Kment 1347 Bo 15tn 8tr

Podp Sokol TyrSŽ 1

odbývá ivá schftze dvakrát mřsicně každou
' 1 neděli a 3 poudilf v mesicl v síni Metrové

Celorofnl ach 6ze odbývá ne 1 neděli v řijnu
polletni schftze 1 nedřll v dubna a itvrtletnt
T lednu a srpnu Předseda Fr Svojtek mí- -

prohýřené noci v jedné tánČírněSKoiniků z obecných škol mezi
ř přišel domů v neděli ráno a ode:nimiž 1 Čecha Tana Šťastného

bral se do svého obydlí kam sikterý místo ono velmi svědomitě

Dr C Rosewater
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: 222 "Bee Building"

UFadní hodiny (12do6

zastával Ceši vvilali k řirliiPi
čtivým snažením z této nehostin- - Druhým třetím neb čtvrtýmné krajiny zbudovali sobě a svým rokem kdy již každý měl nějakédítkám zde v tomto okresu trvalé to nolířWn 'rA& = n£ xx:i

necnal přinéstt kořalku Manželka
Kohoutova se domnívalaže usnul
když se ale po 1 hodině s poledne

delegaci žádajíce za dosazení ně-

kterého Čecha na místa propuště- -

ním uprázdněná ale nedostali nic nehýbal chtěla íei Drobuditi a tn
domovy a trvalý blahobyt Každý árodu přišly zkázy ve spůsobě
pohled v jejich upřímné a poctivé mraku kobylek neb krupobití a
tváře budí ve mně uDomínWv na sucho iStn mimu -1

shledala že jest již stuhlou mrtvo
lou Vyšetřováním shtA&nnTel f úřadovnS 504-- Tel t bytu 1217

— — J w vJ MViivj_v MtJlKC
jejich zápas s nedostatky a nouzí době zničilo živobytí a naději do
na jejich trpělivost a odvahu a budoucnosti" Tn hi „„„í

se napil karbolkv a Doněvadž iiž

Bydlí—Číslo 2417 Jones ulice dříve vyhrožoval že se svede se

Čech byl propuštěn a na jeho mí-

sto Amerikán dosazen kdežto
dvoum Polákům se dostalo míst
školníků Musejí býti tedy Polá-
ci u strany vládnoucí v Clevelandu
v lepší lásce než Čechové

1 Krajan Jan Dvořád v Cleve

- - — — -- v
jri U1UUM UU"

sebezapření Vzalo by to mnoho ceni zanechati svých domovů a
času práce a papíru yypsati vše- - rodin a sháněti výdělek zaměst-ck- y

příhody a nehody iež našim nání daleko nA

světa jest jistože kyseliny použil
v úmyslu sebevražedném a nikolivhas Kaufmaii

Bioprcaseaa JosNOiepinsKy taj John (Julebo-rá-d
1844 Jižní 15tá al (ícetník Josef KaSpar

1420 Již UÍ ul Pokladník V F Kunci 1316 Mo!

13 Btr výbor majetku Jos Nímec Jos Vo- -

Šálka
a Ant Valák přaporecnlk J Serhakl
Kr Voltžch náčelník A Vařák

Jan Hus Lože Í 5 Kyt Pythla
odbývá achftze každon první a třetí středu v
mesici v (Sokolské Síni na 13 ultel Ve-
licí kancléř Louis Berka 934 N y Life BlcJr
Btrážoe archivu a pečeti F Jelen 16 a Center

omylem nebo náhodou V Kon pojišťující jednatel _
a veřejný notář O hout byl rodilý ve Vídni do Ame

i 1

u ' J v" "iJUJfV-- IU- -

prvním českým osadníkům bylo din Ano v několika případech
přestátí a vytrpěti v této pusté putovali někteří krajané až do
divoké krajině A necítím se po- - Chicaga pěšky aby získali penězvolán bych dnešní den mohl ob- - za práci ku výživě sebe a svýchšírně podati děiinv a DříhoHv naíí rodin A nStroř bo„„! i

riky přijel před 11 lety a byl 30Zntu ujk vllenjí noIISinltnl imi
landu se vracel s povozem z města
a vzal na vůz též F Ptáka a F
Plantnera Na cestě sekůa čehosi
uleknul a stranou uskočiv vrazil

ilavái kpue mnlnek i)"in"vitj Vvilávi
u „o rvropy a u tvrupy uul

'"izo na nemovitý niajotok české osady v Knox County Jsem měli potahy pomáhali sobě k vý- -
niiftAn nkrrn'i' ¥ v

uui ™ n uiikiiui v nu ITJuyi mu 50 lg Bt VO'
kladnik Jao svačina IStfí JU 13 ul

Bohemia Lože í 814 AOUW

odbývá ave pravidelné Khfize v Národní sin
každou 8 a 4 středu veíer F W Handbauer
M P Vác J Pakel Záp 1518 Wlillaui 8tr„
J V Vacek liíetn k 2210 80 14 Str fj Kose-wat- er

spol lékař Vii tíee Bulldinn

Tábor Columbii 8 l 69 WOW

do strmu tak že vůz se rozbil a
na něm se nalézající krajané bvli

toku star
1 Krajan Tejbel z Tyndal S

D píše do chicagské Svornosti o

tamních politických poměrech: "V
našem okresu Bon Homme pár
AjryŠů myslí že nás má v kapse a
hlasovat budeme jak nám milosti

OFFICE: Room 6 N Y Life BoiUiv umučím se pouze na Krat- - zíve vozíce pro zdejší obchodníkyké podání mouku a zboží Dm TnrliWporaněni Dvořák utrpěl vnitřní
Jak snad každému z našich vzdálených trhA 9 mlA aíporanění Pták si zlomil ruku a - ' ~ MUSf

pratel a hostů lest oovědomo" ce oři tom rlnct imnAř „(Plantner nohu na dvou místech
odbývá schftze každé 1 a 8 úterý v rnčsicl v
síni a Jos Klepetky na 13 a Willlam ulici
Vel konsul Jan Náměstek mistokonsul Vác 4©Hký právnllt

— 1 a - — Hiuui a gvucvznikla první myšlénka k založení lů A jest nám mnohým doznati
zdejší české osady v Chicagu roku e obchodníci jmenovaní zásluhu

1 Dr RudiŠ-Jičínsk- y v Cedar
vě nařídí Demokratické strany
vůbec ve států již nestává tu drží
s populistickou dohromady pár

3mi t tit m 1 1 Life Sldjr Saai
Rapids provádí se svým novým

tímen poKiaan k cnaa Huncl Klcrk F J
řltle 211 N32 st 8o Omaha prSvodCÍ Jos
J Poleji vnitřní strážce Joaeph Krejčí ven
kovní gtrážce Josef Vaněk

Tábor Jiebraska l 4771 MWA Kaokollv potřebuje právnické no moci ahle
dá v pann Berkovi právníka zkuíeného kter
dlouholetou zkušenosti svojí mfiže krsJanSmodbývá vé pravidelné schftze každou prvou a

třet středu v mísící v osm hodin veíer

'"u punm ten Dyi uveden veiKou mají u nás všech starých
následující rok ve skutek vyšlá- - osadníků Že jsme byli s to udržeti
ním ze svého středu několika se v této krajině Jsou to pp W
mužů ku prozkoumání více krajin Lemont Fritz Bruns a zemřelýv rozličných státech Avšak po Westermann kteří v nedostatku
prohlédnutí rozličných kraiin Da- - peněz poskvtli nám amXct„4nf

u--

ajK„uv uprnvue posiouzitl 33-- ti

O D KIPLINGER
vgini pana jana Hrocha Konsul K Smrkov-k- ý

1U3 Dominion St návodčí Mlke Votava
bankéř Joa Vopálka 3 a William ulice klerk
J F PHbyi 810 Hlckory pravodíi Fr ý

vnitřní stráž Karel Skrdlant ven-
kovní atráž John Strnad výbor majetku
Sud Beran Jan Ohleborád Joaef Fiala

rola 13 a Fa-ma-

novala mezí vyslanci různost v neb úvěr
a tatóčHickt OuCtiod

O D K (5centovéa ANNA HELD lOo doutn!

náhledech a podnik ten se roz Avšak mnoho a mnoho mohl
štěpil ve dva proudy Jeden díl bych vám zde vyprávěli o utrpeníosadil se v Dakotě v okolí Bon a počátcích našich krajanů ano i
Hrjme a Yankton a druhý zde v mnohou veselou příhodu která P

ay nepreaci zauae jiné v trhu

Tábor Nebianská Lípa 2 188 WOW

odbývá achftze každý druhý aitvrtý čtvrtek r
alnl Hrochoví Josef Šíp předseda 1012 Homer
6t VAc Duieji místopředseda 1310 80 Gar-flel- d

St John Šafář pokladník 024 Doulas
8t A F Novák taj 1310 Willlam 8t Fraak
Swoboda průvodčí

Sbor Vlantitilara ř 29 JÍD
odbývá schfiie každou 2 nedři! v měsíci v 80- -
Lrtlnvn n uiz Hwl nAn JUf b uUHIA

OKresn Knox v Nebrasce Prv zde stala ale nejsem dosti na to
ním zde skutečným neadníUm rlnps nFinroin Tv__)í_í j_ _i

Oiia utom „epir Wh
-- -j — — vwu uucsui uen sia- -

ským byl p Fr Tanoušpk 79 víme vítřzstwf ius :„ j_i _1207 Douiflas ulice
J ' t"v jomc uuuyiinsm v letě a na podzim přijel p sobě třicetiletou prací a trpělivo- -mail na skladě všechnv druhv' — ' "v-- uuuiCi jos oeaivy jos stí snesní den se z toho veřejněKrunička lan Hnlořl T řX!(m ílu -

správek ka kamnům vařícím ply-

novým i gasolinovým nechť jsou
jakéhokoliv jména neb výroby

r j— ""'--"- i
jus a o muubii niasame ze my

Grege á na jaře pak přijeli Vác Čechové jsme z této nehostinné
vuu„ jau xiajcK vac lomek: aivoKe vršité krajiny udělali pra-M- at

Pavlík Tan Beran Mat vv rái

Michal 1808 Masonu! vysloužilá předsedka
K Bartol námettka Marie Koslcký tajemni-
ce M Suchánek 1124 80 lth St tlcetnlce
Josefa Moučka 16 a Williams nl„ pokladnice
Karolina Beránek 18 a Williams ul

Marie Kunci

Sbor Boleslava í 60 JČOř
odbývá acbare každou 2 neděli v měsíci v Na
rodní siní o 2 h odp Předsedka Ant Mach
1231 JI 15 ulice tajemnice Vinci Čermák
1247 již 14 al ůčotniee Marie Příborská 1211

Již 12 ul pokladnice Karolina Flblzar 1208

již 13 ul

Sbor Hrezda Xoré Doby t 86 JČD

odbývá avéschfiie každou 8 nuděll v mésicl ve
í hod odp v síni Metisovč PFedsedkvnS M

Hrbek Fr Prášek Brahenpr Co za třrh an rnu „a 'i
Jediný českývr
o vod olovnfeký strojnický

a zámeínícký v Oraaze
PlShel Růžička Marííl VUfl Miln ímn:j 1

"

' v ' " naoum iujiuuuaiuuuvtu Kien se sotva
Dnak Srajer a jiní a iiní ťirhíi osadili a rXf u:

„vlastní
- 1 1 - j~ uuiuu planiljména patří do seznamu starých Dnešní den se těšíme všichni úctě

osadníků A tak rok 00 roce oři árapřízni iinýrh „ías „„uLeo Barooh ' VELIKÁ ZE ň V ppcihit
J J~ uutuuu SVUU IU

aku 00 této kraiiiw snoliinhřanň amol'„uJSení tHjZOrllhnrlllřlíflir mioto --_y
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i r KUIUIUJIUI UttU
táhnuvše jeden za druhým tak žp tu si bohHá navíH

£ — — — !_1 § w

ihiiviíikiuuiiji im umfnf Martě Krčil 11 IM th ( tajom-ni- c

Vllh Bartoí 12IM 80 13tb 8u

Sbor Xartha (Jrove í 10
niti v Pakt™ „i™ i"'TJÍL"L™SC" °y10 Clzím 'idám dovoleno chrá

303 So iatlsStťt
Telelon 1567#

ZavádSul vody plynu kanalisaco pro-
vádí se levně a dobře MíJtf

Státní Jednatelství pro jedině osrřdře- -

— —
UUjr IfHbliU v a tli c

dnešního dne tvoří naše česká Jsme zároveň i národně činnýmiosada jednu z největších v Ame- - neb okres náš honosí se šesti če- - '

nce která se může honositi svým skými snolkv Av™ -

Odbf ví svá uravldelfié aelifiiee vIlj-- neděli
v mísící v Národní síni Předsedkyní Mary

fícf lidová zeml- - starii zeď-- 68to obkliřu- -

jeli oU ol M T stoletími a jest Jo stavba úžasná VýškamisuinrinMoif vnn Anna KrejčíBoukal
tajemnice Rosle lŽ53 8o IB Ht pokladDavid

úspěchem a zdarem jedním chrámem Mv máme čp-- 'nice josle Janeček irftvodkynč Fannie Pelek
a Fannie Opočenký lékař Dr L Bvoboda - ~

j
~ ~™~ "u cuuc uuuuiena jinými zuemi A 2e tato osada naše se dodělala slcé obchodníky úřadníky řeme

ne ueTťiuuuHHe pivní pumpy

NAVŠTÍVÍTE 03IAHU?
'
Sbor Lilie i 9 Knihu Dřerařek zdaru jsme zavázáni díkv hlavní!strojem X rays paprsků zdařilé

1

slníky učitele veřejných škol a
podobně Zakončuji svůi Dro- -

politických dobrodruhů a tlučhubů
odbfvá své pravidelné snhnze vždy v čtvrtou
oedfcll v mísící v místnosti p J Hrocha Před- -
UMikvnA U„la I' h 5 f „I upeiace krajanu Melšovi v díl

a předně prvním osadníkům na
šim kteří vzdorovali všem nřV

a tak nám nezbývá než držet hubu slov a volám:předsedkyně Fannie Krajiček tajemnice M

Samec 12 Jižní 13 ul pokladnice Marie
nách r C R & N dráhv sp nf!Jei-t-l- l ano mi!pomť!Ite se zastavili vo tkvos

!
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kážkám a nedostatkům kteří nn- -

a zlobit se aneb — si jednou po-
stavit hlavu a ukázat těm pánům

ne rařl!iiíni hortlnci a holeln práci kovářské zaryla hluboko do Ziie žiie dnrh nvanctnoinrrn 9- iiuam uif pruvooKyne Anumie
Tříska V KAnna Hova vnitřní stráž Anna máhah ochotně a nezištně svvJm r upaze tříska železná iiž nehvln imt tu U4 vtsyzač je toho loket FusionistéDvorak venkovní stráž Katle Sluníčko výbor
majetku KmuiaMuJstrlck Emma Mrkvička a juiuiuumuui uri osazováni o I U„„-

-
„možno nalézti a jejíž místo ihnprl iiuiii a uckio !tentokráte dělili se o státní úřady

Marie Mank

Podp sbor Sokolek Tyrš i 1
vzaeiavaaí půdy a podobně- - Vět- - Marné vaše proti nám jsou vzteky!Šina nrvnírh neadníLrA tlXM Lt řísle 1232 Jižní 13 ulice

dr RudiŠ vypátral tak že mohla
býtí vyjmuta Též Slovák Maier- -

zase jako obyčejně každá frakce
každá národnost dostala zastou

odbývá své arnate Jednou tnčslčne a sice (
— - -- '"U

Hm n17Tl tl ll x i- Mimo výtečné lihoviny s doutnlkv (iliHr9ír do této krajiny neznali spůsobn!k v dolech nedaleko Des Moinesroční nehtům ihIIiív!
'

mm v Hjnu pftlletn! v du
ln„ a X i í a - Tlt II _ veSkré pohodlí jako v každém bnleln trI it pení jenom my Češi za třicetileté Dobrý skntek kazatelův

'Trpěl jsem velice žloutenkou nmH
rolničení zde v Americe oni ndy Jídla nřitirsvováns Isnn iHn 7tAan AvbAu byl poraněn a v rameni mu vM věrné služby byli jsme odkocnutiI amerického HoKtúm % venkova iřiml m-l- írK„l :„:x iyi_y

" měli předtuchy co všechno jest

vu vi ii i v 1 „ n n i ii i irniKUHj
DČ Frantlíka Koutský mlstupřeilsndkyné Ma-

rie Bečán tajemnice Staale Čadek 117 18tn &
Q ots ivi Omaha úČHiuu e Mane Bílek 88 a
Charles 8u Omaha pokladnice Bož Bukáček

Tiátai n™inh„h„
"--7 w 'CKan naiezti a jako bychom byli nějací : "nygři'' jim souzeno vytrpěti a snášeliI iemu nao íohns" nrnajdoa n'kde vyiannoUU nemoílli na jihu Co jiného dala nám kdvmohl Ar Piii:xři _iy

A bude to snad pro některého z
našich dnešních hostů k

smíšenina těch politických Dohu- -

kteréž zaopatřil jsem ai láhev ' Cbam-berlain- '8

Colic Cholera and Diarrhoea
Remedy" která mne po dvou dávkách
uzdravila" praví řev A A Power z
Emporia KaDs "Můj soused přes
ulici bydlící byl nemocen více jak tý
den a měl doma tři neb čtvrv tah™

±t IP JtÍUSKy naieznuv
xJr-- +S VNie4 pomocí svého radiografu místo dů než někdy z milosti nějaký ten

úřad silně Čechv ohv- -
ní když řeknu že většina prv% kde šroubek uvízl načež snadno
ních českých osadníků DřiSla spmvyndán byl dleném V vůli tomuaby to táhlo bez peněz a majetku jsouc odká"--

Eliíka PřemyHlorna L 77 ZČBJ
Schftze th'tí nedřll v měsíci v síni Joa Kle-

petky Antonie Kment předsedkyní Josefa
řtciger taj 1403 80 4tb St Hanu Šobek'
účetulce 1407 80 4tb 8t

Tábor Myrta lin 922 II X A

odbývá aubúiil prvuí iimlíii v mníci vsokol-akésí- nl

red1l Mr!e Bonkal tajemnice
rfsrie Urbánek 3024 8 18 Ht pokladniceFrantllka Hwsek niarlál Pavla Hauzwin
kancliřka Mary Smrkovský vnitřní stráž
Barbory venkovní strll Mary ťfeclioia
výbor majetka Anna Aemík Frant Pelek
Ant MtrlRliBl! siuilknv Ulil C lnu!

H Jak jsme již oznármlíuzavřel léků od lékaře Užíval je po tří neb
ělyry dny avšak bez výsledku ratío

zána pouze na práci rukou svic-- h

aie z pravidla sebranka ta pro
Čecha nehlasovala nikdv ha h1baltimorský Sokol Blesk vvstavřti

Dr ČEPELKA
v Cechách promovaný
i tévfený

"LÉKAŘ"

Mnoho případů bylo že rýčem asi vlastní sokolovnu a odmítl kou motykou počal vzdělávat první
aeia ho co možná poškodit (mám
prosím důkazy v ruce) a protopili Šimkovu síň Bohemii v níž

po leta cvičil a se scházel Povcta
KOuseK půdy na které vypěstovatbych radil krajanům v Pakotě

lékařenf zanechal Následujícího jitra
šel jsem jej navstíviti Jeho vnitřnosti
nalézaly se v hrozném stavu a on
mnoho zkoušel Ptal jsetu se jej zdaii
užíval již Chamberlainův lék proti
kolice choleře a průjmu a on odvětil
io nikoliv Došel isem tudíž

sc snaii vyzivu pro sebe a svnn
zvláště v okresích Bon Hommek ly z toho různice které měly za

' následek vystěhování se Sokola
rodinu Málokterý byl tak šťast

nšieši k i sooni neoraasa c 4771

Český Hrad l 77 Imperiál Mystic
LeirloD

Yankton z Chas Mix abv hlaso
ným Dy mohl sobě kounhi snř

odbývá achftie každý prvý a třetí čtvrtek v žení vclů neb krávu vlastniti
vali tentokráte pro státní lístek
republikánský je to hořká medi

lilesk z Bohemie Aby ale Šim-
kova síň nezůstala osiřelá odtrhli

IDOU láhev Onoho llkll a nřinea! ioimmui v snu p 40 mepeiay na ronu lil

pJuh vůz aneb jiné potřebné náWilllam ul Joa Klepet ko tajemník sousedovi jemuž Jsem dal dávku s do
datkem abv za 15 neh 20

se 2a sokolové od iednotv a zalo činí Avšak nouze a bída nnnu

Vf ORDINUJE
VJ f ČESKÉ LÉKÁBN&

4 F NEDĚLY & SYNA

j V CRETE M EBRAŠKA

9j Veíkeré předpisy lékařské vyno--
j tnvujl ht v této lekárněaprávnéaI avtdomlté t nejčlsUích a ne 'lepV íich léčebních prostřed k&

gr-t-f

žili V Bohemií nnvnn snlrnlLn I u
cína ale jediná která nám může
politicky prospět"
1 V Greenstreet Wis iel kra- -

opět jednu On však již druhou nenas soucitem jednoho ke druhému
Jeden druhému byl nápomocen
dle možnosti a sil svých a v„ ni

Jednotu Blesk K váli síni a šen-

kýři se roztrhne spolek a to se

použil poněvadž první dávka jej zcela
uzdravila- - Domnívám

t
jan Jan Kalista s hrabačkou na

SOT7TH OX-aLAI3-

Těl Jed Sokol v H Onaha
aoýváav pravidelné Khtae Jednou méalčnl
a ale kaidé lni pondéli v míWícl v místnosti
Jana Koutakýho na robu XI aQ 8tarosta
Bedř Dlenstbler tajemník Fr Benák 10 IHtta

N 8t áčetnlk Vác Vrabec mih a 8 St
pokladník František Hájek W mesl N a O uL

Praha Lole i 828 A0CVT

pak jmenuje také snahou národní louku kůň se něčeho lekl splašil nejlepSÍ lék jaký jsem kdy pouřil"
Na prodej u vSech lékárníků

všech musím říci Že panovalanebo sokolskou se svrhl Kalistu se stroie a ten se zae mezi námi pravá česká „rr(m
í Čechové baltimnrítf nAhú„i nost láska a svornostpádem zle potloukl Přerazil si

páteř a vzdor pečlivému lékařské-
mu ošetřovaní z? dva tvdnv ze

Podporujte domácí flrmy
fcxlttuje patnáct roků

'KsteralJnůerffiters"'
své výlety do tak zvaného Čsk Ano ctění rodáci iest tomu n

Dr Karel H Breuer ho háje v Oraneeville ale Mvi n roků kdy obievili Se 7Ať nrvnfFr Wellch
ao 1 V Ak~ i

ínlp Koutakýho na 20 a Q ulici
Mlatr Práce F J Fille taj Sil N

áčetník a P ulice Poklad mřel Náležel ku snnlkn Irarnli'-- čeští osadníci Test tomu ao rnlňně často u baltimorských soudů letek IL&ti mtetár™ " "" m'4K mm ni JO

Bedř Dlenstbler WtU uL
ČESKÝ LÉKAŘ zaiovano že znesvěcuií nedřli ckému a zanechal zde vdovu se

třemi sirotky
ftád Palnr Dřeva t 1

kdy prchal divoký král prérie bů-v- ol

před rýčem a pluhem Českhn
Home Fire IssnraEce Co cf Omaíia

Ml zvláŽtal zkuienost v léčení ne
Krajané baltimorští se domnívali
že náboženští fanatikové na ně
Žalují ale zatím soudce wípvíi

rolníka A iesť tom% Antonie Březinová v Chicagu
se trápila nad různými nehodami

Krab DřeTařek vBo Omus odbývá schóte
své každé pnsledat pnndélt v měsíci v místno-
sti Br Kouiskýcb Marie Vomáčka DAstojná
poračnk--

e Kati Vomáčka míatopřednedka
Kati Vocáek M7 Ho M Htr tajem nlre
Frantllka PIvnBka hnkérka Anna Vlfc

noci ienskýcn oafch niuích
krínicn ranbojlístvf

FaneťJ and Mercbants Ins Co

of Lincoln

aa 15 sx O ul
jim že stížnost pochází od občanů jež ji a celou rodinu stíhaly až se

včtkyn Barbora Kaček prtvodčl Eleo
Ebel vnitřní atráž Terezie Vocásek venko-
vní strát

PRACOVNA NA SEVER 8TRAVÉ NÁMfeSTt

DAVID CITY NEBR

kdy nevinná česká krev dítek
Brabencových skropila půdu naší
zdejší České osady Nebylo na
tom dosti že zápasili museli prv-
ní Cechové s nedostatkem a růz-

nými Živly přírodními: bvln iim

siaia zaaumcivou V této duševní
nepříČetnosti požila karbolkv a

Společnosti domáci řídí se samostatní aviak
pod Jednou správou Irlíl cáauinn

onoho okolí poněvadž se někteří
krajánkové opijí dělají veliký rá- -

když její manžel zoufalou ženueJtriV na majetku
' tlgrflcfcr OkOÍDim Ta Ir ut nntnm X_ nalezl nespomohla iiž ničohn

poctiTe jetlsánl s oDcnoaními zásaíami

-- i if7"T ftrfJ TPlati ee hned po Jich
s a Mervfisnts lna Coopráv-nřn- a

J- -t ui letos k obrairtovánf v KaWa
Illinois a Wlsconsln a přinái ae máta Uctt
2Sf ol?r u veWboviaí denáckta aávoďi

rychlá pomoc lékařská a ona ze
V tredm m t nedfíx odpoj ordinuje Bmi Amerikáni jsou proti nám zaujatí

souzeno ještě další a horší utrpe- -_ t t a ara nrr IpAnnhn n)nri -- u:r mřela Byla reprve xo let star

C H KUBÁT
zMcif Ml prtrníL

Ptsirna: Barier Bfock rek
Fmrmam Clsh pokoje jS

ni Kiere onro2ovalo ]jich životy
a rodin jejich a ničila mitk

—
icu)iiaicjic ivj n piaieium i — — vlu viuuji neo

a známým Hospodáře do Čech odsurujf nás všecky a pocházela z Lohova v Táborsku
jejich Byli to Indiáni ti rnrlí SSUlt?1? PíbT pro pojili o '''i aasoaPředplatné obnáší pouze 150 na í Hájek a Rájek jsou sousedyrok lna halrimnrcLj r"_ _ 1

Předplaťte si Knihovnu Am ďáblové prérie kteří zahubili dvarickou pouze lioo na rok
— uiiu bsuc aie po
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MUI art r Fonkasaser aa b
tVaoalda P t anáhaaser taj

nevinné životy Českých dítek


