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Ho Prahy zavítavší američtí

("íechové jakož i američtí Cecho-

vé v Praze opět UNedlí oslavili

line 4 července výročí prohlášeni
neodvisloNti Hpojených Hiátů

Kpňsobem dŮNloj-ný- m

Ráno o íi hodině Nešli ku V

museu Náprstkově kdež po
okIo-ve- ní

americkým koriKulem p m

zapělo "České pěvecké
kvartetto" americkou hymnu po

Polský přístéliovaleeký Dům zdeV těchto dnech doncl lián zají V poNlcdnírn číslo "Dennice No
vověku" roze])ÍNiijo no krajan II jo vydržován od polských spolkůfjiara: TjdratelsU S?bL Potmi
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rnavý "1'rft vodce po čenkém od
délcní londýmiké výntavy a krá

v Americe Některé ze KpolkňHedlecký o hrůzách krvavé ned
platí příspěvky od ifi do #50 takle v liradley () jichž byl očitýmlovutví čeHkém" vydaný péci vý
že mají přítomně přes #1200 naboru čenkého oddčlcnl londýnaké1'MpLUÍ fl00 rk

II Čch lí00 a rk
svědkem rro zajímavost otisku

jente část této zprávy jež ju za
hotovosti Němci mají svůj přivýNtavy v jazyku anliekém Kni
Ktěhovalecký dům a židé léž i

ha tu má dvojí důležité poalání
níž promluvil red Rosický Nu

to zajičiifi byla píseň "Homeujmou se všech svých přistěhoval
jisté také "dokladem" vyhláSené
KVobody této zemé Van Hedlecký
píšei V neděli dne 1 července

Nemá hýli pouhým průvodcem io
ťft Dole podepsaný vida že kaž Kiveet homo" (Domov Matlký do

výNtuve nýbrž jakoiiNÍ inřormae
POKllOK ZÍ1ATU

_ Omati Nb
Omaha Neb 18 července 1906

on lodi přijíždí Kom na 10 proní pomůckou vŇem tčm kdož o o 12 hodině polední počal děsný mov) a pak složen hold nezapo-
menutelnému Vojtovi NáprKtko-v- i

propagátoru Mykft česko-ame- -

cent Ceclio slovanů a že po celánárode naSem chtčjí nabýti ja krvavý křcNt na JJradley který
léta nebylo pro ně nic učiněno —

kýclmí včdomoNtí V knize nalezli trval do večera kdy ukončil jen i i t h l t m i 4

rickýeh před urnou V museu Odod NDoiuil a Jeiinoilivcu otevřelJ! potěšitelným zjevem V České jHiie mnoho čiánkri zajímavých proto že najatí vrahové Kpolečno
poledne zajeli KÍ američtí CechoIňm přistěhovalecký a vydržujsil United Stales Coul Co neměliAmerice že puiiiút ky jednoho

nejlepšíeh nyiih našeho niínli vé Hiilonním vozem elektrickýchho skorém půl roku z příxpčvkůvíce nábojů '!" auroveň zvaných
jednajících o pimtavení našeho ná
rodit v RakouNku o Praze o če

wkém obchodu a prftmyMlu o če podniků praŽakých počtem axl COsvých amerických přátel v Dal
deptity" pilo celou noc ze sobotyJ(rla Havlíčka ilornvNkého jo 1111

IIIIIOZC ČcMllým ZpflNobclII VZpO
timore Nyní ana vydání k Do lo restaurace "Na kuchyňce" dona neděli (aiiiílícké listy tvrdí žeNkých památkách atd Ilrožuni

tato je ujiravena velice vkumie ft
mem Kpojená jhoii veliká obracílillonstí Kiilooníci dodali na Jlrad- -nieniito lze ní jen přátí aby pří

fY-t- nud jiné vhoiliií příležitosti

ínbně kamž byli pozváni měst
radním p Filipem Večer trá-

ven byl příjemně v Měšťanaké be- -

kc k českým Kpolkům a žádá jo zaozdobena jet iičkolíka obrázky ey pivo a wliÍNků depiitům což ji
ež pivo i whisku dodala KpolcČ

říspěvek pro ty bratry a KCKtryJak vydavati'lntvo' udává rozdánezapomínalo kc též na — pomník
Havlíčkův jenž zřízen inA býlí v ze Klovanské krve kteří opustivšivána bude na1 výNtaviAti zdaníia u

Kedě kdež umělci prvního řádu
Manili ko o vynlnění nrotírauiu

nost v kryté káře železniční zrov

na jako včera dne U Července ve Vlllsl píljlzdejl Kem V tlKlcICH a
Chicagu mimo to ziiNláua bude vŇcm če

lotřebují při Kvém přistání pomocéer Zase bylo vezeno L'5 k('KŮ piva
Mezi americkými hosty jsou dá-

my a páriové Anna Hkodíko- -
ncjHim reiiakcím v wikIii I v

Americe Knížka tato má taktéž a ochranu JJobře děl V Hole v
iro dcpiity najlradlcy) a to Kiiad

tylo ítČNtí že jen pět havířů jest
va z New Yorku J Hofmanovájedné ze svých básní v níž k vy

Ink n námi právě pan Havlasa

Kdéluje nezůstala jeho výzvu bez

účinku Přece jenom našlo ko ně- -
poNlání obchodní Z té příčiny

ze Ht Íouíkii Anna Králová z ChíKtěhovaleňm volá Mařen zůslaVHÍ
zraněno ne vz noiimo poledni
řiála na liradley nová četa depu- - eagaf Karolina Válková z ('hicii-K- 'i

Hevaldina Hedláková Port

zitNlána bude i nižným komnilá-tn- m

obchodním druŽNtvfím a

kancelářím Účelem

knížky této není podati důkladný

tŮ o 20 as mužích a jím Ke zbraní
v ruce slí naproti jejich kamarádi

ami Oregon Marie RoKÍcká z

Omahy Mario Kličková z ChicaJakmile se sesli obdrželi každýobraz nynčjňího pimlavení naňcho
ga Jan Marie Růžena Klíškunároda k tomu prý dojde Hiiad nabitou wínchcKtrovku a po vý

kolik lidí kteří poslali příspěvek
nu pomník Havlíčkův J'an Ha-vIhh- u

doufá že nejnou to ještě
všichni a že mezi našimi čtenáři

jo ještě dosti ctitelů Havlíčko-výcl- i

jíž příspěvkem vým při-Kpč- jí

k brzkému uskutečnění pom-

ník ti našeho národního mučenní-ki- l

Způsobem tímto každý nej-

lépe uctí památku Havlíčkovu

ibuše Hartňškovi z Chicagu C
později ve včtíí Jiráci JVozatím měně několiku horkých aloy n po- -

oma i

Jvt vhl zem jak rlco itmcccliy

n% hW'(u MiAy jmstl skalinu

ta iicinň cit cizího ri syna
ni mlfliioii hrati so slovctn pulřcliy

Ta jadicjl — rodu slrfoiick listnatý

vioniliiky iUúhIví siiflicm itváty

a cliccí li v ilft- vyslzct nvfij řul

tam iicnl tiikolio— kdo ly tl rouiočl

Zdo několik příkladů naší prá- -

Hochslová a Fr Halounová z Newllužno xe Npokojiti i tímto dílkem lizu Ktojícícmi havíři jali kc do
Yorku liiidislav a Miirío Cechoví

jež opatřeno bylo ve chvatu těchto pálíti Havíři utekli a
z Chicagu Jí Ctibor z New Yor

Kkrylí Ne za domky Kpoleěnosti ná
ku Alb a Marie Hamlíko v i a V

ežející v domnění žu Jmou krytií!arl Hchurz nedávno zeanulý I Kašpar vckiiičk z New Yorku
Když ale deputové domků ncKi- -

předák nčmecký byl Nčmci--

upřímným n orravilovým do po- -
řili a kule lítaly Kkrz (přidělo

Arnošta Hubáková z Cluvelumlii

Anna Ibistíuiiová z Alegliany Jane: Přijela Kem česká matka a pěti
valy U—i dřevěné zdí) prchali do Mario a Anna Oeringcrovi z Chi- -uledního uvého vzdechu Htále a

tálu najiomínal Nčmce americké

aby řeč Nvou nezanedbávali a aby

sklepů za hromádky uhlí hnoje
a kamení se skrývali jak mohli aga Terezie Fouěkova z Chica

malými dětmi t Chtěla do Cliica-íf- a

za mužem ale neměla dosti pe-

něz Zadrželi ji a bylí by ji za-

vřeli do detenčního domu v pří- -
ga MlIDr Anna Nováková z Chí- -

)eputove Ktřílelí jako Sílení poní jí vážili A nade vín cenil nč- -
aga a j v Dne 5 července od

Ktavu My no jí ujali vzali jí domecké vychování Jeho názory
ženách dětech po pNcch i ulepí-cíc- hj

co ni ukázalo na doKtřel jeli američtí Čechové nu Karlův
řístěhovaleckého domu a nechalidruhé Keneraci přiMtčhovalcft 'ýn aby si jej prohlédli Tam

Ntřílclí po vfiem To konečně roz
jxou velíce zajímavé a neváháme

)oIoži)i věnec k nápisem! "Ameritam tak dlouho už peníze došly
na cestu do Chícajm — Přijeli

zuřilo některé mladší iníncry a vNcznámiti h nimi vé čtenáře A čtí ("'echové Khroniáždéní v Praze:
va mladíci z Čech oba vzdělaníločtu C (více wínchestrovek neby

o) počali pálili do deputŮ Jak výročí prohlášeni neodviHlo- -mnohé z jeho pokynů u rad mohly

bybýti adrcHNovány riaScmu Če- - Jyli bez peněz a neměli známých Kti Hpojených Hiátů Koveroamerí- -
mile deputí Klyfielí hvízdat kulky Měli být poslání zpět Vzali jsme ých pamětníku čeaké Mavy

nkému žívlu "Mohu každému
Nvému americkému příteli upřím je do CcHkého Domu opatřili zarozdělili kií a mezitím co jedni

udržovali palbu druzí obešli osa- -ně radit) aby oženil ae n dívkou LISTÁRNA REDAKCE !městnání a pomohli jim k samo-

statností — Htarý otec jel za je- -
u a ze zadu napadli střílejíce ha--

víře z nichž a ze akrýva jících ho
ziin jen německé národnoHti" vy-

jádřil e při jité příležitoNtí Carl
Hchurz "Čím jou německé že

íným Kyriem do AJlejíhcny Pří Dotaz — Ctěná redakce I Nuď
irohlídce však vládní Jékař pro- -

2 Ktřelíli 'i zranění havíři toho

mají doKt Jeden mladík polský
te tak laskaví a sdělte mně v Ho

ilásíl ho ncKchopna k práci ač vorně co znamená kIovo "ca- -ny to ví celý svět A dobrá i

řádná německá žena je mí í v Ame zemřel byl Ktřelen dopravé kyčle
much" kteréžto kIovo jo čaMo vKtarý ten muž právě opUKtil v Ce-

chách závod v kterém byl praco
levo stranou kule vyjela Druhýrice vědoma že je její povirinotí české řeči užíváno Doufám žo

ženatý 1'olák dostal dvě obě mu val bez přcKtání io 25 let Du mé žádosti vyhovíte a v brzku
rojcly břichem a kyčlemi na

aby dcery uvé vychovávala dle
německého vzoru A tu lze oče-

kávat že z děvčete jež doatane

mali jsme jeho Kynu dojeli s ním
odpovíte ježto zde mámo o tom

říČ leží ve Wheel íngu v nemoc o Washingtonu k vrchnímu lé ňzné náhledynici iřetl amer iscmec střelen kaři a po vyhotovení záruky otce
Odpověď — Hoponeh v lidovéo levé ruky a nohy v okamžiku

yl Hynovi vydán — A zase přije mluvě "capouch" znamená o- -

doma německé vychování a ve

Škole nejlepňí americké vzdělání
Ktane k žena ideální Co ac tý-

če némeeko-americkýc- h hochů ti
když Nám z winchestrovky Nestře- -

li rodina s dvěma dětmi Jedno
il jednoho z deputů Čtvrtý An tvor kterým ku vkládá palivo do

ohniště a kterým no zatápí Ho- -dětí na ccKtě onemocnělo matka
musela k ním jiti do nemocniceKtanou e tehdy řádnými muži gličan Ktřelen za levé ucho a kule

mu vyjela levým okem tito dva )Oiich zavírá no nejčastěji dvířky
jsou-l- i podrobení vychování mat otce h druhým dítětem propuštěn a to buď kolem ziivčk ku otáčejí- -eží doma Pátý nevím jaké ná Na to však roznemohlo no druhé íniií anebo posuvnými šoupací- -rodnosti Ktřelen do levého nad- -

Ncpotřebujeírn} niihI podotýkat
žo ničeho tak málo ni nepřejeme
jako řiepohodnoslí k kterýmkoli
z dobrých listů pro malichernosti
Marné polemiky nepřinášejí užit-

ku ani té líní oné Ktraně oni čte-

nářstvu pokud vůbec věnuje jím
pozorrioxt "Rozhledům" rádi

přiznáváme dobrou Kmihu a úspěch
potud pokud jo vůbec možný v

těchto poměrech Mnohých Kvýeh

chyb Ke Kprostíli a tří čtvrti' roku
Wí existence a vykonají JÍMě
bodně ilobra v budoucností Tro-

chu vfeu důsledností ft melič

by neškodilo alt ta
obava aby jinému nepřipadlo da-

ní nějaké "zásluhy" j jíž tak za-

kořeněna v Českoumcriekých po-

měrech že je nutno počítali n ní

jako tt neodstraň i tiil nou okol no-Kl- í

— Jako jíž několikráte čte-núř- o

vé upozorňujeme na "Roz-

hledy" nechť vyžádají kí ukázko-véh- o

čísla a Nitmi pak nechť roz-hodno- u

nojsoii-l- í Uozhledy lepší
četbou v rodině než čaKopisy h kr-

vákem n právami

"Rozhledy" pohní-vali- na

p
Pt-rgler-a že zapotnnfl připome-nou- t

v článku v nuSem listé tive-řejnené-

jejích Hpráívué Ktano-vínk- o

v poHiizování "případu ílor-kélio- "

Zároveň Ke níklibují nad
iiiihI "apologií" (Inrkého afi z

krátkého opětného vyKlovení hvč-h- o

náhledu dávají na jevo že jest
její NtttttovÍHko — — řtotihlilKllé X

p HrtvlHHovým jak zaujato bylo
v druhém z "Vylržených linta"
— V tomtéž linté čteme lokálku o

článku Národních LUtft včnova-ticm- u

úvahám o Americe l'ait

redaktor vzpomíná ironicky mít
imstí čiké tiniverity a končí

nvftj ťtáhrkt "Mimochodem ře-

čeno tem krilikftm jimi e v

Aimriee nie nelibí bychom radi-

li aby HNpuá na okamžik nouli nvč

černé okitlárV Vidt-l- i by vedle

tiVh t'imiíih také mnohé nvčllé

Mránky" Míní I i "Kořhbnly"

íph kovat p IlitVlifOl tdorttčuje
lne jim přečUtl ni řakiméVnf páté-

ho 4 "lUttl Ke Západu" kile p

Ilavltt právé také vhhiiíiiA lM-imt-
l

bultv Vvhké' tmivi rity
řtpimitú totíl co r TiUe v

"N I t"t' i kiiltiiniíiit

jHitřrUánt íle vyhovuje U'

činu a vykonavá-l- i tato řádně

svojí povinnoKt Otec obyčejně
ztrácí kotrolu uvého hocha tehdy

ítě a zemřelo Sbčhali jsme ko- -
mi K regulovaní Vducnu býoktí lehce 'A deputů pokud zná ik úřadů než nám dovolili matku
vají ve dvířkách Hopouchu buďmo zraněni třivydělava-l- i tento pět dollarů tý dítěti přivéstí ale dítko bylo již šoupací aneb otáčecí závorky na

dně a může mu říci: "Nepotře tvorech jimiž vzduch přivádí
buji té více Old Man i" Tím Ktá- - Čcsko-slovansk-

ý Dům pro při- - ko na ohniště a tum podporuji)

snadnější spalování paliva (í
vá se KamoKtatným Amerikánem
Do jaké míry to obyčejné ukáže

Ntčhovalce v Haltimore o němž

již dříve přinesli jsme zprávy za-NÍ- lá

různým českým spolkům žá- -
krbu slovo Kopouchcm otvor kte

iiejbližsí budoucnoMt — Německo- -
rý z krbu vniká do komína Teu

st o podporu pro tento nad jiamerickému děvčeti jež za Němce
amerického provdat i Ke chce ra

tývá obyčejné opatřen klapkou
y po shořeni paliva vysálané tě

né důležitý n záslužný podnik
dím by vzala ní pouze takového Udporuěu jeme vřele tuto žádost lo z místnosti neunikalo šopou-

-

příznivému vyřízení a doufá- -
hem do komína Stará ohništěkterý původ Nvftj nejen nezapí-

rá ale má zároveň úctu pni avflj
národ Takovému jenž maje tyto

lne že neotnle Jeduolio ecNkelio která bývala pod prolézaelmi ko
olkii jenž podporu by odepřel míny mívala Kopouch uavretiyvlastnosti zároveň otce i matky Mnohý z našich zákopuiků chová

vííky buď jednokřídlovými plc
osud v živé paměti nesnaže a

hovými koleni závés pohyblivý
útrapy j'ž bylo mu přetrpěti v mi neboť tamtudy kominík vstu- -

byli jsme znovu pro ni v nemocni-

ci Po osmi nedělích propustili ji
m uzdraveným dítětem a my jsme

jí vymohli odpuštění poplatků za

ošetřování dítěte a její pobyt v

nemocnici — Přistěhovalci z naší

krve přijdou nemocní Oddělí je
v přístavu od přátel na západ je-

doucích muže od ženy bratra od

sestry a dají do nemocnice Ne-ma-
jí

zde přiteliěktt My je na-

vštěvujeme v nemocnicích a těší-ln- e

v jejich opuštěnosti a když se

uzdraví pošleme je za jejich přá-

teli — Česko slovanský Dům v

Haltimore pomohl stům rodáků a

opatřil jim práci A poněvadž je
to prvni český dům v této emi

pro ochranu pííchoích krajanů
měly by naše spolky i jtámožol jed
10'tlivct pamatovat natí dary lá-

sky lak uby mohl pokraěovati ku

cli česko slovanského jména V

Anorice PíUpči ky ji budou

obratem poity kvitovány tý
lány bud iči na adresu i VicUv
Vnfiik H1 N Washington Htre t

lliltilitire Md

Kvé ní váží tukovému může uvě-

řili fcvé dalŇÍ životní oHudy Ta-

kového I my počítáme za našince
a ten své přisluSeiistvf k nám ni-

kdy nezapře Ale jiného děvčeti

rvnleh dobách jeho pobytu V te oval ib) ktoidna kdvž jej chtěl

yčistiti Otvor takový bývá ne- -to zenu A kazily Minul dovede
occuiti a vážili mí rady a pomoci

julii je tolik třeba Jidciu přije
Utý Odtud lidová nadávka 'ca- -

ouch
tým a Mměrů iieíiwtlvni Ze sprá-

vy té vyjímanou (Vkn-ovnu- - Zvyití své příjmy
Piítelitost k obchodu všeho drti- -ký Dům pro pht hovahe v lutb

timore hyl otevřen dne t t li ilutt tu v novyen a iiijtit městech v

německého původu mradim V

mnohých případech bych raději
viděl by provdala x řádného
Američniiit iwl n krajana jen2

vysmíHje w přisluSiiíkům vé

kre Htává e ělověkciu nad jiné
Rpatuýnt Ttnto úsudek tiskal
jti nt dosti draho Ukal jsem jej
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