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výhradní majitelé(f Cl Ttl Jtií Sokol fAlM v
1'ocahonlas m srpna

Cl redl 1'řijmčte Isskavi tich' Jackdaw a Puro PeterDrazí břitfí Sokolovél Jest mi

milou povinností vzdáli Vám vřelé

díkv (minim nit vlech totiž celé

války Ipanělako-americk- é byl z

vojska četně proputtn Jsa
vyměřováním pro vládu

blíže Philadelphie stlžen byl ho-

rečkou 1 vyležel v nemocnici celé

tři měsíce Po skončení války

Hamožltnch kořalekto nikolik zpráv t oaSrbo okolí
Woodmen í World

IfvaFá Hvéta)
ČESKÉ TADOHY V OMAZE

A SOUTII OMAZIÍOlého kucbyflskébo personálu jimi

poíest uspořádán byt krásný Západní dodavatelé

Není jich mnoho aviak douíám
že příklad můj pohne i jiné čte
náře tohoto listu aby časiiji dali
o sobi vidit V oslem okresu

vrátil se domů 1 zamislnávat se

vyučováním ve Ikole a farmařením
Jocahoilas máme letos dosti a dne ai března 1903 odebral ae

přátelský večírek v neděli dne o

srpna Sokolovél Z uspořádání
večírku toho jíme seznaly jak ve

licí Jata al vážili kuchařek vóbec

každého kdo Sokolům o župoícb
ABSTEAKTY

dobrou úrodu vieho Já sice ísr
mářem nejsem ale přece mi to

tilí když ai farmáři pochvalují

oa západ a sice do atátu Washin-gtoo- u

a připojiv se k vládnímu

inženýrskému sboru odebral ae do

Alaiky kdež po několik měsíců
íXifwiech jakkoliv vypomohl Než

VrilOTOVUH -bratrom sokoiom nabylo doitl oa
tom ženám vzdali diky za práci

Mlácení jest už v plném proudu a

jak jsem alylel oves sype Co až

70 bulla po akru Koma je též
velmi pikná

"
pro ně vykonanou oni ocenili na

Roderlck Dbu ikotaké kořalky
Escipernoiif 1 Vlrglola Dirs vln

Kepsoléovýcfe Kallforoakýcb vln

pálenek

"jVTitlt Miiitow"
Kxcelsíor Spriogs Mo

Salpbo-Salic- e a Rcpl mlncrálnlcli rod

Též

''"bilene"
Jediné americké přírodní katar!-ck-é

vody

OAOKLEY BROS
ImportM velko-

obchodníci llbovlnarnl

OMAHA NtíUKASKA

S M Sadlor
ve službách vlády byl zaměstnán
Po návratu tvém usadil se Podui
ka va Washingtonu a zsbýval se

zeměměřictvím vyučováním ve

ikole v městě Wsllulu a pro letošní
rok ustanoven byl řídícím učitelem

na Ikole té Tragická amrt mla

i účinlivost a ochotu jelit mno-

hem okázaleji darovavia nám v

odmíou skvostné lokoliké medai

17tb aud ťarnam ťatteraoo Illklony oa nichž a akví jméno bo

Též nico % našeho mest Dne

33 a 34 t m budede zde míti

pouliční výstavu (Street Kaír) a

přitomvlelijaké "hůoky-půnk- y''

Natě nelito v minulých testi letech
velmi pokročilo teď Jest ale zase

prázdné majíc asi 800 obyvatelů

Když jsem já přijel do 1'ocahoo-ta- s

bylo tu pouze asi 150 obyva

j
fol pak jméno jednotlivých zá

T 'Vdaíc v umění kucbsřském
dého iotelligentního krajana na

Zoptojte nafl u tohoto listu Tel 182flOylinin Sokolové pfijmCte od

vlcch jež poctěny jíme byly
A cenným dárkem Valím srdečná

leho zarmoutila zde hluboce

viechoy jeho přátele a známé
S pozdravem Jan Dočkal
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Písemnictví
telů v roka 1900 čítalo ale již oadiky a zároveň" srdečné naSe přání

by abor sokolský atálc zkvétal a

mohutni! a aby záalužná práca a
1300 obyvatelů 1'oslední dobou

vlsk zoaloi obyvatelů ubylo V

námihi lehodo&li ocenění u víech
v okresu 1'ocahontas usazeno jest

na 300 Českých rodin aviak jestvluda JJratří Sokolové přiložte
Shiunikf Sokol úřadof orgán

Tělocvičné Slovenské Jednoty So

kol věnovaný zájmům Sokolstva

počal vycházet! v Allegheny Pa

I trfm l# Idu m mAámnt sjbail%i!s mi líto poznamenali že pouze asivm ivwi a mhu avBiaw vjiij%ai
lest jistý Mnohý z oáa ai anad

Česká nemocnice v Crete Neb
Dokonalo nthonf únlni k Uhni ikivh nemoci

ÚnUv inat nvMltan ltnl ajriljil atroll a apuréty tuk a Mmooufa ňimU-u- a

íiJIťll)0 otřii!-Bii(c- iil jtou yoá Dfl (unkfcu oli)třrtilnk
ZvMRtní pozornost se věnuje Wunt víoch Un-sk- cli

nemocí rakoviny a nemocí praních
K4onmAC aam pPtjt iil V MiCloh pHotulmfh sa VpraU udili IU poltou a I4kj-- J

Dt Urmimt 4iři (Křv(iJs sa UJI - yplu íi připal podrolmí a dopllla S

pru lUiUmU f'ú vám bu'l míMtuut M a# f numim Mi} a létay m snílou
fulo )iml pMnífmki immooiilca v A marlca a ii#m:nl JaotJ poullvl a la vol tílnwa-Sa- ni

lak lsaatkáat mnoha tr vjravlUťanliiil
O podrobnosti plSte na řldltolei DB líkMh II HltKUBB Crete m

třetina jich může čisti česky Chtil
myslíí "Jájájsem Sokoll"Qvlem Prvé Číslo vyllo dne 14 července

za redakce pp Ján A Jančeka a
jsem aby se zde založil český

spolek půjde to ale tižko neboťdaty je ala kde jiou skutky? Zdaž

každý míří jinam
oamáme pracovali vlichoi měrou

atajoou dl nejleplí avé možno
Zárovefl zasýlám vám zprávu o

Karola btiastoýho a dlužno do-

znali že jak úpravou tak i boha-

tým a pečlivě voleným obsahem
se oám velice zamlouvá Těl

Slov Jed Sokol Čítala 1 červen

trigitké smrti p Franka J l'o
ati k dossžcní vítězství a zdaru i

ku cti aboru? Nikdo ai nemá my
sletií "Já jsem na bratřil" Vile důlky kterýž ve svém životi

mnoho prodila! a jenž tiiílse váž

nosti u vfiecbkdož Jej znali VUdV o jeat abor neb Jednota? Já dle cc 1903 celkem 36ra členů a není

padle svého slabého rozumu (vlak pochyby že za vzpružené Činnostiminulou aobotu obdržet p W W ČESKÝ HOSTINEC

n místa PrabyHOTEL PRAGUE10 rwiuno naa u i on ii o viaty r
líowsrdívakr ťodulkův telegra

ký rozum ač to nebývá vždy tak)
počet ten v brzku značně vstou

pne Jest vřelým přáním nalím

aby orgán působit zdatně na du
ííckou zprávu le Vt J Foduika

nyalím ie to jeat leden celek
utonul v pátek 4 srpna a že mrt

iťravdou ostatně jeit ža vlasy pi vola iclio nebyla nalezena liližií levní i tělesný rozvoj Slovenských
Sokolíků a oa zmohutnění jejichpodrobnosti tragické smrti jehosatelky nejsou ani krátkéaoi dlou

hé nýbrž tak aai "akorát")

na rohu 13 a Wlllíam ui Omaha

Čistá a pohodlné zařízené pokoje pra cestující Jakož 1 výborní Česká

strare a vzoraá oblube V hostinci obdrííte vtcCn BTOItZOV LKlklí
nujlopftí druhy vín a WUit a nejjctnnřjíí doutníky

Krajanií řavíláte ll do Omany návítívou ubytujte so v hotelu Prah a

ufiotííte nejenom ponCz ale Kbavito se i vtollkch nsnízí 8

T-- l A1HU OpflKeBkraJanftžiidá TIBCEBIC J DOHBOVKKÝ

Jednotynebyly udíny V nedcli dne 6
Tuhle "vejiplechci"jscm chtěla

erpaa obdržel zdejlí časopis "De V Okiahoma City Okia počhl
vycházeli nový český časopisDředoéstl večer o banketu aviak

mocrat ' telegram od několika

přátel Fodulkových t Wallulu Čokf Oklahoman Prvé Číslo vylloÍ
byli jsme'tsk veselíže se mi k totiu
nenaikytía ani vhodná příležitost v neděli dne 6 srpna dalif číslakde zesnulý přebýval fe utonul

IttXtlIWAtttitttvUAtAIXliaUtMtJXtlIJJtJIlJJJJ II
ye Snake řece poblíže mista l'asco

f t pak Jsem ai myelila že jim to

ldílím v 'l 7"aby to věděli ta
pak vycházeli budou každý týden
a sice ve čtvrtek List ten vydává Nejatarlí a nejlepží místo pro achozku jest

Washington V sobotu večer odjel
d lloward po dráze Northernké jinde nejen pouze my O ve

IlESTAUJtANT A

HOSTINEC —AED MAURERACirku tom zatančili jsme si též

"husara" % "pranostiky" Sokola

Vítámváse při výborné hudbě pia

Faciíic do Pasco aby odtud při-

vezl tiieaoé pozůstatky nelťasť
ného příbuzného svého domů k

pohřbení V pondělí dne 7 t m

dolet pak jiný telegram sdělující

nisty pana Vyskočila z ťrsgue V
v JílOO Vnrnam ul

Prará Importován pla na fepn llasAailc6 % MíWanskdho

v Pístní v Cechách Hobruu Munloh llavarla plvo 1'ivo

a svítojinámé Faust získalo roMáblou reputaci
'

Kafirna nro dámv nalérd se na druhé pod luzo 40ti
tanci o závod odnesl cenu JVoo
dra a sice pěknou dýmku zrovna
z trusu novou Dovedete si aii

že mrtvola byla již na!ezen8(nsčeS

p V K ilronek telegraficky

požádal aby dali mrtvolu balsapfedstavitijaká byla radost l'ran
tikoví Viak to také potom odsto

česká Vydavatelská a Tiskařská

Spol ftedilelem listu jest p F

Dsg Novák spoluvydavatel "St
Louiskýcb Listů" a redaktorem

p L W Doogres osvědčený
žurnalista Přejeme "českému

Okiahomanu" vleho zdarul

V minulých dnech zasláno nám

1 číslo nového časopisu Cttkf

Svít jejž vydává Americká Trak-tál- oí

Společnost Redaktorem

listu toho jest Kev Jar W Do-bi-

až do nedávná duchovní

správce evangelické české osady v

Omaze Úprava listu toho jeat
velmi pěkná a obsah bohatý —

Předplatné na časopis ten oboáil

Jtioo ročně

3Emovati a podrželi ji do příjezdu
nala nálevna a chmelovina páni
Storzova Na konec pak podotý

p llowarda kterýž tam přibude
se ve středu ráno Ve středu dne

kám že by nebylo na Ikodu kdy H srpna odpoledne obdržela pí
tiy večírku podobných pořádáno Howardovi z Tasco Wash dopis

od pí Chas Culpové kteráž mezibylo více rroto voláme faokolu

jiným uvádí okolností za kterýchž
Žižka v Iiruoo třikráte "Na zdarl"
Zůstávám v úctě VaSe zástup

kyně kucbyBského personálu
A F Vítímvás
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Doba zelených Jablek

právě nastává a mládci jako oby

Čejně jest aváděna k požíváni
těchto Moudrá matka záhy s

Muž kterýž
hledá

atále příležitost k zlepSení svých poměrů

jest mužem kterýž jednou docílí svého

účelu Jestliže ae muž ten obrátí na

Chicago Milwaukoo & St Paul R'y

obdrží takovou iprávu ohledně pozemko

ležících na této dráza aneb k ní sáhají-

cích že mu přispěje v honbi jeho ta ště-

stím a blahobytem Adresa

l A NA8II Goiri Western A5t 1524 Fftrimm St

OMAHA NEHa

caonatří dohró lék nrňtl choléřa

lífflflÓ Milti X SliB
Z nedostatku známost! hledám

touto cestou družku života Jsem
vdovec 30 roků stár a vlastním

dobře zařízenou farmu Hledám

dívku aneb bezdětnou vdovu od

33 do 36 roků atáří Za příaoou
mlčenlivost se ručí Viechoy do

piiyadreaujtepod iifrou li Pokrok

Západu Omaha Neb 44tí
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'průjmu neboť řádČnl cholery tak

Ivané cholera morbus óplavica a
K é t b
v letni nemoce jeii preametem ne
smělé závažnosti pro rodiče i trpící
Lék Jemuž se žádný jiný nevy
rovná vzhledem k jeho mírnému

účinku a rychlé a trvalé úlev

kterou poskytuje jeit Severův lék

Podulka utonul 1'oduika a ně-

kolika jinými zkoulel sílu vodního

kola v řece Snake když pojednou

spadl do řeky a ponivadž byl

proud siloýnemohl se z něho do-

stali ba ani udržeti se nad povr
chem vody než se mu mohlo

dostali pomoci Viemožné bylo
učiněno k jeho záchran! a jeden
ze zachránců byl již od něho

vzdálen jen nikolik stop když
nebožák ponořil se nsposled a

zachránce aám jen stiŽI unikl sá

hubi Hrozné neilěstí to událo se

v párek 4 srpna asi ve tři hodiny
odpoledne Více mužů pracovalo
až do tmy na vylovení mrtvoly
vlak bese vleho úspěchu a druhý
den zahájeno bylo pátrání po u

tonutém tnovu

Frank J Fodulka byt v dobi
avé amrtl aiár ao1 roků 8 misíců
a at den Narodil se v townihipu
Center okresu 1'ocshootat 13

listopadu 1H76 a bydlet a rodiči

svými ntanlely Martin ťodulko
výnti al do svlho mužného

víku V roku 1 H
j 4 učit v Nedvl

doví Ikote a v roku lHJS odebral

sdolion lit kde se věnovat

vldeckým i inlenýrikým studiím

Vldecká studia svá skončit v

Pitou iulinfriki psk 'dokončit

pordtjl v llighland fsik kolii v

Dts Moluss la V červenci iHyH

roli choleře a průjmu ran M

I' Gallas ze Sioux Cíly la pilet
V "Mé dílky byly ailžeoy silným

' průjmem a ačkoliv byly v elctřo- -

Přijmou no mladíci
k ufoulne tlirrafll a inlwilíiilriiti ůhU
nlcUÍ~- - l'0 S)10 iluJiiMo inAilťiiě

nalitu rltui6iii IMt§ Akolnl plut na-

bílila (iíttoán l'o tuliKrftíiitepli Ja
valkt pnpUvkt het uli U Skot Uou

ty iirlvttit V Aiuarlca Ju lohfálany
kiltlym lelaisiildnlm ilUiInlkaiH NJIh
II tu vslmiplU iW) skuly Jm nyol Pitta
il o kiliií

Maraa Hrkaul af THifrathr
CinnlanaU O Iluffala MY AHauta

(i UCraiia Wli Tmarkanii las
Han Kraaetani 1'aJ ltolta al úa

nMtaréhu a uv aiiaejřrh nlai) 4Ui4

liár( lékařů nebylo jim molno
domoci Severův Lék proli cho

teře a průjmu vlak je uidravil

1'fijmčiemé diky' Cena 13c 1

oc Na prodej ve vlech Ukár- - Mň & Srn So
rJcU nebo u hrmy W I' bevera
Cu Cedar Hapidi lowa

iicrvNJvo
Johánek Bratři

vlMtali i i

první iiMdy niiIooh
HOá WU1UmIh 0aha Mrk
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