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tudíž nebylo divu ža mli sporti OJV1AIJAti příatihovaleckémpřlstého- -Kruty zákon proti
valcfim oslézsli s všichni v tak známepktu bylo viděli i v očích

nlté náladiotrlých íÍstčhovileckých úřední-

ků lesknouti se slzy— Vážený krsjsn p Ff Krejčí

přinesl mi tuhle li 00 na 1'okrokTrudnou zprávu doplflujemo na

základi získaných informací ná Západu l'tal jsem ae ho během

nalí rozmluvy jak sa mu Časopis
líbí Odpovidil U jo 1 ním vlce

sledovně! Šestnáctiletý synek
Máchslúv přijel do South Omshy

než spokojenpřed třemi roky Uyl tamivtoáo
v obchodi svého příbuzného p Paní Anna Ježová též přišla a

dollarem a přeplatila si F AHon Horáčka a za tř) léta zacho

val ai přea ítoo V cni 10 ty zaslal znovu lJřed Časem jej zastavila

nyní vlak prý se jí po nim stýskárodičům svým aby jich použili k

čuhá rodina uvrltna v toufahlvl

Minulý Čtvrtek — sdělují baltl-mořsk- é

"Národní Noviny"— při-

jela mezi jhými přistěhovalci po

parníku "JJrandenburg" do pří-kla-

biltímorikébo f jedna česká
rodina z Doubku u Cbolěbořo jež
jede ku svým přátelím do Boulil

Omahy Jméno til rodiny jest
Máchalova otce jméno jeit Anto
nfn přijel nem se Ženou a 8

dětmi Nejmladšf dítko jež sebou

příveilí je iťměiícú ttirá a ne)

tsrfiíialet Ncjstaríf jejich sy-

náček přijel sem před 3 roky a je

nyní 16 let slár Žije v South

Omszo Paní Michalová má

tru tamtéž provdanou ta p G

přeplavu do Ameriky a p llorá netnůža prý bez nij byt
# aček k obnosu lomu jtíti ochotni

♦mmfstmtm
MINNESOTA!

NEDRASKA

Hátele naleho listu a kra

jany vůbec upozorňujeme na so-

lidní závod 'Omaha Clothing Co"

131G Farosm ul Omaha Neb

jenž zásobí vás v£ímčeho Člověku

třeba liohalý sklad nábytku
z něhož vybrat! můžete si cokoliv
v ceně jakou chcete sami platili
V oděvním odboru zásobena jest
firma tato tak jako žádná jiná
omažská Pakli potřebujete něco
v oboru tom a do Omahy zavítáte
stavte se tam nebo dopiÉte budete
vlídni obslouženi a zbožím pocti-

vým
— Hillcr Liquor Co 1309

Faroam ul Omaha Neb doporu-
čuje ae přízni obecenstva svým
zbožím svým poctivým jednáním
obchodním a svým výběrem Jest
to spolehlivá firma na niž 1 dů-

věrou obrátili mohou se všichni
kdož pomýílejf na koupí likérů
vín neb kořalek jakéhokoli druhu
— Z české nemocnice dra K

H Dreuen byla propuStěna mi-

nulý týden paní Janová z Dakoty
a al Ucbytilova z Iowy která

bylf před dvěma týdny operována
drem Dreuerem oa vnitřní neduh
K léčenf přijela tento týden paní
Fr Zajíčková od Fleasant 1IÍI1

Na ai Zspotilové z Dakoty pro-

vedena minulý týden operace oč-

kováni kůže k rychlejšímu zaho-

jení velkého defektu kůže po ope-

raci na rakovinu prsní Operace se
velmi dobře zdařila a sl Zapotilo-v- a

pojede v brzku domu uzdravena

sspůjčil dodatečnou Částku Čtyř-

letý František neníchoromysloým

nýbrž pouze nimým Když byl
stirlí jednoho roku spadl odkudsi

a následkem toho pozbyl řeči

Není vtak prý vyloučena možnost

že řeči Časem opit nabudí
Pan HoráčcK obdržev telegra

íickou zvisťo zouíijém postavení

svých příbuzných telegrafovat
hned v pátek přistěhovaleckému

Horáčka groccrlstu v 300S—10

Q St 1 na podoět jejich tem pfi

jeli aby tu na volntjMm ovzduSÍ

americké svobody založili tobě

avflj vlastní domov a poskytli

Nová ťraha Mlnn 19 listop
Uth v míč (kopaná) která u

nás odbývána byla v nedill dne

tg listopadu byla vrcholem slávy

opit ve prospich natích hochů

"Seal oí Minnesota" Vítizství

jejich je lim vilií povážíme-l- l

žo nati zápasili 1 dosud nepřemo

žitelnými hluchonimýml hráči z

Minneapolis Minn kteří leto&í

sézony až do dnea nedali Jediného

bodj výhry stráni proti které

hráli Aviak nedile dno ig listo-

padu byla dnem rozhodujícím pro

komisaři v IJaltímore že ae zaru

čuje že nebohý chlipec nebudelepil budoucnost ivé četné rodině

nikdy za obtíž zdejším úřadůmVclkeré dítky Máchalovy kypí
aviak komisař mu odpověděl ža

jen zdravím a silou až na 4 roky
starého synáčka Františka Ten vdor tomu bude muset být chla

peček poslán zpit Na to so pnemá dobrých smyslň a jfl idiot
Horáček obrátil prostřednictvímPřístavní lékař to bystrým okem
p Ed Hosewstera telegraficky ni i pro naíe hochy Minneapolltí

"S T" drželi se statni a vítizstvína sekretáře pokladny jejž požá
ihned zpozoroval 1 vydal rozkaz
žo díti musí být! zpét vráceno

Dít 6 nemluví a veškeré jeho počí
dal aby deponování chlapečka
zdržel do té doby než obdržínání prozrazuje Že nemá dohré
doois uáni Kosewsterúv v nimž

již již klonilo sek jejich stráni

pomir byl 11 a to Tu když k

rozhodnutí již jen 4 minuty zbý-

valy pojednou strana naie z čistá

jasna ve dvou a půl minutách do

amyaly Zákon této zemi praví
že chorým na mysli cizincům

vstup do této zemi je úplni zaká

záo 1 díti bude muset být i zpit cílila 6 bodů Zbytek času bráno

1 nevšedním úiilím a ho&i nafiido Cech casláoo~-- Kev Vanik

přítomný na přístavu byl požá drželi ae jako tygři a v obratnosti
co úhoři Oponentní strsoa nedán komisařem přístihovaleckým

lby rodičům vyložil neúprosný

— ' Čífi Čertil dobře a peklem
se ti odrnčnl'' J JJeckman far-

mář bydlící na sever od Florence

přivuzl min sobotu do trhu so

omsžského na svém voze náklad

vepřového dobytka a prodav vý-

hodné ubíral so domů Na zpá-

teční centů dojel dva muže kteří

požádali jej zdvořile o svěšení

Hozvlnul so mezi nimi přátelský
rozhovor až konečni cizinci se

dozvidili žo lkekmao má u sebe

peníze Uihem dalSÍ rozmluvy
oba prolínaní darebové "oblili"
nic netušícího farmáře o f 4 3 jež
v So Omaze byl stržil Urzy po
té podčkovavXo za avezení zmi-

zeli Teprve po jich odchodu

Deckman shledal Žo byl okraden

Krádež oznámil na policii není
vEak schopen popis zlodČjů po-

dat!
— Jednou z nejzdafilejfiích zá-

bav jichž pohříchu bývá vtlmi

mále jit zábava řádu Klilka

ncmyslovns č 77 ZČHJ odbý-

vaná v Sokolovni minulou sobotu

Již při vstupu do síni spočinulo
oko každého návštěvníka se záli-

bou na vkusné a neobyČejpi
úpravné dekoraci síni jež zsjisté

ptiípčla k celkovému zdaru Urzy

po osmé hodině počala so sífl utč-le- ni

plniti a k 10 hod byla pro-

storná Sokolovna nabiti Viude

shledali jíme se a tvářemi veselý-

mi a dobrou náladou l'o uvítácí

řeči pí Kl Kottoryzové proveden

program při židlích jenž Ulil se

vleobecné potornosti a krátce

řečeno proveden byl vzoroÓ a e

dobrým pochopením na stráni

účinkujících NejpodařcoČjSÍ ze

vicho byla vlak aktovka "Sjezd
starých panen" jejíž provedení
bylo výtečné a slouží nailm dá-

mám ku cti i'o vyčerpání pro-

gramu nastal liimný plesový vír

při vábných zvucích hudby p

Kořiskovy jež vzorni postarala
se o program taneční Hozjaření
hosté setrvali až do pozdních
hodin ranuích Pořádající výbor

jest v každém ohledu úplni spo-

kojen
— IVrrr-buiu-bu- m— bum

Jukl tu nit ulicích ruch a Krum?

Co zniiiiiťíittjí tifťřotiié ty tlavy
Jc2 vSm1c v centu po ndm tavl?

Nle Jiného ncZcokuMy-
-

rok e utává

Ke oblíben Khor nl HoIcmIhvu

vScm jiHxnlveftiu svým ku iwtíSení

jMiřádíl ukvSl ilc na ponvícenll

Ano jil tento Čtvrtek odbýván
bude posvícenský kvas v Soko-

lovni Jako každoročně tik za-

jisté i lctoa ncičetué mnoŽstvf

přátel dobré zábavy dá sobi do-

staveníčko v tea den Výborná
hudba KliáBova účinkuje Vstupné

ajc O pohoďí a občerstvení

návStivníků vrorni postaráno

— Sbor Omažských Sokolek

ichriie rozkolnou pohádku "Po-

pelka v nedflidne 17 prosince
ve prospěch České Svobodomysl-

né školy Šlechetný Čin nalich
Sokolek siiluhuie velkerého

a my doufáme že obecen

stvo návJtívou co největlí pllzeQ
svou jim dokáte jmenovité má li

předativenl toto za podklad pod-pórová-

důležitého podniku oa-Ivh- o

České Ikoly

— V poudžll ráuo pokutoval
not soudce Herka I30 a útratami

docílila Žádného úspichu a hra

skončena pomčrem tx a 1C ve

orosDich Novo Pražských "The
zákon této zemi přímil jednoho
% rodičů aby 1 dítitem doma se

vrátil a ostatní aby do Omaby
odjeli 1 tam se ussdil!—- - Kozumí

Seal oí Minnesota" Večer na

oslavu vítizství uspořádán průvod

po hlavní ulici a večírek zákon

Čea tanečním vínečkem k pocti

se umo sebou žo útraty a tím

spojené musí uhradit! paroplaveb
ní společnost hráčů Mlnneapolských ťřea Čtyři

ata diváků bvlo přítomno vittioaMyl to srdcervoucí výjev který
tu před zrakoma všech přitom

—

cizinců

Pravdivá slovanýcli odehrál když matka a otec

zvěděli oč se tu jedná Matka

bolestí se svíjejíc pravila žo oua 'Trpěl jsem slabostmi žaludku

a poviechoou zmalálnilostí1' pileod svého dítka se nerozloučí a

oteč zaso nechtěl rozloučit ne ae

svými Jitkami Vyprávěli nebo

žáci jak so v Čechách vlcho co

měli zbavili Že vfie obítovali na

ubražení své cesty sem 1 nyní Že

jsou úplnými Žebráky Přijedou li

pan Tom Uhýrek a Uryan lex
"a ochotni dosvidčuji že Trioe-rov- o

Léčivé Hořké Víno milo na

mne účinek přímo zázračný Po

dva roky jsem nevýalovni trpil
slsbostí nechnti k jídlu a stálou

únavou a různých léků jsem uží-

val marni Když začal jirm uží
do Cech že nebudou míti pfea

se tento vřele ujímá nešťastné a

témiř zoufalé rodiny Máclulovy

Novinky z Mllllgan

Dne 20 listopadu 1905

Uyl jsem nedávno vyzván kO'

legou p V O Kučerou z Tobias

bych vyjet si a ním na prohlídko

pozemků do Jižní Dakoty

jsem se dlouho a při

praviv ae na tu pouť byt jsem

pohotoví Kromi nás dvou jelo

jeiti dalších 13 krajanů a lak cesta

naíe ubíhala nám vesele Jeli

jsme po Durlington dráze až do

Omahy kdež přesedli jsme na

dráhu C M & St ť Jež dopravila
náa do Manilla Iowa v kraji tom

míhaly ae po obou stranách trati

krásná pole zahrady kopce

vysoké jako u nás na Sumavi

Celá krajina milá veselé vzezřeni

v rámu syté čerstvé zeleni v

bublal nepřetržili potůček
- vBo učinilo na mne tak příjem-

ný dojem že pravil jsem vlastnit

v kraji tomto pozemek dal bych

každému píaemni že do smrti se

odtud nehnu Dakota se nám

též dosti dobře zamlouvala ve

východní části čím všsk dále na

západ tím smutněji to dopadl)

krajina je jen spoře obydlena ač

pozemky vyhlíží dosti pěkoi
Černá půda a roviny co vlak je

nejhorlí nemožno se dostat ni
vodu pramenitou většinou maji

lam rybníky na vodu nachytinou
deltim asnihem nashromážděnou

1 tu jsou tél nuceni plti Z té

příčiny jsme pozemky ty oechtill

Sokol Havelka povolán byl do

Schuyter telegraficky ku pohřbu

jeho tchána p Vanička ae Schuy-l- er

Václav 1'rokop pronajal lesnic-

ký obchod od Tomáše Jkhy a jest

připraven kašdárou tím nejtepšlm

poiloullti IMitl nejvylll ceuy sa

kůle
Minutou sobotu vyjeli si mil

sporti do sousedního miiltčki
lUeter kde předbíhali se Karl
šťnioý leSwaalon a mladý Wtlion

1 lUcier Šťntpývylnál cenu
1 100

celou zimu co jisti a kde bydleli

Odejede li otec 1 dítětem choro- -
vat! Trlnerova Léčivého Hořkého

Výlet ío Corpus Chrlstl v Texas

Komu čai a prostředky dovolu-

jí měl by použiti přítomných laci-

ných cest a vyjeti ai a touto vý-

pravou na slunný Jih kde nejen
Že hodni nového bude viděti ale
i jižním podnebím a krásou příro-

dy okřeje Účel cesty je Nová
česká Osada u Corpus Cbristi
kde výprsva několik příjemných
dnů stráví Zde každý příležitost
bude míti se přisvědčili čím tato
krajina je Čím v krátké budoucno-

sti bude Z Omahy se vyjede v

úterý 5 prosince ve 4 bod odp a

do Corpus Cbristi ee přijede ve

čtvrtek večer Lístek tam a zpět
dobrý na 21 dní bude stát pouze
$2200 Z každého místa na se-

veru možno dostat lístek slevený a

lice za tři Čtvrtiny jedné cesty
Druhá a to poslední výprava t r

vyjede 19 prosince Frvní výpra-
vu budu doprovázet osobně kdežto
na druhé budu míti zástupce O

pohodlí a zábavajednohokaždého
bedlivě bude postaráno
18— S L Kostoryz

191 1 So 14 St Omaha Neb

Zprávy osobni

Minulý pátek překvapil nás ná-

vštěvou svou pan Ignác Klíma z

Comstock Neb dávný náS přítel
a příznivec listu našeho Prová-

zel do Omahy svého Švikra p

jol Vodehnala a Vác Pazderku
kteříž hledali zde pomoci lékař-ik- é

Pia Vodehnil vrátil se a p
Klímou domů již v sobotu a p
Paiderka se zde několik dot zdrží

Jak nám p Klíma sdělil měli
letos úrodu velmi pěknou až oa
kukuřici již u loačoé mile rozbily

krojpy Jinak se jim vede dobře
a pozemky jako všude jdou
soačni nahoru — 30 al 40 doll

la akr Stále a stále tam přibývají
osadníci aoSalineltuttlcr a jiných
okresů a česká osada utěšeni
ikvétá

myslným zpit komu jo tam sviří
kdo se bude o ni starat a kdo zde

pro ostatní dítky vydčlávat bude

živobytí?
Pojedell matka a dítitem a otec

ostatními dětmi zde zůstane

kjo bude ostatní ošetřovat kdo

jim vařit kdo prát 1 kdo na ni
Čistit?

Kev Vínek lemu! zzelelo ae

nebohé rodiny telegrafovat! dal

Ihned Ivsgru pí Máchalové panu
Horáčkovi do South Omany jak

Vína zdraví rychle se vracelo

jakož i sila Čilost chuť k jídlu a

práci' A oynf kdykoli mám pří
ležitost rád vypiju sklenku tohoto

allivého zdravého a příjemného

nápoje protože mne vždy sešili a

osvěží Doporučuji lék onen

každému ale musl hlediti by

dostal pravé Trinerovo Léčivé

Hořké Vlno'' Můžeme ubeipe-čit- i

každého le oenl pro Žiludek

a pro krev léku lepllho Užívejte
ho vždy hned jak pocítíte nijakou
oblil se žaludkem nebo vnltřnoit

mi a udrllte si Život I zdraví

Vypijte ptllcžitostoi sklenku na

osvilani na nabyti chuti k jídlu

na sesllent sitlvaclho ústrojí a

nervů na pojíltinl ai idrivého

spánku jemná pleti a nervové

sily Mljte je Mále doma a uží-

vejte ho v čau' Můlciv je dáli I

dílem ptotole jest to jediný 10

dinný Uk neobsahujíc! ani itbe
lucull Člatečky Ikodlivé V lé-

kárnách Jos Tiiner m So

Avei ChkiKOi

i vlci stojí aby telegraficky il

sdsli V pádu la by jeden
1 rodič o do Čech a choromyiloým
děckem jtl ochoten byl o četnou

tu rodinu se postaral ncl by st
iivitel její a Čech vrátil

Ono se to jenom lekne opustit
díti" naříkala plačíc! matka "Ó
ak bych byli Iřiitoa v tomto

okamžiku kdyl stojím sd na cisí

pftdé vydaná tikovému sklimánt

uby oái radíji všechny útrobách

svých pohltilo besední moře ♦

Tragický ptlpid tento dojil

jamci Colíeye kletý přiitUeo byt

policutou Mtke piive
kdyl ihotovil dvi cinaretty a dal

je dvima hochům kleli! o ni
lldati


