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Kupon li zusliínf přodpliitndho a kvíce jak tisíc opic Hotumtjte
nnérh opic které se ro i te Ipiri-tm- u

Kdyby mi dotyčný pánE

výbfíru proni
i ílekl h je na slunci 3 457 1H9 a

půl stupňů tepla tak bych mu to

motnt itttě uvěřil proteze tam

nemnljti Klet abych si to smčlil
ale 010 tvrsent o tisíci opicích na

můře býti správné poněvadž kdy

by to mělo být pravda tak ui by

Plilolrně nstonr-t- předplatné J na Pok Záp sároveft

a doplatkem $ na prémii a ládlm abyste mi isslsli

Občanský kalondár koruny svato --váolavskó
Týl má obratovou přílohu 'Poselství Čcřké u Hcdřichs

Falckého" a množství statí zábavných I poučných Cena

j ho je 35c jako prémii dáváme ho la doplatek 15c

Dlel ide návštěvou pan August

PoKtktný srcllon bos 1 Irwing

li aby dohlédl ns svou farmu

kterou ids vlastni Hydlcl u své

ho Ivakra p J 1'rochátky
Čekali jsme sem návštěvu psns

Jos Hrušky s Táboř S D Týl
diet na výstavo v St Louisů a

byl by se jtot přijel podívali na

svého bratra Johna ade kdyby

nebyl doslsl 1 domova telfgram
Že jeho majetek v Táboře vyhořel
Po obdrženi snuihó zprávy pustil
se ovšem rovnou zpět k domovu

Též donov p Vác Ryšavého
souseda p Hrušková kter£ zde

vlastni farmu ni níž Mart Simek

žije padl zhoubným plamenům
za oběť

Připomínám krajanům Že "Po
krok' nebudu dále nikomu na

ukázku zdarma z isílán a kdo ho

niun I být botrib alespoň to let

nebožtíkem a kromě toho kde by

nabnly čtské noviny v Americe

redaktoiní
a taneb za získání nového předplatitele zdarmaK Matěji Novákovi přijela milá

oivMčva z Iowy jeho bratr Fr
Novák é rodinou od i1 ort Dodge
Dnes odjeli mnistl na výstavu do

St Louisů a mladý John Novák

kterého vsl Mtfnk a sebou mi

slíbil až uvidí příští sobotu Roo

sevelta žc zavolá co bude mít síly
"hurrah1 za Dungresa poněvadž chce čisti musí si na něj předpla

Velký Slovanský kalendář
S krásnými obrazovými přílohami a mnoha obrázky t
nynější rusko japonské války Cena 35c dáváme za

doplatek 15c aoeb zdarma za nového předplatitele

Vlast nový prostonárodní kalendář
S obrazem Vercščaginovým Napoleon I na útěku t Ru-

ska Krásná četba Cena 35c co premie za 15c
aneb zdarma za nového předplatitele

Kalendář Amerikán
Nejkrásnější kalendář jaltý jest vydáván Cena 50c
za prémii ho dáváme 7a 30c

Vilímkův humoristický kalendář
Nejokvostnější illustrovaný kalendář Nevyčerpatelný

zdroj zábavy Cer--a 40c jako premie za doplatek 25c

je sám kovaný demokrat po meči tit! Myslíte li že stoji za dollar

ročně dejte dollar jednateli panuí po přeslici S nimi zároveň od

Valentovi a nemáte li příležitost sjí I pan Mat Wacek Zdrží s

ním se sejiti nechte ho u mne v

úřadovně a já mu ho odevzdám
rf9Í týden
Tisíce krocanů bylo přiveženo

Dongrestento týden do měsia a vSechny 4

velkoobchody otupily noze podře
zováním krků cosyícenských ptá
ků Pokusím se v příštím Čísle MINNESOTA Označte který kalendář st přejete

Co se stalo v Polk County Mo

minulý týden

Uolivjr Mo io listopadu
Nebožtík Darwin tvrdil 1 Clo-vl- k

pocháci 1 opice chmetilové

tsse jsou přesvědíenl o tom Ic t
opice pocháti 'kočka'' a 4 cítím

v kloubech nřco jiko ot avu U t
DiK politické opice al pořádné t
opojeni svého vlictstvl vystřízliví
me pochodí tu a tam kapitálo!
oiet Když jicm od samého vý-

skáni ochraptil a zahodil to jedi-

né politické cigáro které mí kte-

rýsi kandidát do kapsy zastrčil
tak jsem začal střízlivějším rozi
mem přehlíželi bitevní pole oa

kterém leží pobitých demokratů

jako Japooca a tu nalezl jsem ve

vítězných řadách republíkltnkých
tuze mnoho oficíro kteří f pra
vedlivě řečeno nevědí aoi kterou

stranou se láduje kvér Ve svém

hloupém rozumu začal jiem pře-mýSle- ti

jak to asi bude hráti s ně-

kterými našimi úředníky kteří

dostali v nedobytných demokra-

tických baštách nominaci jen pro- -

to Že to Žádný jiný nechtěl ale

poněvadž se dobře drželi za ocas

ftoose veltovy kobyly stalí se z

nich v cuku letu takoví kabrfiáci

že se jím o tom jaktěživo ani ve

snu nezdálo Myslím že jím sa-

mým naskakuje teď husí káže z

toho jak budou v těch nových
botách chodit Chceme li býtí
sami k sobě upřímnými musíme

doznatí že republikánským příva
lem dostal se do úřadu mnohý

jeož k jeho vykonávání nemá val-

né kvalifikace Dala se mu nomi-

nace proto aby byl vůbec nějaký
kandidát v polí a že se na jeho
svolení vobec ani nepočítalo a —

tu máS čerte kropáčl Osobně

jsem rozhodní proti tomu aby
advokát a finanční kapacity měli

privilegium na úřady Pří tom si

zse myslím Že jest mnoho úřadů

které kdyby mí je zrovna dávali

tak je nechci jelikož vím že bych

je nemohl zastávat Mám li volíti

mezí Spatným republikánem a

dobrým demokratem pak je mou

občanskou povinností volit dobré

V okresu 3teele bylí zvoleni do Jméno: ! "#r - 11

okresních úřadů dva krajané

Stát:4
sou to pánové F J KaŽpar
omisař a lan Votava auditor

podati podrobné cifry o počtu
těchto nevinných obětí

Štěpán Maíxner přijel se v so-

botu podívat do mčita jestli se

mu dosud Žádná z jeho holek ne-vda- la

a zárovefi mí sdělil Že v

únoru pojede se podívat do Arizo

ny Inu Člověk který vydrží 2

roky až za Pleasant Hope může

se směle pustit třebas na KámČat-k-

nebo někam kde pepř roste
Vera stala se v kojtela sv Vá

Tamní Čechové jsou tím velice

potěšeni
Ve Feribault byl zvolen krajan
J Rachač auditorem okr Rice
V New Prague minulého týdne

splaceny byly dvě nešťastné vo

ební sázky Pan Lilcrs vezl pclava zvláštní a řídká událost

Kdykoliv potřebujete koCár k po
hřbu aneb k vyjížďce objednejte si

Jej v nejvítfií půjčovně koní a povozů

Paláce Stables
CIÍCBEIOHT05 BiflJ

roh 17 a Darcnport ul

Koíáry jsou vyhřívány a proto
možno v nlcb podnlknoutl í delší vý-

let Povozy možno si objednati též

telefonicky TEL 257 23

? A Jelínka v plné kráse na ko

ečku od křižovatky dráhy až ku

Grace ul a John Níckolaj tímtéž

způsobem splatil prohranou svou

sázku p F J Dvořákovi Ko- -
ečko bylo pěkně ozdobeno a

mnoho diváků se smíchem pozo
rovalo nešťastné sázee jak se

potili
V New Prague se jedná o po

stavení nového katol chrámu a

ve zvláštní schůzí zvolen byl sta
Česká nemocnice v Crete Neb

Dokonale nMxený íntar k Uhni všech nemocí

nlroU tuk ffa oemocam doU-- n

jíííl řXtf7i~Nnocrí jou pod péef tokon oloUratelH
ZvliiStnf pozornost se věnuje l!ření víecb žen--
tíých nemocí rakoviny a nemocí prnícb

'

íenllnk Jíodokissftt mnoha ty ryvií)níil
O podrobnosti pište řldltelei Dit KAREL H ItREUEB Crete Neb

vební yýbor k tomu účelu jenž
bude mítí na starosti stavbu chrá-

mu Výbor ten pozůstává z ná-

sledujících vážených občanů: Pp
Alberta šímka Alberta Tesaře

Theo Kajara Johna Kubešeho demokrata (ovšem když jeho
Mart Novotného Franka Uizeka

Jos Baštýře Alb Kubeše Mích

Scbreínera Alb Chalupského

Byly tam pokřtěny soudobně

všechny dítky krajana M Šimka

počtem tuším pěti Re v Karel

Francka připravil je ku přijetí
svátostí Také ve dnech 15 a

16 shromáždili se viicbni osadni-

cí ve chrámu ku čtyřicetihodinné
pobožnosti při které vypomáhal

velp Franckovi P Nekula ze St

Louisů výtečný kazatel a zejmé-

na zde velmi oblíbený
V úterý odejeli zpít do La

Grosse Wis pan Fr Staněk a

sestra jeho pí Kabátová Dleli

zde dva týdny u příležitostí sfiat-k- u

svého bratra p Josefa Stanka
Na zpáteční cestě z Kaosas

City ve středu setkal jsem se jen
s jedinou českou rodinou a to p

[ohna Henzlíka z Kimball S D

který před rokem zakoupil dvě

farmy v St Claire Co Mo a teď

se na ně stěhuje

VŽJy jsem sí myslel že češi

jiou pohostinný národ ale změnil

jsem své mínění když John Yersa

v sobotu večer v 9 hodin odehnal
ubohého pocestného ode dveří

když ho žádal za nocleh Stál

jsem s bogarna ve stínu abych
nepokazil špás Povedlo se to

Najednou se podiva Yersa lépe na

"trampa" a už to mlasklo jak si

dali po hubičce Jakmile poznal
že je to jeho Švakr pan John F

Rybák z Jirule Co S D hned
měli místo pro noclehářeba chtěli

abych zůstal také já Napíchli

jsme ihned "štěně" které jíme
s sebou přivezli a když jsem při

Jos Topky a Jos Skluzáčka

Minulé neděle oslavováno bylo
ve Wesely skvělé republikánské

vliv v úřadě není takovým aby

mží účinek na celkové poměry

národní) KdyŽ pak mám špat-

ného demokrata a Spatného repu-blik- á

na proti němu raději uvidím

toho Špatného demokrata zvole-

ného Má li to někdo odpískat
ať to není oase strana Jedno
slovo které nám republikánům
mnsí nyní stále tanoutí na myslí

jest - KE AKCIÍ — Tahle po

tvůrka už panuje oi stvoření svě
ta V o ráji přiílo trní a hloží po

vítězství pouliční parádou a řečmi
a občsnstvo bylo velice nadšeno

JESKYNĚ KALIFORNIEPo parádě oslavující zamířili do

Topkovy síně kde krajan Rachač

zvolený právě za auditora okresu

Ríce a soudce Smith promluvili
k shromážděným a řečí jejich při
iatv bvlv s nadšením Panu Hahrncích egyptského masa pískové
chačovi odevzdána byla skvostná

kytice na důkaz vážnosti již zde
kobylky na poušti po halamou-nov- ě

slávě (jestli se nemýlím) za

jetí babylonské po Kristově lásce

KALIFORNIE mi mnohá přírodní mosty Jeikyně atd

která mají vélkou zajímavost Obrovské Jeskyně

Calaveraa Alabastrová Jeskynfi křiStálová paláco-

vá Jeskyní mající n&kollk oddíl a Jako komoru

nevity kHStálovou síň a hudební sl8

NéJpííjemníjM nejkratSÍ a nejrychleji!
cent k tCroto divĎra po

UNION PACIFIC

požívá
Red The Leader Fr M Wra- -

a milosrdenství Španělská í ok viní

bek z Le Seur Center shání podce e skřipcem a branicípo Karlu

pisy na petici aby v onom roeste
w r 1905 zařízena byla farmerská

čtvrtém Iiílá Hora a po konstitucí
Dach Konečoě nemusíme se

šťárat ve staré historií Zrovna škola fest to chvályhodná my

šlénka Farmer dnes musí býtíjížděl zpět do Bolívar minula jižtady u nás v Míssouře roku 1894
nejen vzdělavatelem půdy ale

ě š
dva roky po Clevelandově záplavě
zvolena byla větvina r publik án- - také obchodoíkem on musí kra

četi a dobou Poměry se du

hodina duchů Pao Rybák přijel
s károu pana Hanzlíka do Apple-to-

City a použil té příležitostí
aby se podíval na své přátele v

Polk County

ikých kongrcsnlkú krom všeho
chem času mění i v rolnictvu a

o 16 boďln dřivé v Saa Franclsku via Omaha nežli

u kterékoli Jiné Holi

Ns épni podrobDonU TjpUJU f

nhmi úřadoval 1324 Firiin ul

method iaktfch bvlo ku př použí
očekávání a to samých kandidátů
'z nouze" Až půjdeme za dva

roky zase k volebnímu osudíbude
nám asi zle scházet Ted iy se svou

W ¥ - -

váno v zemědělství před 20 rokyZdravotní stav sl Marie Kor

těch nelze a tímtéž prospěchemnový se opět značně zhoršil a by-

lo povoláno více lékařů z města k užívati dnes Ustav v němž tar TELEFON Slíkobylo 1 abychom se mohli držet
mefi se mohou sejiti a v společjejímu loži Všichni shodují se v

tom ža jediná naděje k zachováni ném rozhovoru sděliti si své zku
jejího ocasu Než vzdor tomu

nesmíme jíž teď ztrácet! hlavu

Zůstalo nam v kongresu dost sta šeností aneb kde mohou čerpatí

poučeni z přednášek odborníků
rých veteránů a budou li víichni

jejího života spočívá v její silné
konstrukci tělesné Páter Franc-
ka zaopatřil ji svátostí posledního
pomazáni

V sobotu odbývá místní sbor

jest zajisté velmi prospěšnýnašinci ploiti svědomitě své zása

dy které lid tak nadšeně schválil

pak — ať se pínkl hází Lee-Glass-Andre- escn Hardware Como
Co tihle učení páni profesoři z "Svobodné Obce" košíčkovou zi

bavu na firmě pana Klekara a po
něvadž vlastenecká matka pan

dlouhé chvíle všechno nevystudý

Když příliš mnoho a rychle

jíme tu se dostaví vždycky zácpa
která vsak jistě a rychle může býtí

vyléčena Dr Augusta Kotníga

Hamburskými kapkami a právi

proto by žádná domácnost neměla

ýt bez nich

rujoul Tak jsem oudy četl že Tifcčení vyrážené a akovné plechové ntólní — Cínovaný p ech

železný plech a ovov4 íboíí Ostnntv drit hřebíky nilřskó
jtboži Bicykly střelné zrrsné náboje asportovsae loožl

Marie Sojková ie od toho básemieden světoznámý knibomol vypo
zoroval a na fous vypočítal že ani tak to musí být pěkné sni kdyby Omaaa Bebr9tb A Ilarnef aUcnechtělonejsílnějSí lidská nátura nesnese


