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erjnl slanlel bylo ujištěno h jsou

In Vcin i Hryanl lfM sev SI

til a llarbind Pal ks MU sev 21

ul Ptitk se vymlouval že nalezl

automobil v neděli ráno před

svým obydlím a kdy shledal e

sf nikdo k stroji nehlásí "vy-

půjčil" si jej na krátkou zábav-

nou projížďku a vzal Iťryanla s

sebou Oba "mládenci" byli ob

íalovánl t krádeže
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Vynačnou pmltumil WliiU dmku Jct

prav jeho výkotmont Niké výlohy ne Ne

ním úspora paliva dlouhé trvání a pracovní

pfoobiloflt představují onu výkonnost itej-notn- n

ne po jakýkoliv poíct roku

Tato přednost není poue místné alo

vsrobrcnc známa Mezi vsrmi třídami upo

tříbovatelu od řezníků v prodeji malém do

obrovských jatečních závodů od nejntenší-h- o

obchodníka do ncjvcUích departmentních

obchodu od nejmensí vesnice do vlády Spoj
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Kil mnm stiíiítl tm luJku tiř

lo vbe ntjvtxflu! Narodil e

dno li áii KV1 v Dolním Fje

dí t Litomyšle kraj Chrudimský

V ÍVhách a do líto ""i"'' 1'ilifl

pml :w lety Jeden rok pinítl v

Montaně ostatní dobu 'itk strávil

v našem místí k ?skal s do- -

hlott NVojl poVldinU Pndl OSIihlliolt

přátel ktríi jeho skonu upřímní

lituji Zanechal sobí iiuinYI-k-

pant Victoři! NováíknvoU dva

syny pí Jiřího Nováčka bydlící

ho v Onwize p Václava Novu

íka usazeného lift farmí v Mnut-ros-

('! dví dcery pf Marii

llnlliíkovou v South Oniazc a hI

Victoru Nováčkovou která jesl

ve vládních službách ve Washinír

Ion I) (' n čtyři vnuky V re

snub'ui ztrácí horlivého clena řipl
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p ptář jrhá?rl "k)e V

l4leibtla vetiibe k doiioniiim

dveflm a iUle ven ni ku plotu

kde lupié odhodil spnJky jeph i

tnaiiiela které ve spiVdyi mina

til Katím spVhal té p Kuták

své choti ku poino i le irtkal se

i ni práM kily raieU se do do

mu ZlodřJ odnesl obydli man

leia Kntákovýeh loie hodinky a

tfv bene stopy

Krajane ne vracejí
z bojišti v zámoří

V poudélí přistálo v Nimv Yor-k-

npét nřkolik lodí přivážejí-cíc-

amrrh-k- é vojíny x Krátícím

Sn lodi Pueblu nalézal si1 také p

IJobeit d Mlíkovský první po

ruéík vzdui'hoplvei'kého oddřle

id jehož matka pí MiSkov-sk- á

bydlí v í 12m již II ni Po-nieí-

MiSkovský oznamoval jestř
v posledním dopisu který jsme v

tomto listu uveřejnili že jeho drn

hové chystají se na cesiu k do-

movu on vsak že budí' uueřn strá-

vili jesté néjitký ras ve

ale pojednou zcela mimo nadání

octnul se sám na rodné pudí Mmž

ovSem j'-h- matka I bratr hýli vid-m- í

potřSeni
Na tíže lodi přijel z krajanu j

Sfř Henry V Wanřk z Ciltner

Do Ne tort News Va doprn

ven byl mimo jiné pluk

a a ním přistál u břehu té-

to zem 8 též Fri-- Dřtřieh z Fair

hnry
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ttil pi m bUr pn
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ti pudbt fini idn Mh4ubovAnl

Náslcdkfin imbjtýťh kuieut
rihidl na příii nelnide ni

kdy Jil tak ileuhrt debxttk vykr
nmvat n pak íe vidy prodej xfll

firtlif Kile jt Cťh jrjj iMriirtM

dnrbo Jrtko plcdava? iauřtt)An
V rtleřý '' dubnaf návitA

vnlí mile potrAll mis dávnC

prlřiiivee a itenář "iHmíhu
NVddiííhn Pokniku" p du
Hrhh majtlel moderní aíUen

farmy Tender SVhr Pu Hrb--

při triu přilefitotli meři jiným

námi sdMU h se m4'řl "vým

synem Karlem nu rpáteéní eostř

do srhrt domova t Prahne okres

Sniinders Ncbr kde se konal jar
ní sjenl Ceskí Presbyteře a kam

v sobotu dubna ve svem auto

mobilu ziiverl t Thurstoir rev 4os

Ioksii faráře tamní eeske' evan

líelirkí osady a p Jo Pallase

st„ jenž se nasjezdii Midílet jako

zástupce — Dále p Hríeh s ná-

mi sdělil ae byl té ve Wahoo kde

zvřdM h celý okres Srtundern

vrátil se starému Casu to jM
vSude byly hodiny opít posunuty
o hodinu zprf 7 Wahon vyjfl p

Hrieh se svým synem a dervou v

káře k Omaze Cesty byly víak

tak bídné že byli nuceni zajHl na

jednu farmu a tam přenocovat
Druhého dne opf! vyjeli a jen
s velkou námahou dostali se do

Kreuinnt odkud dcera p iHrii-h-

vlakem odejela domu kdežto p

Mrieli se synem zase ve své káře

pustili se k Omaze kde p Hrieh

nechal káru za pfíéinoii opravy v

jedné velké dílné' a ve vlaku sy

liem po zažitých nemilých zkuSi

nosteeh vraceli se d svého dv
mova

NEŠŤASTNÝ PÁD ZAVI- -

NIL SMRT KRAJANA

ZPRÁVY Z LINCOLN NEBR

Států

White trucky jsou SPRÁVNÉ
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Pozdravuje se

Známý zdejSí starý nsudník a

linuhařský fdhoniík p
- rrtnt Í5rk llendn byl dlouhý ibis

tízYe nemocen Myslí Be prý 1a

"Oft" tiikí chtěla ztrestat

Nyní opít so pomalu pozdravuj'
llonbařskou sklizen prý vsak letos

ponechá tím druhým Přrjfrti

jiřítU BhkIoví brzkého a ňpíiitn

pozdravcníl

Nezastihl stařičkou
matku více na živu

V Lincoln se pilní pracuje

aby p ři volbí na den prvního

května bylo přízniví odhlasová-

no vydání hondu za sto tisíc dob

laiTi pro zbudování a zařízení mu

nieipální nemocnice Myla by to

velmi dobrá víc neb jest lu málo

inlsla pro nemocné vzdor tomu

h jest zde několik nemocnic

Když vypukne nějaká epidemii

neb pod tak lékaři maji nouzi o

postele pro nemocné Každý zdej-

ší lékař i nemocnice by rádi v

Lincoln viděli velkou pěknou

'míslskou nemocnici Zdejší VYV

man' Club se snaží aby lo pro-íl-
o

a všemožní povzbuzuje ženy

arty tuto Volhu iieproineskaly
—

deští jedna víc jest v myslí
kaž-dcíl-

a o jeM léž llíco o éeui se

buď' při léto volbě hlasovat Mu-jld- i

se loliž zde ukazovali v ne

děli pohyblivé obrázky WomaiCs

Club kostely a jisté spolky pilně

proti tomu pracují
Dr Kare! II llreucr dostal

telegram od svého syna drn Mi

lohlavw Rreuera klerý sděluje z'
se Vrátil z Francie n žcjcst nyní

v Vv Yorku a má naději že se

brzy vrátí dmuli Mladší syn drn

K II IHrcucra dr Rolami 0

Preucr jenž letos dostudoval nic

licími je lež s otcem v Lincoln

Mladý doktor bezpochyby se

hned při svém otci věnuje lékař-

ské praksi
— Počasí jest stále chladné a

mokré Ink že zelenina v zahrád-

kách pomalu roste Na polích

Lincoln pšenice již lehá tuk

že mnoho rolník íi pouští dobytek

na pole aby se zachránilo tolik

co jest možno

— Ve stPcdu večer zdejší
C0111-merci-

Club pořádá velký ples

za řieclem přivítání náinořuíkfi a

vojáku kteří se vrátili z Francie

Vojáci a námořníci byli lístky

H £-- B 1 2-2-
0 vyhovuje dnenní doby pome-- S

rum farmářské služby Jest dosti mocný vy-

li konávat těžkou práci na velke farmě a dosti

2= malý aby byl příhodnýnrfna malé farmě

Si Snadný k ovládání nechw se řídit kýmkoli

H na farmě Vykoná obsáhlejSí řadu práce

S nežli každý jiný trakto Jést řáděn do S A

§§ E třídy Uzavřená ocelová ozubená kolečka

S pracují v oleji vysoce rozpínavé zapalování

H Hyatt válcová ložiska Bennett petrolejový

g carburator ozubenými kolečky hnaný vějíř

§§ 'ozubenými kolečky hnané magneto ozube-- §

nými kolečky hnaný governor a ozubenými

H kolečky hnaná pumpa bezpečné a přesné ve

H své službě

H Více let zkušenosti více let znovu pro- -

S zkoumání má za sebou Emerson traktor

a nežli kterýkoli čtyř-cylindro- vý petrolejový

S traktor v trhu

Krajan pnu l)mil Kaňka jenž

byl doHtí dobře znám v kruzích

krajanských jako bývalý povoz-ni- k

sial se v pátek záhy ráno o

běli nciiťastné náhody Pokud

známo dlel během večeru ve spo

Icínosti jixtélm svého známého n

in'mž rozesel se asi o 2 bodíní po

pfllnoei Od té doby o lícil) ni-

kdo více ncslySel
až" y ')( hod

ráno nalezl jej muž ubírající se

do práe mrtvého pod schody
vedoucími ze 11 ulice ku dvíuui

obydlím mezi Pí a Poppletnn ul

Soudí se že jmenovaný krajan Sel

po 11 ulici a neSfastnou náhodou

spadl ne Nehodu tíik osudní h' 'A-sta- l

na místí mrtev Pan Rafika

narodil se před 4ř lety na Mora ví

a v této zemi žilL'0 let Posled-

ních II b't bydlel v Omaze Za á

podobí manželku paní RiV

ženu Uafikovoii bydlící v íía Í2'f)

jiŽ 11 til (I rievlaalid dceru sl

Antonii Fialovou

:E3

3

Osobní
--~ Tyto dny (1I'1 v Oumc lobiV

V knizícli krajnufi tiímý pan

rí(iiif'm Fohln z Corpus CVÍMtí

Tcxnx Tnu Kolda Mní vil nřja-k-

řas V hiiirolii vp bpoIrřiMmH

xvťho Hyna který pokračuj" lam

ť Kvýeh Htudiírh u pří t' pHIe

ítni zajtd n H d Omahv uby

vyřídil i zdi! rúzin' obchodní

u tiiivitívil řetiK' avú přít-telf- l

'

— Vécra odpoledne uavStívilí

ná5 ivod v prfl vodu rev V Cej

nara a p St Herinka pAnové: fír
JU-e- z UopkiiiN Minu Johef Kře

Tiek farfiř ze Silver Lake Minii

foA Havlík tuvtií' ze Kiiratoiíii

la a p Knipentrer z fíopkiím

Minu kteří vrátili ne prA v? ze

sjezdu ?Mkí Presbytere jen
ko-lif-

ne v frMKiie Sd)I' 1'iínové

prohlídli nÍ se zájmem
' niS závod

a liřhem idhovonr dali lín jevif

h e jim v Omaze líbí n zvlaítř

i poi-- Vrtlovftlt výborný ěcNký n

bl předložený jim v rentauraíi-t-

p V N údery jenit jim po cest?

ziiaiiiriíitS chutnnl

— Mirndoií robotu db'1 V (hnn-z- e

J)r ('han If líreuer z fJricofií

'ebr HúAisfnil ne zde osldvy

Ktidctélio trvání bratrstva Odd

FcllovťH (Dl' Hreiter jesf cleném

celných xpolkú českých ale H

miioíiit Hpolkfi niisrlickýcli) a mU

lil x námi h krajan' velnďefiy

bují tím íf nesnaží xe přistoupit!

ku iiíkterTinl upolkn ameriekí-m- u

neboť je naší povinnoMÍ aby-ebftr- n

jako oWanA f'fo zemi' snaží

1í ne poznati váeeky její instituce

jakož í zvyky a způsoby — láb-nán- t

vyprávcí Že jeho syir ír
Miloslav Breiir jenž pňsfbíl ja-

ko ! k a F v nmMť Ktrýei Matnn

fial'zň se m ve 1'Vaneíí ve nJ?-s- t

Mordeno a eká na příleŽítfwt

aby hc moíil vrátitl dW mcii f'

movH pwrvadŽ "není naď Am-

eriku" jak pííe wfann otci

1 Kopá© Émkíl I
Nebraskas Omaha

Pan 1 V Maáek bydlící v ík
271'JJiž 11 ul„ obdržel předmi-

nulý týden r eievrlamlu zprávu
Že jeho inn I kil pí Marie MaSková

žijící lam u své iWry pí Terezie

Ifit lichoví je vážní churava n

proto vydal se v sobotu týden do

jmenovaného místa aby jl na-

vát MI Přijel do Clevebnidu v

pondílí v 9 hodin ráno ale k

svému zármutku zvídřl

že matička prúvř před pfilliodiuou

vydechla naposledy
Paní Marie Mašková byla jed-

nou z íiejKlarSích krajanek v

Clevclaiidii Narodila se v r Jh'J

v riiomli 11 Radnie v Cecliách n

dožila tudíž vzácného víku !0

let Do Ameriky přijela přeifio
lety se avýni manželem p Janem

Maíkenf Dítky jejích dlely již
v létn zemi v jejich kruhu strá-

vili manželé MaSkovi klidní pod-zi-

svého žití Před čtyřmi lety

doprovodila paní Mašková k po-

slednímu odpočinku avcho man

želá Přes Kvfij vysoký vík tíái

la se pard Mašková poměrní do-

brému Vlraví Hýla sice Mizena

V pnh'"Niíeh leleeh dvakráte ne

bezpeínoiX chorobou nic pokaždé

přestála šťastné iiebzpiŤÍ Před

nedlouhou dobou onemocníla po

třetí ale tu již nepodařilo se é

kařfím prchající živoř ziiehrártífi

stařenka zesnula klidní v pondí-

lí dne 2i dubna v 1J hod rá-

no lišíc ne do posici] ní chvíle že

sptílří řnilovíiného sn o nímž

vídíbi ž" spěchá k jejímu laf
Zesnulá krajanku ziWavíla po so

bí syna p JI V Maska a ovdoví

Ion dceru pí Terezii Rítliehovou

Vnuk její ptm V4cv Opatrný

jeat žlcncin íehkoslovenská armá-

dy a íí dlel v Francií a nyní

nepochybné nalézá se v Cechádi

Pohřeb pí Maškové konal ae ve

středu dopoledne Vyh!ovujem!!

panu Maškovi í jeho sestře pí

Riltíehovéiipřímnoi somttrast nad

tížkou ztrátou která je fímrtíai

maticky ntihla

řrojídělí 1 ukra-

deným automobilem

před domem majitele

ll!1!llllll!lllillill!llllllllll!llll

Sto a šest avia- -

tiků usmrceno

Fort Worlh Tcx i května -J-

edno sto a Sest mužfi bylo usmr-

ceno na třech velkých vládních

avialíckých polích mezí l" Hslo-pnde-

roku P)17 až do přítomní

doby dle úředních číslic právé

ODBOČKY:

Schuyler Columbus David City a Norfolk

ílí

Union State Bank
R'k 10 £i)'J ul„ rř'tí VM OMAIU t(ZB

mifofnl ks pil U %MimW

Vllly Jkou 'Mtutrniy ituukov ním tiltwíi luntim [ti Un Moi
"

Ctili híťlnkí whuUié a ráll oll(uží éotki v fcriy a ulí{
jliH řinsnd ř'ly
t C nOKACZK iIHtntH l M IAZLZUI kU
JAK nOllACEK tiHn1t)Ufhi tmi KAVAIZC vj kmit

Návštěva zlodějů v

Českých domovech

Zločinná vlna kterou obyvatelé
našeho menta jhoii vážní znepoko-

jováni přenesla se lyto dny též na

českou ítvřt Jnpí"í vnikli pokud
známo do dvou krajanských u

aíe jen nu jednom místí

docílili ňspéchu
V nocí na pondělí pokusil se

neznámý dlouboprsfák o vstup do

obydlí manž!5 Y W Hodkových
1908 již 11 ni Paní ííodková

sft probudila asi o 1 hodíní ran-

ní Štěkotem domúcílío psíka kt"

rý stál u jejílio lůžka a jvíf pl
řrný nepokoj Z'árovci zaslechl

Sfainot v sousední tnMioMí nou-díí-

vSk že přechází faift někte-r-

t ěicnfi rodiny a zálí opíl
V 1 hodífi probudilí w

znovu a zpozorovala U v ložnici

kde práví nikdo nespal boíí svi-

tlo Vstlbl fedy a domnívífjíe se

žr" někdo z donjJeř zapomněl
zhasnout! vfbi a lože aty líjk

iiiia nniúlA 'ťit váalí zjtafía h
v domí hjia nezvaná návStévrfi

Zadní okno vedoicf do ku'h)uí
bylo otevřeno a i kuchyní j v

rííMnosfech Moij"dtíej nafzfa ví

pUMmih ZvoIáírtproť zef{

p Pospíehalíi J dcery b? po dn

kladní probíídce bylo 4 upoko

j"íiiř shledá ti'í U y foitty nejpí

korUtj ( Hiohl portiriiš dofj

Pád Petroliradu je
počátkem konce bol-

ševického režimu

Wflšblniítorl II C :i května-Oznm- ené

vyklízení fVť roh rado

boláevíky s lu považuje za po

éáleíní trhlinu ve stavbě zřízení

bolíevíekýmí vřiď-- í Zpráva lato

pííálft aírticKsoí h depeáoní tiazna-íujíeím- í

že pád kooiiinistíckýeb

vlád v l'hráeh a Ravorskii jfl blíz-

ký Došlé deprfš nazoaínjí í'
přoibobíevieké armády obkličují
bolševické Rusko na vWh sira

% 4í- ' '' t

Síkrý cyprySovy CílMq 4 5 fisto 6 pžlcu !
My í ttirkvíifw vikttnt tidi ryphbrrf itMíitHi ttúwfm tffwAfm

if Myt pH h'lv j limit phf ptť tíiťf "St mtM Uln A

ti I ryUktik liitmUn yí y(m frkn pnln Ihmítliy My f 4
(i!M!i' rn li 'ln nltth'' t rt íoV M&ikj Mnk #0 Z

náeli Postup F'm5 v Oíoneckí o

bbisfj n"pochjbní vedl k vyklize
ií Pel roh radu

Nae návStévy

Pdti Jun Kkía rolník od Ord
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