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Zprávy z Wllber A Hroch a manželkou z Wy
more strávili vánoce u tvých přá
tel a známých zde--V Í Jižní Tfili~otfi 5

Tyndall ! ledna 1906

Loiza Muaílek přivezl dédtčko
0 ZE ZÁMORI 0

Va Swanton uspořádána byla
min týdne veřejná střelba které

túčtitnili te od nát Kd Stšek

Jot Tachovský a Albert Jelínek a

odnesli šmahem všecky ceny
vi i babičce Nového roku z Ged- -

des Chodi! však jako zmoklá
jení lidí Aby vojsko zuřivějiFAK0USK0-LIHER3K- 0 tleoice Měl chudák ztvrdnutí Joaef Sedláček byl minulou to

botu v našem místě za obchodem

Paní lohana Šťastná t Jtíiertoo
čelisti a nemohl klapačkou hýbatVládl Jak io rdi nemá v úmy- -

Vác Houser z AIexandriaNeb

byl zde návštěvou u tvé matky a

bratra

Pan a paní Josef Slepička by-

dlící blíže Mílligan strávili tvátky
zde u tvých tynů Jana a Josefa

Pao Vác Dřevo a tl Fannie
Veverkova z Crete oddáni byli
min úterý ve Wílbe toudcem
Šestákem Gratulujem!

Krajan Jot Chalupa od Tobiat
zastřelil se v pátek v noci na tvé

--í

nlfnialíl nnlu4n( nrntivlirln aai deaet dní Toť se ví že ph
tetkáol jedna te tento

MU —

A demonstrace a bouře za všeobecná

útočilo oa IM opíjeli ho důstojní-
ci kořalkou A tak opilí kozáci

stříleli i do soukromých domů

utočili oa bezbraoé a nevinné a

bíjejíce kde koho ftáděnf této

tputtlé cbásky rozhněvalo mnohé

Co byla min týden ve Wílber
návštěvouPan Vác lieoeš jeden z před' 1 právo volební V Praze 1 v jiných

v tfcch xačklo zalvkáni rAzntfch Pan Husa z Thayer ztrávil vá
lidí dělnických vAdcA a pAvodcA

ních pěatitelA vepřového dobytka

byl v Tyndall odkudž posílal vá-

noční dárky Na otázku mnoho-!- )

noce u pana Schlaiae Pan Husa
i občany tou měrou U t oken

jemooetrací — Velikou nevoli i je bratr paní Schlaisové
ztratil letot vepřového dobytkatvých příbytků metali oa vojtko

pumy jež tlříly dřinou ipouttu SI Stella šoirková z Mílliaan ftrmě Střelil te do prtou tak

je zde návštěvou u přátel a znápravil že žádný Za posledních
ao roků ztratil oa choleru pouze

mezi kozáky jistě Že v krátce na to zemřel

Co k děsnému Činu jej přimělo
těžko říci Pohřeb nešťastného

rozhoffení způsobil útok "histo-

rických" ilcchticA hr Fr Thuoi
a knížete Kirli Schwarzenbcrga
oa bar GauHche proč nenařídil

aby proti demonetrantAm v Praze

zakroCilo te vojskem a policií

Povstalci drželi 10 stateční j po
jeo asi 9 kusA Hlavně dá prý ao

této zhoubné nemoci předejití či
hrdali smrtí Nikdo prý není pa

krajana odbýváo byl v pendílímětníkem zápasu tak zuřivého
ttotou a ttřldáním krmiva

hrdinského azoualého PamětliviHni nepřáli ti v historický den Chcete-l- i oěkam oěco potlatda
MM és8 listopad'! ničeho jiného než svých karnarádA kteří byli pose-

čení jako tráva povstalci odplá ttm pozvete ti len oa pomoc n

abv tekla krev proudem Draho zabednění Jana a Prantu UlaŽka

mých

Manželky Den Várly a Jana Ku

berla obdařily tvé chotě příjem-

ným dárkem vánočním Pan Hu-

bert tíží te z holička a pan Várta

hýčká roztomilou dcerušku

Wm llock 1 rodinou 1 Lincoln

byl návštěvou u tvých přátel zde

Paní Hodová jest dcerou váže-

ného občana wilberskébo p Jot
MouJrého

Právník Fr JJartoš rodinou

cenná krev uhnětených lidí jejíž
celi vojsku touže mincí Z

jedou vzatou barikádu vzrostly
oni vám do toho dají 1 vaši čepici

Zeptejte ta Auštěrykaždá kapka jo nám dratH nez

veikerá degenerovaná a ttuiená tři jiné
Ačkoliv t Petrohradu oznamo Pan Klecker ze Cedar Kapldi

la mešká zde za obchodem Ce

dne 1 ledna a pohřební obřady
vykonal p F J Sadílek Chalu-

pa bydlel dříve ve Wílber

Min tobotu bylo u oát ve

Wílber málem jako v Chicagu

veškery ulice a obchody byly
lidem přeplněny Zvláště pak
místnost p Šaška oa robu byla
zrovna namačkána Kol 3 bod

požádán byl Alois Slepička by
oznámil tah na kočár kterýž dán

byl do výhry a zároveň" poděkoval

jménem p Šaška všem jeho přá-

telům a hostům i obecenstvu za

přízefl p Šaškovi prokazovanou
Pan Slepička byl za tvůj řečnický
koutek odměněn hlučným

stuje pro ttromovku P J Megan

Iowa City la

valy zprávy ža povttání v Moskvě

je potlačeno zdá ta dle mnohých
známek že tomu tak není Obě

Hrany zápatí ještě asi dále ne ztrávil vánoce v Omaze u tvýchPánové John líoner a Jot M

Petřík t Tábora převzali zde ho přátel
Manželé Fr Moravcovi radujítlintkou Živnott od Ví McKenny

rozhodní Některé listy tvrdl
Že naopak povtttlei dottávají den

ně posily ta % vánočního dárku jejž letošního jelikož jsou oba experti v

obchodu doufáme že te jim meziZatím co oa bílé Kuti Je zla a

krev českých historických kavalí-

růÍ Kníže Scbwarzcnbeřgve avém

j ostouzení českého národa prošla

] vil so již po druhé Jeho řeč byla
lenAŠkou surovostí a denuncl

antttvf JJa dovolil ti dokonca

f rohlátítí že v Praze rozšířila ta

povést že panovník byl t trAnu

] icsazen Osoby panovníkovy vlak
nikdo v pražské demonstraci

nikdo ani tlovem ba
Íte myšlenkou Hýla to jen

zášť která plným proudem

Jylila to na úkor četké Prahy té

těžce zkoulející metropole četkých
' mětt Uyly demonstrace vo Vídni

"jjde ale prolitím nemají páni
íavalíří ničeho — V Praze panuje

námi dobře povedelid toužící po tvobodě prolévá
tvou krev otec Gapon orteanita Také pan Auřecký t Tábora ae

tor dělnického hnutí tedí v Monta tem přlttěhovai a ujal te vedení
Carlu u hráčtkých stolů a odpo-

čívá Vrátí prý te oa Kus due
lloozovic mlýna Jelikož má pan

Auřecký za tebou dlouholetou

zkušenott hned t Wílber doufáa ledna v výročí krvavé nedě-

le Odsuzuje nyoí revoluci a

mluví proti oí jak te totiž k zpra
me že dozná přízně všech okol

vodajům různých listů vyjádřil
nich krajanů Výrobky budou

vždy té nejlepSÍ jakosti

Henry Hokuf jeda dnet doOnehdy prý ta tešel u jednohon lrm áalaí klid ala obvvatc stvo
ttolu 1 velkokoížetem CyrilemL rozechví no Národní rada če' Omahy Uude prý prodávat liho

Santa Claut % nedostatku cenot

jiaého jim dne 34 proaince zane-

chal Jeat to hezounká boube-lat- á

dceruška Gratulujem!

Děvčátko F J Chaloupky ml

pokousáno bylo na ruce psem
Pct dorážel oa kočku divenu
chtěla kočku bráoiti a tak přišla k

poranění které dr Černý oyoí

ošetřuje
Paní Adam Šimek te ayoem a

dcerou jsou zde návštěvou u paní

Chalupské

August Kaset 1 manželkou z

KansaaCíty Mo jsou návštěvou
u tvých rodičů a přátel zde Oba

jsou bývalí talineští osadníci

Ví Jot Pivofiková ze Swantoo

byla oávštévou u tvé matky paní
Houserové

J W Gilbert byl zde za ob-

chodními záležitostmi Pao Gil

bert jest majitelem zoámé obory

jelenů a bAvolA bliže Friend

ká usnesla te v potlední ichAzi

zvláštním spisem který má

tfti otisknut ve viech denních

Výbornájílležitost!
Pronajme te prvé třídy hotel o

3a pokojích krásně nově výlepe

oých a vybarvených Jednopa-
trová roztáhlá tato budova jest

opatřena veškerým moderním za-

řízením Jeat zde zavedena voda

parní vytápění jakož i ttoky--

V živém a obchodoím tomto mě-

stě není hotelu prvé třídy takže

oaakytá te zkušeným hoteliérům

znamenitá příležitost dobrou bu-

doucnost tobě založili Pouze v

tomto oboru obeznalí oecbť o

bližší podrobnosti dopíšou co nej-

dříve oa Ant Tomíška

aak4 Ravenna Neb

[ letech mají aa vyvrátiti domněnky
I o chystané všeobecné ttávce Obe

V centtvo nemá popřávati tluchu

%

%

í

rAzným igcotAm a provokaterAm
Rozhořčení pAiobí též tupé jedná
ní policie vAči tpodním živlům

nikomu nezodpovědným jimž zú-

myslní ponechává volnou ruku

aby ji byly majetnější vrstvy nu

ceny Žádat za ochranu a tak aby
mohla poukázali na nutnost mi

mořádných opatření
Dne a prosince dostavili se do

panské tnímovny Čtyři noví čeští

peerové dr A liráf továrník
Křižík proíetorčeštiny oa univer

titfi prof Gebauer a velmistr řá

du KřižovolkA Marat a tkládali
--UI1 i:t m ltLii ' Attull

viny pro jakousi firmu

Divadlo "Furiant" odbývané
min sobotu vydařilo te znamení

tě Přea tto lidí musilo te spoko-

jit! místem k ttáoí ježto nebylo

již tedadel Nikdy před tím ne

hostila ČSPS sin tolik návštěvní-k-

Kryllgra tentokráte dělati

nebudu abych nedostal cihlou do

hlavy Tábor byl v divadla

tlušně zastoupen Mezi jinými byli
tu Jot Horáček a paní Jot No)

Jiří Pták 1 babičkou a více jiných
Z Cbarlet Mix přijel Ant Stekly)

vypAjčil ti od Pranty lilažka čtr

oáctky dal je Staníčkovi vyléčit a

také je po divadle pořádně pro-

hnal

Tom Švanda Vác iJeneš paní
Uonzová Ferd Moravec z Tyn-

dall a L Musílek z Geddei před-

plácí na Pokrok

Sedláci kteří předloni hráli di-

vadlo v ČSPS tíni a nedohráli

jej přípravu te oa zkoušku aby
to letot dohráli což tenkrát ne-

mohli dokázat fteditel Kuča vše

povede Musllek oba Nedvědi a

Welíl přijmou úlohy Bude prý se

uuvviiiy mnu vv wM # miivii i t
Tich českých Clena Dyn teto tcnazi

Zdi te že Gapon mluví ati v

zájmu těch kteří mu umožnili

tento výlet do svita

Jak vzrůstá myšlenka revoluční

nejlépe avědčí skutečnost že v

posledních Čtrnácti docch uvedli

rutští tocialitté v život tři denní

(itty První začal vycházet! po
mocí spisovatele Gorkého "No

vaja Žízní" dála "Načalo" a tře

tím je v Moskvě vycházející
"V před" Hozmacb tento byl

umožněn tím že pod mocí révo

luce byla udělena amnestie ru-

ským politickým exulantům kteří

nyní vrátili te do vlattl a zatkli v

bílou Kue svůj rudý prapor

NĚMECKO

Hlas po všeobecném právu hla-

sovacím a po úpravě volebního

řádu ozývá to už i v Německu

V Drážďanech a v Liptku došlo

ku krvavým demonstracím socia-

listů proti atávajlcímu volebnímu

řádu Policie zakročila a užila

sečné zbraně Mnoho démon

atrantA bylo raněno a někteří z

nich tak těžce že museli býti

dopraveni do nemocnice Bylo
zatčeno aai ao oaob Demonstra

ce tyto byly již delší dobu připra-

vovány ale bylo od nich upuště-

no když říšský kancléř prohlásil
že za žádných okolností podobné

projevy trpěny nebudou Nemi-

nuly te však t účinkem neboť

tatká vláda prohláaila že zamýšlí
eoěmu předložili návrhy volební

reformy — Na poněmčení polské-

ho PozOanska pracuje ae už od

mnoha let Německá vláda dává

ti všemožnou práci aby poněmče-
ni to bylo co nejdříve uskuteční-0- 0

Ještě ani nezáporní!! jsme

zpráv o turovoatech německých
učitelů páchaných na polských
dětech na školách a už dovídáme

se nových turovostl Královským
vznosem byla směněna polská

přítomni dr Mattul a cla rada

Wohaoka Básník Jar Vrchlický

který jest také členem této mě-mov- oy

scházel

Dne a6 prosince rakouaká vlá-

da vyhovila požadavkům želez

ničních zřízenců a vůdcové jejich

Jižní Dakota
Zem hojnosti

"

Bohatá půda mírné podnebí a hojnoet vody

učinily Jižní Dakotu jedním z nejlepších rol-

nických států v Unii

PAda Lyman okretu jeit neobyčejně bohatá

Jeat to černá blina te žlutou hlínou ve spodu
Prodloužení tratí Lyman okresem zbudované

nedávno

Chicago Mihvaukoo & St Paul

drahou

otevřelo část onoho státu dosud spoře obydle-

nou Pozemky te nyní prodávají za cenu od

ř8 do I15 akr a jest celkem pravděpodobno
že cena jich během jednoho roku vzroste o

100 až aoo procent Jižní Dakota skýtá velkou

příležitost pro Člověka 1 malým kapitálem

Kniha o Jižní Dakotě za dva centy poštov- -
ného

hráti němohra Nu v tom všichni
odhodlali te ke smíru Další

aíávka trpného odporu je nyní
te dobře vyznají

Pošta byla již přeatíhována do

nových mÍHtností v Security budo-

vě Je tam teď velmi krásně a

prostoroo Hlavní pak Že nalézá

te ve ttředu roěata

Da delší čai zažehnána

RUSKO

Hrabě Wittc jehož pověst byl

ii Avntm nnnftkiifl otřeiena zftia te

Starý poštmiatr Stilwill uchází

le o podpisy k avé žádosti by byl
povznesl tím že postaral te o to

t tby stávka telegraíistA byla skon

Cena a Že všeobecná atávka v Pe

trohradě byla zažehnána
opět jmenován Dylo by to již

nyní po třetí
Také P T Unresh náš mayor

rád by poštu obdržel Uodlák'
V Moskvě ttále jeltě trvají

bouře a trálkv mezi lidem a vo

jáky jsou na denním pořádku

llt untiif InniFA nířl ni Prosba o pomoc!
Na oajmuté farmě u Lonsdale

Minnesota shořely mně letošního

jména asi 100 měst a vesnic v ryze
německá

ťhc?Ml stlarma knihy a brolnrky e Jllul Pakotí vyplňte Utkav

l atu hupea a aallvte Jej jxiStoa dnes

F A NanIi (1 W Af 1534 Fimira si Omaha Neb
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f 1
v 130000 al aooooo Dna a6

) Vorosioce dosáhl počet labilých
)ooo raníných 14000 Obyvi
eltvo obdrželo roikai aby po

Nl 7 hodině večerní neodvažovalo te

J g domu ChAae ulicích je na-- {

beiptčuaj odsvlad oiývají te vý

siřely a kule létají viduchem

ohrožujíce choJce Povstalci po
tavili oa různých křižovatkách

barikády 1 nich! střílejí o voj

iko statečně hájíc tvé poaiave

ni Na mnohých mUtrch podo-

tkly ta srá'' umwt jo ti

roku obilní stohy lak že sem byl
neštěstím tím uvrtěn do velké

bídy Prosím ctěné krajanky a

rodáky by mně dle možnosti ně-

jakým dárkem přispěli neb nemám

ničeho k iivobylí pro tvou rodinu

Dárky odellsta leJtkci tohoto
listu a přijměte ta ně předem mé

srdečné diky V úct!

17K VAC novAk

Louis Bořka
česky právník a veřejný notíř

lit N Y Uh IHJfM Onaha

tím Pl ONYii tí'dovnaLi8jj


