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sdoslali k pro toho kilo viděli má

ii chce Také asi podrav ženský
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meiič ještě několika leh ťminú
republiky ujímá no pozdravu a Fhy po Mitých rkusciioMech úpl

ně zotavil a t dalšího svého oh

Iiť" ki braní — c skutečnosti ji
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pro matku nové pusnbisté Osla vedu jejné Školo "Dworak Schoul of Ac- -

řenieshi toto poskytovalo jemusamotnou a pro ilrulii'' čhnv rodi přes Chienifo do Washingtonu
sovatelky a ženské spolky aby ve-

řejně vyzvaly obecenstvo nby ne-

užívalo přežilých nedemokrati- -
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néhoi odchodu jeho želí dále bra

tři Fnink v Omaze a Matěj zi

možný furmář v Cronnvcll Minu

podoben vůbec značným změ
ilcin obtíží ji'Nt zácpu Napomáhá

sueno Kiuou cesKeno a pouonne
provolání učinil jiřipoiišlěje po-ku- d

se titulů týká jen titul ply

usu Nuzně jciio pro portu en nám souběžné se změnou společ
obnáší $100 inřsíčné a kroino toho

zažívaní zahriifiiiji kvašení nu
trulisiijo přebytečnou kyselost zn

nosti a obecným společenským ti- -

ně

— Jak se nám sdóluje přijala
líni Jjiliusi Murphy-ov- á bývalá
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přídavek Jak obtížné budou je Společnost lidská tíhne od otfo- -siréna ItoirtnSová místo v okresníliti zukyslcinu žaludku
io povinnosti nelze ovsem říci tví jedněch a nadvlády druhých

f:S 1)PJ„ v St Paul rtratil v

ném horlivého člena Pohřeb z'
nemocnici jako hlavni nSetřovu- -t ci ni jest vžily stejná Vzdor
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telkn
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"Při tomto titulu důrazní se

proti hanebnému' ko-

molení jazyka českého titulem
"slečna doktor" Jako neříkáme
"slečnu učitel" nrbn "pan řed-

itelka" nemůžeme nnl říknti "pan
doktorka" nni "slečna doktor"
Proč oblékali slečnu do kalhot a
neříkat i správní "slečna doktor-

ku"! Stejně nesprávné — ba až

tiestii valné jest Hkati "paní po

astenství přátel známých n apol- -děsu a hra ííciiím válečné dnně

podrželi jsme cenu za kterou se
ily pánů a otroků ponenáhlu sestudium budeš míli dosti volného

Miim Ne svým synem rciixcm
kových Npolubratří Pnu Frank yrovnávají ve volnost — rovnostisu Pau Tesař je vázán úiulutento rodinný odváděči prostředek hy vyřídil zde několik dúleiíitýeti

vou žc v poHtavenl tomto aetrváprodával Je to vfink jistějším
Končál a pí Anna Divoká fui

éastnlli se též pohřbu svého hru

bratrství
A tento pokrok obráží se také

záležitostí První cesta vedla pu

tin Mlynka do pomníkářského zii- - ne jmění dva roky Je jito že za

tuto dobu získá mnoho cenných

iiiÍNleilkeiii krnmohyčrjné poptáv-

ky kterou jsme po několik po
ve vývoji pozdravu hlavně mužra a vrutlii se v sonotu no hvvcii

odu pana Franka Svobody kde ského - poněvadž ve společnísledních týdnu měli olijediiati si
koupil krásný náhrobek jenž 'lei- -

kýeh lěeli proměnách muž vždy- -
doinovii Zarnidiiceiií pozůstalí
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jež obnáší Sesl krabiček za pét
ky stával v popředí o něho Alo

říve poněvadž jeho pozdrav

zkušeností které budou mu vrhni

na prospěeh ať již vřiuije se drá-

ze nyní započaté nebo poslání ji-

nému — Gratulujeme mladému

příteli iipřímnó k tomuto úspřiehu

a přejeme mu nejhojnejšího

vil Panny Marie v South Onuie
nud hrobem jeho syna pnmi Nor- -

dollaríi krabičku stojí
yl vždy výraznější

slanec" - ~ "slečna pnslseda" a

podobně!"
Pii vší stručnosti všech pozdra-

vů uesiiií hýli oni drzý ani vyzý-vav- ý

sice by byl ne-l- i urážlivý
aspoň nezdvořilý Stručnost

pak vhodným přízvukem
výrazem tváře a posunem přimířo-ný-

— Jiří (iuth

pouze jeden dollar a bude poštou
vyplacenu zaslána po nlujržcnl ho

icrtH Mlýnku jenž náhle ukoiiul am krb převládalo ucho do
Další uvolnění

v poštovní dopravě clo
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vého spoliilifatrii [i 1'Vatikn Vlailucts (' Dept I rittshurťh skem jsa na straně jedné poníže-

ný na struní druhé jakožto odpo- -hu Pomník bude zároveň zdo- -

Prima —AdvcriÍHcincnt
vřu hrdý a pá no vitý neboť jenÍll rov pí Marie Mlynknvé choti

MALÝ OZNAMOVATEL nižší pozdravují a toliko vyšší odNorbertu Mlýnku jež za krát
ko následovala Nvého manžela naŘEZNICKY OBCHOD vn titule ples povídají Poníenost tato měla u

má své stupni podle poměru pod- -onen svět piMiicimiivsi zimot ii

unosil od nrjponíženřjšího padá- -ic 1'utiu J A Mlynkovi připál-

í dále za úkol aby uvedl do po

totte obyvatel éiln jlrlm koupil
I cIiit

řivntk ii ucnňf v vyučený —

J'rot0 k iíiJiiiiI k'tn by n tukovém mlutí
vflilčl IMM hf ihncl iuúh lul Ji"X
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do noh a vrhání se na zem už

Zc schůze Českého
Národního Sdružení

V pátek večer místní Odbočka

(' N S konala pravidelnou achú-z- i

v níž po přijetí protokolu a

povolení účtu byla podána zprá-

va p V Hurešeiu o návílvíl zá-

stupek československé republiky

piuuk Karla Pcrfflcra jako liosta

oinažské Obchodní Komory a spol-k- u

Výtvarného Untě-u- í Pan Bureš

ve své zprávo se zmínil jaký do

jem učinil pan rergler na ameri

o pouhého poníženého slova ařádku pozůstalost po svém syno-

vi ii snasc Pan Mlýnek jest dlou zmizela a mizí čím více se rozdíly

společenské m pokračující vdíla- -

mletým píízniveem a ínlhřratfloni
ihtí vyrovnávají Kdyby byloPokroku" proto neopomenul

rftIJME 8E pomocník mi

ilillíni knliAtii muiI) Hit všimnul piArl

Jiohrý plut a KlAlá prňiT rrlý rnk Tím-i-

m'b íilrfoniijtu nu ťmnk IluinJďk
Cmrknnu Neh— A'lv T'I7 'lp

Srážka kar v České Kalifornii

Chieiiffo — Deset osob bylo váž-n- í

zraněno a více lehčeji v neděli

odpoledne když západní jedoucí

pouliční kára bliie-islandsk-
é linie

vrazila do severní jedoucí eruw-fordsk- é

káry na 2G til a Craw-for- d

ave Cruwfordská kára by-

la vyrozena z kolejí a jedna stra-

na její vražena dovnitř

Tčžcc zraněni byli: Krajan L

Turohu dvacet drvit roků starý
a v číslo 2 1 ID Trumbull ave by-

dlící jejž bylo nutno odnést i nu

nosítkách do lékárny puua Heř-

mánka kde bylo shledáno že mí
zlomenou Jevou nohu — Paní
Marbora llerdychová z P 81 IQ ji

ustavili hc Ml v n Hfiem závodf myslítelno žo vyrovnávují se do-

konale poJruv by sice zůstal ja-

kožto výra? vzájemné dobroty a

libovůle ale byl by prostý je-
ckou společnost Kvým chováním a

notný a přátelsky Ale toho ue- -

Naše návstžvy

V úterý 1 dubnu jakožto flo

Řeznický obchod v ma tr
tiřli ohyvulel koupili li

řfíiiik Uitfníiř v (Vhfirh vyuný —

Prnlo krnjii!jí kfln hy o tukovém mltí
řriřl iiri hť ibtiP'1 píii li ii Hn

rotwřirll Nrh-A- dv TM 'Jp

bude ani v bolševické republice—

ry jiříznívpe iHiiícIi čiisopisfi na
t n ni asi uejméní— naprostá rov-nos- t

Jidí zůstane asi jen ideálem

svými řečmi jak před cleny Ob-

chodní Komory tak i před spol-

kem Výtvarného 1'mřní Mnozí z

vynikajících omažských oaobností

si po odjezdu o p Pertflerovi veli-

ce pochvalní zmínili jakož i o

vštívil lián v našem závodě pa-- i

obsahem utopistických knih a

Do starých vlasti možno posílat!
také balíčkovou poštu i

kabeloyramy

X posláni balíčků nutno si opatři-

li povoleni kabelogTamy mu-

sí býti psány anglicky
neb francouzsky

Poštovní spojení se starou via

stí jest dnes již v plném svém roz-

sahu uvoliiřiio V minulých duech

jsme sdílili Žo byla otevřena po-

sta listovní zahrnuje v to i po
St ovnl poukázky

Z Chicaga se oznamuje že také

balíčková poSla smí býti posíláni
do ('ech Moravy Slezska a Slo-vač- e

a poslední zpráva uvádí c

možno zSNÍlatt do Crchoslovácka i

kHbelogramy

Posílání balíčkové pošly závisí

nu pndmínce kterou nebude

zvlášť ohlíno hplniti Jest lotíž

ntilno aby zásilka balíčku do kte-

rékoli části Československé repub-

liky provázena byla povolením

vAleéné obeliodiií komory To

znuuiená že do balíčku nemohou

so vložili téci je? nesmí býti po-

sílány se zřetelem na poštovní í

válečné předpisy Mezí tylo
I zá-

silce nepřípustné předměty nepil

tří ovíein látky a nouěástí oděvu

obuv potraviny a pod jichž je vc

staré vlasti nutní třeba
Pokud kbelo(rrmú n týče bu-

dou přijímali úřadovny Western

'áclav Sklenička majitel obcho- -
tím l prostý jednotný a přátelský
pozdrav

it smíňenýiii zbožím v Kesuiie

HLEDÁM 8YNA Václava Voknra
Kdo y o nhn (M ncli mi iAiii nei lif

[iIíIiIiikÍ nit ilulc iivHfniMi Hlrr(ii—
Marin Vokiiér iiuitkii Verfpjířc Neb

—Advert iHcmeiit T'íH lp

ó ave jíž byla vážní pohmož-
děna pravá ruka — Dehčeji bylj
zranáiii: Architekt Kobert Lnyr"

činnosti českého lidu a jeho ukáz- -

Avšak přece jen tíhneme k to
Nebr Jak h námi přítel Sklem-řk- a

sdělil přijel do Omahy aby mu utunni vzdělaná společnostněnosti

Po té tajemník p rWpáii hc ii- -e pro isvňj dobře jdoucí nln bod čik "itlS Quiney ave ayn přednezná již otroků Vyrovnává ne- -

nakoupil zánoby různého jarního sedy české cihlářské společnostijal slova a v několika větách ob tyliié rozdíly sociální na nejmeu- -

ioŽÍ Pří U' příležilosli pan Skl- - jenž byl sražmi pod sedadlo káry
a by l zranili na praném rameni a

možuou míru a a tím jde puk
ruce i zjednodušení a unifikaceniéka nám líbil h nyní fpří

LACINO NA PRODEJ Vve rexi

iliMirc h lioiipeliiiiii v řlnlc H"l jíAnl 17

Illire Hoiitll ílnitliil Ti'liťi iniijelek jo

im illAiéiiA nlii i m v iiiMli-piíii- i pniíťi
ku VnM no m pé'ínmi ti hi imiiíjíI

f rvnJ iixinlil ii Uum(' 1'oilnilnky 'lul
M ku xi-i- í v tUr "l:':i jlii if iiIíit
limb ilnpiíle nu iniijHrli' Km ii ku llo
IiiIin Iniiwin Ncli llrix (!''— A l vert

iciil 'm--

ude nám řatíji z okolí Ilesciie
i š ) 1 t 0ti

pozdravu jakožto výraz zdvořilo v obličeji a na tčle utrpěl dosti
vážné pohmožděniny —- Vladimírriiuc zprávy k oiimciii zusiiar sti élovéka svobodného nezotro-écnéh- o

jakým chce býtiVedení obcljidu mnoho času vy

žaduje pffM lo nle pří dobré vřilí

oufá žo w mu podaří tu chvilku

A OriiiKer byl zraněn padajícím
sklem na pravé ruce a utrpěl po-

hmožděniny na hlavě pravém ra-

meni po pravé straní téla a na
levé noze — Paní Ilúžena Pisu- -

človati tak aby i jínd usídlc

jasnil proě vyzval k Airší účasti

ohlední tyrády p K Horkého v

jeho "PodčbriMlee" proti presi-

dentu československé republiky

p T O Masarykovi a proti
ěle-nu-

mitiisferstva pp Atefani

kovi a Dru! lvi Penefiovi Pak

nastal delší rohovor o panu Hor-

kém a jeho útoku na uvedené

Československé republiky
a jeden každý z řečníků hc a opo-

vržením vyjádřil o panu Horkém

A néktcří se dotazovali zdali v

zemi této nestává zákona dle ní-ho-
ž

by ne mohl podobný výpad

ným krajanům mJčIíI jk krajanů
tamní osadí) pokruíujť a I kdy ěková z čísla 217 Cliftou Park

ave a její tříletá dceruška Adél-

ka — ioui Fini?! 13 roků sta
rý z čís 2507 již 07 court v Cíee- -

ru JItmo to bylo zraněno lehi}
asi deset ONob

'zanvzítí a jíní zase navrhovali

Lada Tesař odjel do

Jižní Ameriky

Lad Tefiař mkrný mladý kra

Na káře trati Pdue Mand ave

byli zraníni motorák UM La-itov-

pak Adam Minarík t lk

'A staletí pozdrav ať tuk díme

se narovnávat a stále jo zřejmá
snaha vymýtili z ného váerhno co

se příčí avobodnémii vídomí iicchf

jsou to již hluboké úklony nebo

jen ponížená slova na poddanost
dřívější třeba jen upomínajícl zů-

stávajíce pouze při požadavcích

nezbytné zdvořilosti

Mladší tedy pozdravuj staršího

podřízený představeného nižší

vySšího kteréžto výrazy nebuďtež

brány ve smyslu íJarých názorů

nedemokratických avšak i uej ví-

ra svobodná apolečnost nemá-l- i ae

zvrhnout! ve smečku libovolní si

počinu jících jedinců musí míli

svoji kázni h tudíž i ti kdož ve-do-

a fí kdož jsou vedeni — muž

ženu — ale ěíó to vždycky lak a

by' m

Pozdravovali první není ještě
ponížením nýbrž zdvořilostí bez

které nejze si myslili přítomní
fpolcenósfi žádné byf byla sebe

více lidová demokratická A í

starší piedidtfvený vyšíí bi í Že

jan a záložní poručík v srínádř
3117 již Komenský avenue jen?
byl zraněn na leví noze 11 t{

Krajan e ohhů v Dunninu

(Hwaga — Vf noci yn noho ty tm

Iiedéli hť olfsil ve Matním ústavé

chorornyslných v Dunningu '7 ro

Itfi fcturý krajan Josef Hrabec je-Jio- i

obydlí bylo v říslej 201! xáp
Til lil liyl chovMiicfin tÍHtavu

iVinkú alkoholiíímii tu tou

žil po nivrHtii do nvho domova

alfl práv iíhUvij m nemohl od-

hodlat! k jeho propuňtní proto
že byl poptidlívr! povahy tloukl

uvojí iriíinlkii paní Marii Vrb
covoti T vymohla jeho poslání
ůo I)iinní)íU iiátledkem týrání

jeirž nf jí od nřlio dostávalo

když fifr tftíru Mflpil )t h

xtavii byl poslán v uM kvřtm

po noudním Hi-u-l Itirrfan pí

ltmbcovt ukazivula xoudej mo-lřjn-

u odlítiny Urt utrpěla

Idyi její maníci ne do Vt pijxlil

Vifubfi: H hhl nu %vhu ř'we
m kfrý wthW t)n Hnm tyé

pldípírrtjí''í oeelový poklop otvo

tu kfcrýw "Jp" "lí '1" ('p'ř

P- 7-

starý Jim Nechvátal i čísla 2"lí

se iiřjukíí (lúlcžítfjsí událoht př-tref- í

Nóvátřvn přítele Skleničky

byla nám vítunou a pícjfme inu

by jej zdar thk provázel

Pani Hitrbora Sudíkivii maii-Žflk- s

p Josefa Hudíku tníwfhn

krajmiA it ř)chuylir NVbr zaví-f-

ve iitředu li dubna ti nřko-lí- k

okamíki do iinéeho závodu

VraceU ie návítívy příbuuýdi
v líelívíllf! lil fdivíli píd odjr-(le-

vlaku ke Hchuybr pouííU
ku návátévé flejáíeh Hvýcfi n4

mých h u xh obstaral j řiíkolík
ČM "jiiřiího pokroku" P)ií
Sudíkovt pilní podílela se u obí-

rání íUfakb pro i'6tiff dobro

řiřini' (tht Mavní po poslední

dva roky pro (' S H v(lí"!
dvntif vyjádřila ne o ochotí n

ÉC'droii tfffAoMl IřfljiNÍI 'éí-í- i

h- - pok4 I'- - t(-''-

kmohtj"'h minntA vfibee

m}i0$ch Vti % přťkíríaou

Pílscn ave v Herwynu jenž bj
pohmoždén na pravém rameni Ó

statní cestující byli ovSem dů

že tictiMí pan Horký občanem

této zemí aby byl deportován

ponévadí řřnl htíMh vodníný
na presidenta spojeneckého

národa Po projevu všch aú

íastiiíných! bylo nsneSeno by byl

ustanoven výbor kterýž by bez

odkladně sestavil stručný opovr-hujíe- í

projev proti p Karlu Hor-

kému

Písafel této zprávy éet v "Po

débrad:" p K Horkéhc filipika

proti pn-siden- Masarykovi Ce

14 lyráda je vidinou jeho vlaht

uiho svédomí a Akrty jeho péra

netou známky skoroatíloi-t- i jho

Strýce Hama vydal ie v úterý
na dablkoiJ mfu do JUní Ainerí

ky kde íitoijpf vdií výhodné

poAtívení jako aekretář majora
Ilidise Vfíjenského zástupce

sípoj Htátfj v repiiblíee Venezuel-it- ť

Pasobíítém ji ho bude hlav

ní msto Caníca- -

Pari Tesař sezoímil se se ivýiii

iynějííuj tí-U- v Fort Iian
ksmž poulířj byl po vém vvtopu

kladné protřesení

NeAtésIÍ událo se dle výpravo'
vání motiráka IiAtovky násled
kem Spalní brzdy jeho káry
CruHÍordská kára přejížděla
ulicí když btue-ÍHlands-

y káravojMioké thÁty 7A" priďHen
prudce vrazila do jejího boku přína mohou býti z4vořilymí

Ponížení vAak vyznfvá vždycky

byl kapitánu LhvIumK jenž ve

véu podfUcném zihy požnul i
djřjhó wt-'l- ' sUdko mu- -

mozku Tak joko koní o uvhí se eemž ko se nfyitUi mt osoby v

l'áre to wdiáejí':!aiáiij dtí dřavoii vH zll poklon jiřília hlubokých a iíru

--' r "ri-í'n- t
-
7


