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KoioaiostoitostoitostostoitoBiostostoiiitostoatostostosiosiosiostototostOBtosvftj důchod A je doststečni znáVolnil rXVlliuifi U čeakou společností a mezi če

akými spolky jDi' ASvoboijy Hořké VíllOMel mnoho na srdci a mnoho

mo že nikdo ctitel být p Severo-vý-

společníkem koho vtak on

nepřijal Odtud ts záiť a msta
(Za tuto rubriku neWře redakca

kluSná vfinína nóhlcdň vyprávčl 79 vfieho vlak vychá-zelojn- a

jevo že příčinou toho jesti
doufáme ncuSkodf vzájemnému po- - Pílnravoná dlo tiřiídnliň tobolo pronluMIm lékaře odnoruřouo odo rRí--

proti p Severovi téžo mstyruiiiiiLiii Ukuhítých uutorlt v numodch žaludku a vnllfnontí Toto vťtořné J5fl vó
jest p Severa od p Hájka z bo"Matice Vyiíího Vzdčláoí" a její vlno IJ71 vnno II v prnvycli ilnvkach maze bytí um Ano co lek pil nlnboMtl 9n--

A t tma[J nkvMvkth
žího dopuMénf nyní pořadatele
Geríogerova "Iowského Vistníku"
hanebné napadán a ostouzen a

také ten kdo a nimi zároveň" p
Severu neodsuzuje zakoulí od

(PÍKa Jan Uorcck)

zakladatel p V Severa Nemaje
o tom dostatek včdomosti a vlast-

ního přcsvčdčeoí odporoval jsem
p ťaldovi "Jedná se snad ne-

poctivé v "M V V?" tázal jsem
se "To nikoli' odřekl p Pal- -

JTouftvfliio jtiii v piiiytu a vanovyen lauvicn yauojte o toio vino j7 y% k
k (lontAní vo vSoch lopftícu íoíkcli liontluclcb 3

H JUNO & CO M1LWAUICKK WIH„ Jodlní majltolovd
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Nebylo to vfiak mnohým vhod

1 rvlaště ttm kteří v Cedar Kspld-Ncf- ch

soaŽf ovládali metl Čechy
W1 FAUNÁM NT OMAHA M U 'IVlfoii K)'7 M

olaoH oisoisokolaolaola&tteiaoiaokoii okoiioHoiioiioJaoUolaokokoJaolaoli
da "ale mou snahou a ncjvttíím
přáním Je aby "M V V" byla
ústavem národním a ne soukro

(7 veřejné tnlnénf t tak ae stalo že

jv slavnostní fečfllk Jan lJorecký

J I byl ve roámém svým zikefnickým

ff ořeDadáním poctivech lidi listfi

niho nejhortí výlevy záttí Zvlá-tt- i

výkonný výbor "M V V" a

sl Šárka Hrbkova která nyní za-

stává u p Severy místo proputti-néh- o

Hájka Protože jsem pana
Severu neodsoudil což bezpochy-

by oni ari očekávali zalezli ai na

mne ve "Svornosti" a tam mne

odsoudili jak jsem prve vylíčil

mým A dáie jcBtfi o tom vyklá-
dal přepodivné osobni náhledy Česká nemocnice v Crete Neb

Dokonale znHoiiý úhíhv k Uhni ttocli ncinoríNebudu do podrobná rozepisovali
CnUv Uml iiiiul Fini vlnml rinJiioviJliiil nlrnl) m tuitily tuk i nn tumwnjm io

iidiilřonl-Niiiikiii- iiI Jdou pod páfll fimkoli uliiMovHtoliik
ae o všem ale jest Jisto ze pro
své náhledy získal v Cedar Na- -

Zvlflřitiií tiozornoiit no včnulo UIuul víuch íícu- -
pidaích dosti přívrženců Tázal kch iiotiiocí rakoviny a nemocí pmnícli
jsem se zda li souhlasí i tím i Kdo nmnfiftu mhu pfljuf tmb v liliřidli pripudiili i vorml ulili Uf poltou éUy

KdyŽ jest žaludek zacpán a ne dopil Injim lr iirnimr in pripruvujn nn řiaji —
vypmi n iinpiwj pnilroliiit H (

urn (lotnll ťak váin IhkIii ilflinn luk Nu mi iinmun Wl u líky mi kuKIoiiostttní přispívající skuteční čle
nové "M V V" po různých mí-

stech roztroušení

J'rilo Junt url tnnki niiii'Miiii! v Aiiii Ii- - a udmiovuI Jmou pnullci a limit olmlou
funl luk l9 iloUJit infioli ii vyv£iJCiilinl

O podrolnoitl plňte na fidltolui Dit KAHFI II HKIXFIt (Mu tivh

čistý mívá to přirozeni za násle-

dek že i naío krev se stává neči-

stou Užíváme-l- i Dra August

"Svornost" napaden a bez jako
koli píltiny přímo ulitnicky tha-oobe-

Abych ukázal proč byl

jsem napaden od onřch lidí uvi-

dím ntkterá ilovi mé fcčl která
dale příčinu k onomu útoku

Uvádím je tak jak byli pronesena
beze zmtny aby čtenáři je poaou
dili dle vlastního rozumu

'♦Vlečky naSe čcikó íaiopisy
prohlašují Že tu jiou proto aby
oállid vzdělávaly mravy zullecli-ťoval- y

oái společenský život tím

zpfíjemfiovaly Ale nebývá to

vždycky pravda Kdo aobfi viímá

Koeoig's Hamburger Tropíen
ulehčí se nám a žaludek i krev ae

vyčistí

vlfMtnl

"Nerozumí nám tady' odřekl

"ti to nechtějí" Při rozchodu

allbili jsme ai že ae druhého dne

opčtné sejdeme navítlvlme p Dr
KudiSe Jičínského a p J J Háj-k- s

Až prý poznám p Hájka
musím prý doznat že je hodným
Človčkem Druhého dne zatli jsme
od p Slapničky k p Dru Jičín-

skému Učinil na mne zvláStní

podivný dojem který nedovedl

jsem si žádným způsobem vysvě
tlít Často představujeme li člo

TIATITT TDTJ A ftTTT? íeský hostinec
UU 1hh Jť JLVaCiW Uh n mésta Prahy

na rohu 13 a Wllliam ul Omaha

Čltd a pobodlofl ziifísicnd pokoje pro coniující Jakož I výborná (okH
itrava a vxoradobluba Vbottlncl obdrXíto výtopný BTOIUÚV IVlkK
ncJlopM druhy vín a llkdrů a ooJJoinnAJAÍ doutníky

Krajané zavítáto 11 do Omnby niivitfivoii ubytujte ao v botclu 1'raba a
uRetflld nojonom ponCz alo zbiivílo ao 1 vfiullkých nindzf 8

Tel A1HII O pfířl UrftJ-inf- i Uúlí MSilMl J ilOItlíOVhh í'

'!- JJVfnali: :: Hamavťul
16 a Wlllliim ul Omaku Nelit

VtMut MuUfif i' AU iuUii) iprv4 Importu- -

rané ilílll4 ulála im tupu KorlmloM In t
MtJIill lihoviny irodr I m volMin Ttpl
Kákuitk 11 yuWMiA i

i ileduje práce našich českých re-

daktora vidí) jak nlkteH z nich

libuji ai v nízkých Štvanicích
mláto látky ináScnlivoati a svo-

rnosti fiflí iváry pomluvy a rozhá-

ranost mezi natím dobrým čeakým
lidem Takovými novinami hoví

le nekalým náruživým vítolm

povzbuzují a rozdmychují se ku

(kóde obecného dobra Dostoj

3 SE

věka Jinak xvláaté chovame-l- i v

nčj důvČru a bohužel často bývá
me v domnčnl svém zklamáni

o U
Po krátké rozmluv! s doktorem

zatli jsme k p Hájkovi kteréhonnmt m vntnnit 4iirnt!utit ts PODIVUHODNÁ SILA LEKU
ťi Nnlžuio bídáckým útočením na jíme vtak doma nenalezli "Za

jdeme do hospody k p Kirchne
rovi" řekl p Palda "p Hájek

' v Vleliké dobré a užitečné spolcčen-"- i

1 iké podniky v aobeckých zájmech
V ivých útočí na osoby jinak zacho-- '
f valé eprosťáckými nadávkami

tam přijde"
Po chvíli dostavili se do hostin

E C Collins Mcdical Institute
íítočíňtčin trpících

Mnohd nemoci pokládané dowiid yn iicvyléčU
ce p Hájek i p Dr JičínskýNadávka není a nebude nikdy
Stojíce u báru rozmlouvali jsmežádný argument Každého lituji teliie pfumťiliany Jhoii tiťilcžltýnil úky

1

L ní

o mnohém Pan Hájek je známebeda tomu akrze koho pohořte- -
nitým ničitelem cigár a vypoultčlpochází lituji těch kteří ve
dým plnými ústy jen což Pone m m m n Nccliť Hdítý nemocný uczoufií

neboť intiže býti uzdraven
V avÝch náruživých váSních ve avé

vadž stálým stáním byl byl jsem COLLINSNtWYOHKMtOICAL INSTITUTE

domýfilivosti přispívají na pofiko
zení dobrých užitečných podniku

unaven hledčl jsem odejít A

tak jsme se rozetli abychom už se I a it ÍBI
i jména avých souseda a bližních

Cil AQt ' w l™ineseti! více pohromaděr (a li ai - - i i i ' trní TrTiHLiiuii iiciii iia zatraceni uuuco Ol- l- 1 Ml hvl LT 1Jednoho odpoledne přijel pro
jest ten kdo tyto neblahé naSe

mne p Severa a p Vosmekem
dobré anahy a mravy poSkozující

p J Petrovickým s kočárem
škváry tiskem v tisících exemplá

abych prý si a nimi sedl že mi
lích mezi českým lidem po vlech

iVíitl Htfiťf i tlení léUu pni ví řcnk? jiřWoví A vřruje v nfm
iiinolm jimvily Kilo jíž pružil Nvfij vík iiiiihI prfro-(l- a

UtA iicfipnmiií uvojd prrtvo Vidíme vfíil h i inlmlí
lidd mrou A proč? 1'rotožt' au hiiiiiI oddrtvřijf Hiiirli Kdyby
lidd iii'iidkliíilili že dm- - un dt-- h Iťčciiíiii v5 í boroby tím

ncprointSkíilí In loly jejícb Iřb vlidue i doHlritcřnoii
živolní híImii IiIo by hc ItiifiliiMi pomoi--

l li jebo xdmvl a
život byl by audirriiičn

V diiťŇi-i- í pokrofíld dobř Jmou Idloiři proffHKofl literám ue

podařilo po (lloiibolctm brtdinf n iskoufinií vytuilfli n
utnviti n1 líži l? My proti knžild ťliorobř To nejitu' doka-xiijt-rprú-

ldiVbndlio ňHtavii Dr li ť COI I INM jlJ-DICA- L

INSTITUT!! t kter vyavílU h Iíhít ixicíchiA by
lo uzdraveno tobolo roku inczl nimi mnozí klcré obyffjnl
lékaři probllníli a iiťvyldřitdiiť?

krásné Cedar Kapidso ukáži
krajích rozšiřuje místo cuSlechťo

vání mrava a povznášení lidakoati

přivádí lid na scestí v sprosťáckou

Projeli jsme čeakou Čtvrtí kde

vidil jsem Četná píkná obytná
stavení náležející Čechům i české

surovost Ti již nám předstí
kostely z nichž jeden je katolickýraifi že hlásají náboženství líci—
se tkolou druhý evangelický N Y M IskoKti zapomínají nato zlaté pra Též okolo krásných velkýchvidlo: "Co sám aobě nepřejeSaby budov "Public Schooli' jíme jelitobfi nikdo činil ncčifl i ty jioé

mu" Jest jich tu asi 13 zajisté impo
lantní počet na 20000 obyvatel

Soudný čtenář uzná že nebylo
mým úmyslem nikomu ublížit

z nichž jedna třetina jsou neb

bvli Čechové I nikteré krásné

TnJťinHtvf 11 podivubodiuml velkíbo zibiru jílkem lCřcnl Jmou lidd v

Dr E C COLLINS MEDICAL INSTITUTE
apocfvA v tom že tento fintav tmi hvou vltMl obrovskou iilkúrini ve klerd jnou imHliro"

nirtŽdťiiy léky ite vfieeh dílft avftu že v tomto ťiMta vC iiředpiHovrtny jnoii nemoeiiui tiikd léky které

jnou jiroHlřcdkeni protidotyíníeliorolif které neshodují i n téleHiiouHoiiNltvou neiiiocnílio

Kdo Hoobrdtl tin tonto itav nifiže Itti jit že je v rukou vynikíijíiílio mViiee a
že léky jemu dodané jnoit nejen pravé ide 1 feratví u že mají veňkerou lééivou kíIii v

Zda hydllto cbo diilo od Now Yorku nic nevadí Napiile jen dopU po řenku vy-

ličte v nřm urtkžilč avojl nemoc co vrtu bolí kde vAh bolí jak vrtu to bolí u jnk ne cítíte a
pošlete dnpi nu ndrenu nlŽc uvedenou Odpovřď dontauete xdarma v řenkí řeči

anebo rozsévati nešvár Bylo
avenue jsme projeli a zkrátka:

byla rai dána příležitost poznat
tom kus mé poctivé snahy aby v

českoamerickém novinářství kladl
se včt&l důraz na důležitost jeho

Cedar Rapidse dokonale

Tato projížďka v p Severovi
poslání aby pomČry se ponikud kočáře je mi stále předstírána

vyčítána od tich kteří mne tak

ti slavné přijali a uvítali v hospodi
p Kirchnerové Ve "Svornosti''
mne za tou záminkou docela spro

Vynocť uíen p profcitNorcl

Slavný léfebuí émtavel

Jrt jneui ne ze Kvé choroby
lak vylééil jako když ne flo
vík umyje ze Spiny a wce

jen uiívrtním VaSiih léku'
I I

VÍ

Mil n cílný pane jiroleiíNore!

S rudoKlí V A in oziiamuji že po

využitíVaSieU léku lnem už bo

budík zdrava u dolu ne eílíui

Pokud jsem Vaíieb léku neuž-

ívala nemohla jem nejiti ani Ne

Nehodit Nemohla jidii ani jUti

sťáckým a uličnickým způsobem

popravili a zcela suroví řekli:
"Není ho více "

' u1' ' nriuoini e zoizeii a
bveh Vrtni na (oiuto ni(Ht8Plam set lakou rozumnou a

podstatnou příčinu vidi v tom

správné a poctivé mystici človik

aby tsto projížďka byla byla mi

za zločin vykládána? Jaký to má

ml ti účel?

Zajisté žene jiný než oklamali

uni praeovtUi Kdyl jwm nfco unédla ihned jsem

vře uvrátilu Nyní i inanJi I máj 111A te mne railoxl

lielMíť kily I přijde a pince ilomú najde mne vem

Iuaaví2í Oljoruíiiji Vrt Jako dnbiélio lékaře

vRem kninnňm a Irajankrtm po celíeh SjMijfiieh

StAteeli n uplnouiocAiul Vrt liynte tento linl i n

mnu pudiiliiímot uveřtjuil ve vmi li iioviurteh

Zuti1vrtm VaU-uddam- t Mary MUrtfoi
íilt "lul Ave Uomtteiid 1'a

iievyNlovil aví iicjNrdecuějii! tlíky za me kte'
rou jle mi poskytl v mé dlouhou vajh í a nadmi'
ni holetilmř nemoci HvIJm iii ili aloioti thiun hory
a nenehtipní chodili do pnhe Clualiljneui podt'
ktoiieh vyhazoval (H ubte ale ml Ko- -

vcciif jsem ne obirttil na Vrt pane piuIVmoiv rt

Vy jle niiivkkuleJlujf vvléeil Za Vrtni jtití je'
dnou i'deíuí ibky vzdrtvl JAN AVAHÍK

HViH lUillahi Ave South Chicag lil]

zlepSily a aby žurnalistika si uvě-

domila že ona vlastni lid vycho-
vává Každý dozná Že nešvár a

různice do druhdy tak pokrokové-
ho a vfiem světovým snahám
vstříc vycházejícího místa Cedar

Hapida zanesla akupina lidí skří-

vajících se za '!owský Véstník '

řízený p J J Hájkem

t
#

Po příjezdu do Cedar Hapidi

bylo mým prvním přáním navití-vit- i

p L 1'alJu NevMřl

jaem kde bydli ale laskavostí al

Šárky Hrbkové jsm se o jeho

byte dovedli OJ posledního
'mího setkání ae a tiln (asi před
7 lety) tmčnil se docela Statik
se i něho stal nápadným úsmě-

vem na rtech Uyl jitm mile

uvítán Taní 1'atdová je veselá

příjemní přívětivá lni v uc)-Irplli- ii

vťkti

Nivitlva u p I'ldy melt pro
mne maobo lajtuuvéuo a 'řljm
nlho l'sn Talda se roíhovolil a

mul jlaým vypravoval o ctdai-tapidtk- l

toíhlranotti mul Ismnf j

českou veřejnost a tím zskrýli avé

sobecké nekalé sámiry a plány
Proto ten divý a neitoudný křik

Jest dostatečné mimo Že pan O Kniha lato tUicťun jil zaclortiula livuť
a lltt jíly (ŮkUtlIV l Aihl lM l!lIU

í Ii isCiii 1'othtv nkobk p' iink It

íiiAimk obdiiite knllm zdarma
MI3

Olijiduvite luio knihu (pmuio piof
ťlHIINSllM

tsYiídce ku zdrtiv!'
Severa tvou velkou ohlilku svých
léka 'Svornosil" oJfUl kdyi vl

díl jak p (krlngr lviudlertky si

poclual Ohláška la vynilela p

tioriogerov) plných $iaoo ručně

M ilou ilioíiuu obraťte e nt% Dr II C COl 1 NH Mtfdkttt Untlluttfa buďte jíil K tr-- 4

llé #lutl 11 blld Ul lll MUOI)

Dr 1 C COLLINS Modleni InstituteDr Kudil jičínský I p HJjck byli

o opřed časem u p Stveiy lamiilná
ul berouce mitl'n( msdy po Ji 00

jr
1-- West íMIU Hlreel New York Y

h A lajiilé le nt bei příčiny pan
Severa je propustil a tím pltlli oj O ríItuZiriwiIwIIXOCI!T!Lmi tOCti I O Emmmmm 30E 10
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