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Viforaínky i vylito do Minnesoty

rm váť ťiibyř ťrM jrinmpi "i r "

Divuo jil bylo mým pláním

Kdybych mohl taWé jednou poJI-val- i

se do llrneho stitn Minnrto

ly kde jak l čaopiů Í jinak do

věděl jsem }e vfUý počet na
1 ' na 4 I A I

úfa 1 mťtskéha lástupce Chcrtfli

totitirovsii tiesnltt pH rotných
sporech obraťte jf nom a plnou
důvěrou na něho a 00 vám bi-ptč- ně

poloulí Pani U Maru!

ková vlastní idt obchod lenskými

klobouky Chctteli dítklm svým

spůsobili radost kupte jim buď

Také td a pochopitelných při
Čin byl jxrm nucen poláJati pana
Vnáka aby aspoň prbtatíut

mne a itkttrýiui krajany
Ačkoliv pan Vaftáark pilně rsmM
náu bývá v obchodě přece mno

hon chvíli i trávil se mnou avšak

kdyl Ment viděl Že nutně ieil

a trvanlivé konké poMroie ale i

vtškrié správky vykonává levni a

lychlo Poltrhujfte li dobté tmitil

pokrývky pru své potahynavštivta
pana Stlišfilka a shledáte Že tak

dobré řlioží nikde levněi nekou-

píte Krejčovské dílny vlastní zde

pp I Itáiek a J L4la Obuvni

tknu dflnu vltní kh Jn#-- VrJpHný kMtb nh aUvruiný um
ní čepec pani Marulkovl mi v

nich iěkný výběr Jest zde vlc

obchodů zbožím smíšeným t nichž
jeden vlastní p Frank Soukup
J buJe vám vždy ochotně po-

slouženo čerstvým zbožím la ceny
mírné Má na skladě hojný výběr

krásných žínských kabátů Jiný

ckou Krajsné na li učiní dobře

kdy! v jakémkoli případě obrátí
e na p Komárka který jím vidy
svědomitě poradí a mnohý d illar

tiíi tlí Jest (kuleným právníkem

jako takový taslával též různé

úřady — Mimo tylo bylo mi vel-

kým potěšením seznámili tc též

pp Janem llankctr z Mcn!j2n:t-r-
Tom II línkem Fr Pánkem

Jos Chromým Karlem Flíčkem
Mart Janovským dovedným tesa-

řem a mnoho jinými uvědomělými
našimi krajaoy z nichž mnozí

vlaMní krásně zařízené farmy vc

zdejším okolí Ostatně Žádám ct

naše příznivce pakli v něčem

jsem pochybil aby mi prozatím
laskavě promiuuli a přičiním te
abych příště vše vynahradil

Na konec musím též doznati
Že byl jsem téměř překvapen la-

skavým jednáním jehož zde ze

strany bodrých krajanů v tak

hojné míře se mi dostalo neboť

zdejší lid jest nad obyčej uvědo-

mělý a přívětivý a ať si říká kdo

chce co chce v Praze je blaze

třeba i tomu kdo nemá peníze
Pražáci jsou pašáci a nechť při-

jmou hřímavé 'Na zdar!"
Pokrajováni bud

smíšený obchod vlastní p J VV

Mach zde najdete hojný výběr

voda kterýž z jsra přistěhoval se

tm r Chiciga a dnes již těší se

velké přliui krajanů Vykonává
veškeré správky a ja výborným
řemeslníkem zhotoví vám t obuv

úplně novou úhlednoi a trvanli-

vou Také Jakub Bláha zabývá
se podobným řemeslem Brůžek

Bratří a M Simmer vlastní obcho-

dy nábytkem a vykonávají též

práce pohrobnické Jest zde též
velká továrna na výrobu sudů na

mouku v níž zaměstnáno jest
mnoho krajanů- - JoBtí Jelínek za

ttává zde místo foremaoa Frank

Jelínek se svým synem Alexem

vlastní zde vkusně zařízenou ho-lír- nu

Mimo to pan Jelínek má

zde t druhým synem Felixem ob

chod řeznický Pan Jelínek jest
zárovefi výborným hudebníkem a

dovedným malířem Jiný řeznický
obchod vlastní pp Komárek a

Kopta Mají na skladě vždy hoj
nost různého masa a výrobě
uzenářského zboží jež jde hojně
na odbyt věnují zvláštní pozor-

nost Další obchod řeznický vlast
ní Frank RerneŠ Frank Dvořák

Frank Pemíje Jan Votípka a Alb

jrjich dohlížel pořádal ijacm jej
zdali neví o někom jiném kdo by
nr byl tak změtnán a mohl se

mnou jiti Konečně vynašli jme
p Fr J Novotnéhokterýi ochot

ně služby své mi nabídl a jedině

jemu mohu děkovati ca zdar s

jakým při obchozce 1 ním jsem se

setkal Pan Novotný jest zde

utažený již dlouhá léta Jest zruč-

ným a dovedným truhlářem a

lehce může ty nejlepší práce vy-

konávat! Přítomně zastává úřad

konstébla a není tudíž divu Že

požívá velké úcty u všech osad-

níků
Městečko Nová Praha Čítající

asi 1250 obyvatelů rozložeoo jest
v pěkné a zvláště v letě nanejvýše
romantické krajině Jest zde hojně
pěkně a namnoze přímo bohatě

zařazených obchodů kteréž ponej
více vlastněny jsou nsíimi krajany
Vzhled celého městečka Činí na

cizince příjemný dojem neboť jest
zde dosti pčkoých zděných budov

zvláště ale nádherná cihelná sífi

řádu Čechoslovao č 2 ZČBJoad
jiné vyniká a jest pravou ozdobou

útulného městečka
Katolická osada jejíž důstoj-

ným správcem jest vlp Tichý
těší se zde hojnému zastoupení
Mají zde kostel a Školu v níž též

vyučuje se naší mateřštině Zdejší

zboží plechového a železného

jakož 1 zásoby střevíců a mužských
šatů Další obchody vlastní pp
Frank UaŠtýř John Joach a Frank
Maertz Rozsáhlý obchod amíše

ným zbožím vlastní Bratří Rybá
kové Obchod jejich nachází se

v krásné zděné budově jcŽ roz

dělena jest ve tři oddČleoí V jed
nom oddělení nachází se obchod

grocerií a střížním zbožím v

druhém pak veškeré potřeby pro
mužské a chlapce v třetím toddě

lení mají zařízený elegantní hosti-

nec Bratří Rybákové těší se vel-

ké přízni našich krajanů neboť

oni vždy hledí k tomu aby každé

ho vzorně obsloužili Moderně

zařízený hostinec vlastoízde p F
W Bárta Na čepu rná čerstvé

výborné pivko a poslouží vám

vždy výbornými víoy a kořalkami

Adresář iún spi
Tábor Sebranka 4771 MV?A

olt)rá r4 prr!dcln chfif k ! a prroo
trou ttrnau 1 mmioi v oim boom tem
r MoVoťiírn Velicí ironiiul J Hrifl
náriHÍd Vr Plnota bunkét John ('taleborád
klrk Ohni ffmrok pr&vodíf J Kohout
vnitřní trá?Jo Krupirk venkovní trií

Sticha provozují zde zdárně ře-

meslo kovářské Také p Frank
Maruška zručný kovář vlastoíchutný zákusek jest vždy po ruce

Za nálevnou otáčí se šaramanioí dílou kovářskou a jelikož jest v

oboru tom pravým mistrem másklepník p Josef Baštýř veselá to

kopa kterému činí to velké poté- -osadnicí hodlají však v brzku za ustavičně plné ruce práce Zvláštní

pozornost věnuje kování koní W

Hanzl a Vojt Tůma jsou dovední
šeoíf když může někomu dopomocipočít! se stavbou nového většího
ku skvostné "fizulce ' Jak Bártachrámu Páně jelikož dosavadní

koláři a vedle toho ve společností
t J Kodádkem prodávají hospo

tak í Baštýř jsou výborní společní
ci tak Že jest mooho těch již

nijak jíž nevyhovuje Bude to

rovněž nádherná a důstojná stav

ba která by úplně účelí svému

vyhovovala

dářské stroje Chcete lí jakýkoli

dobrý ttroj ptejte te na "Ciam

ttlt l4tu liuu é wt-- jj

ísrmách usaicných aneb ve mě-

stech rftzné obchody vlastnících

Víak nepatrný toliko pojmi ílo
věk male sobě u£ i niti t iřch nej

leplfch popian teprve tehdy

když sám zavítá do neznámých

jemu krajo shledává vSo v pravém
světle a tu z vlastní zknsVnfistí

utvoK tprávný sobě úsudek Proto

také já chci se stručně zmínili o

dojmech je! během prvé této mé

návštěvy ve státu tom v mysli mé

utkvěly
Rozloučiv se v úterý 13 pros

s Omahou vydal jsem se v 8:15

hodio večer po N VV dráze na

cestu dalekou Nejdříve chtěl

jsem se podívali do Monfgomery
kamž ale dostal jsem se teprve
kolem 11:30 hod ve středu dopol

Jsa zde úplně neznám vyhledal

p Jos E Sokola obětavého na

geho jednatele kterýž ihoed na

mou snažnou Žádost uvázal se v

úlohu průvodčího Laskavostí

jeho seznámil jsem se zde s mno-

hými krajany a aniž jsme se nadáli

nastal večer načež pan Sokol vy-

bídl mne abych šel s ním poveče-

řel a nesmím opomenout vzdáti

paní Sokolové srdečné díky za po-

hoštění jehož tak neočekávaně v

domácnosti jejich se mi dostalo

Také panu Sokolovi platí vřelé mé

díky za služby mně jím prokázané
a zároveň též za razné rady a po

kyny Pao Sokol vlastnil zde

dříve obchod krejčovský a nyní
zanáší se pojišťováním a prodejem

pozemka Krajané zajisté učiní

dobře když v podobných záleži-

tostech obrátí se na pana Sokola

který jim vždy ochotně a svědo-

mití poslouží
Vyřídiv zde notné své záležito-

sti rozhodl jsem se jeti druhý den

do Nové Prahy jedné to z největ
iích českých osad minnesotkých
Vlak vyjíždí z Moutfjomery kolem

5:35 hodin ráno a proto do Nové

Prahy odtud 8 rrt'I vzdálenéceita
dlouho netrvá Velice 'byl jsem

potěká když iťasuou náhodou

jefitě před odedem ivlaku ezoá

mil jsem se p Chas E SrSněm

cestujícím jednatelem pro jednu
firmu zbožím železářským z Mio-nepoli- s

neboť 00 také jel do

Nové Prahy Byla dosud čirá

tma když vystoupivše z vlaku

ubírali jsme se do mětečka Pao

SrSefi pří každé návStěvě ubytuj
e vždy v hotelu vlastněném p
W S Brožem a proto í já hodlaje
se zde Jéle zdržen rozhodl jsem
se zde cbytovati a musím doznat)
že jest to skutečně moderně a vzor-

ně zařízený hotel kterýž úpio vy-

hovuje i těm nevybíravějším
hostím Pokoje jsou vesměs krá-

sným nábytkem opatřeny a parou
ve dne i v noci zahřívány a jídla

jsou zvláště chutně připravována
Ve všem panuje zde vzorný pořá
dek a o úplné pohodlí pro každého

jest postaráno Kdo jednou u

pan& Brože se ubytoval rád při
každé příležitosti hotel jeho vy-

hledává a tak není divu že stále

hojně hostů zde se zdržuje Když

jsme ráno posnídali Sel jsem p
SrSoěrn kterýžubíraje se za svým

obchodem laskavě uvolil se sezná-mit- i

mne 9 p Fr Vafiáskem rov-

něž naším příznivcem a milým

píon' jichž velkou zásobu majíMěsto vlastní vodárnu a tvou
oa skladě Pao Kcdádek jest zde

jíž dlouhá léta usazen a nyní v

pokročilém jíž věku tráví spoko-

jené život tvůj se tvou milou man

hostinec teo rádi navštěvují Pao

Jao Pešek vlastní vkusně zařízený
hostinec oa druhé straně železní-én- í

trati Pěnivý mok jde hojně
oa odbyt vína kořalky i doutní-

ky jsou té oejlepší jakosti Zde

když máte žízeň se dosti napijete
a pro hladové má vždy připravený

teplý lunč Vedle hostince má

zařízený pěkný kuželník kdež kaž

želkou těšíce te zároveň ze zdár

ných dětí tvých neboť všichni tří

elektrárnu Jsou zde dva velké

mlýny z nichž jeden vlastní pJos
Syrovátka starý a osvědčený mly
nár čehož nejlepším důkazem jest

odbyt jakému se téŠÍ jeho výtečná
bílá í žitná mouka Pakli naše

hospody fíky chtějí mít skutečně

výborné a chutné pečivo k novému

roku tu ať tobě objednají mouku
z jeho mlýna neboť ta není oíjak

synové Václav Josef a Frank

zaujímají výnosná postavení vdou chvíli můžete se náležitě po- -
Mmoeapolis Frank tráví nyní

íalíovaaá a jen z toho oejlepšího
svátky u svých rodičů a jest íore

manem v jeínom z největších pí

vovarů v Mínneapolis čistě za

řízenou pekárnu vlastní p Karel
obílí mleta — Velkou slévárnu

vlastní zde pp Mat Macháček a

Dobíhal Jeho pečivo a zvláštěFrank Bažil kteří za práci svou

žitný chléb jde hojné na odbytručí a vyhoví krajanům v každém

ohledu rychle a dovedně Jsou Kdežto p Fr BJek denní stráž

ce dbá a pečuje o pořádek běhemzde také dva pivovary z nichž

jeden vlastní česká společnost a dne tu zase p V Komárek bdí

nad bezpečností mírumilovnýcosice pp Píemeísl a Kybák kteří
osadníků zdejších v nocí a prohlavně děkují tému sládkovi že

pivo jde tak hojně na odbyt Pao

Vr 11mařit a

I'olp Mokolkr Tyrš é 1

uúbfrí ští tcbfixe Jodnou mtaiCnS a aloe
kst'1ou čtvrtou riadtll v tinl MeuovA Před-odkvn-

Anna Chlebortd 1:72 jl 13 ul mi
toproriikyní Kinlllu VhlttitnrM 15 a Williain
ul Ujxmnlce Mrl Vulák vm Jil 13 ul
ifatnlra Anna Hviillna iM lí ul poklad-
ního t rnntlFk Hílk m Jit 13 ul dotor-írrn-

Joi MaUJka vtjor majntku Frantl
Sk Kunci Mary Kun Maria Vanirat óčet-- nt

výbor Marii DolcJÍ a Anna Urodil

Tábor frhraiKká I P ) WOVT

odl#á achfire kaMý prrni a třulf etvrtk f
mlel v HoKolovné na J 13 ul Konul JoaV
Kalpar rÍMlokonul V J KrfcjAi klerk
A nvn Nova Mi Ho Ifith Hlt lnkr A V

NovAk
IMS Jan Hos č 5 Rytířfi Vjíbla

odbfvá tré achSze druhy a Čtvrt Utvrtok
w5cl f 8 bodln voíer r# polkov mlutnoitl
v BokofovoS Vtslfcí KanclíF Mud Havelka
tU 1444 So 1S Ktr K tt Prd MUma
l'M Ho M Htr„ Anton Turnuk Uol V

fodp Hokol Tyrš ě 1

odbývá tvá :h6i dvakrát mřiiíné každou
1 ndll a % 'iu'U: t měilcl v tínl Mouová
O'!lořunlirh6j!otíhv 1 nodll t říjno
p(illtf ih6)! 1 oe'ířll v dubnu a Čtvrtletní
f Iwdno a rpnu PMnuti frnk Hvojtoktm Ho lí at mnutyiMntA% JlH 'fha iwio
Ho Kl laj ('MřTKihf MI7 Ho lr ()(ntkr c ar m Mo 18 Ht pokladník V V
Kunci iMtiuH Sir výbor majetku Aug
tiHrpíti Minim UokuMk Jo Nřfic prapo
rnf ník Haif lloudar vp pr VJ ííobrov-nk- f

náíftlník i V Kaň) ar výp nM Ant
Vak rvlornt vbor Ant V Novák l V
Kalpar doion Jo Jindra

Tf I Jed Sokol r Omafaa
odbývá t vápravldolná kaídou druhou
twia v infmU-- l v#iřiř v vá rníatnoitl
h Wth til ataroata H Havel ku taluroník

Itiid Klbtnfír VM WiJliam Ht„ ííotiík Ant
Hur-h- pokladník Jao Koláťný

Hbor Hrbila Nové Doby £ 8tt itli
odbýváaváachftto kaXdou 8 ndél v mlmci v
% hod odp v Národní aínl PfndNndka Anna
I)ud AAtnlii Mario Kniridlhulor poklad-li- l:

MarlM nynt I4I Wllllarn tajouinlca
Vllb Harto I4JK riiun Ave

Kbor Holealíiva ě 60 iCl)
odbývá uihlvi VhMuu druhou ridf ll v mMci
v áro'inl !nl o Vbá hod odp Vyijná
při:d(!ílka Anea Kr-y- í pfmlfiwika Vinci fof
mák 1441 Ho 14 rit uáni'lka Jof Ort
tjmnrj(í řrantlíka f:jf U mi MrhatúhnnUm Ant M-- lavl Mo f Hl ixAId
rif'- - Marto IWtíanSř a Wllllao ul doorkyoiJow-f- a J(tln voor uiaUtku Kti-hi- m Herták
Marie HuúnUk PrantHka l'Kfk

Tábor Mrta Hn V22 II 5 k
odbývá aclifizl první nedíll v uilnM vokoi--

lnt 'řddka Mary Hollý mUh
předH ka JtMiMfaflámii vyaloutliá přediM-dv- a

MrlM Koukal tajnomke Kutntinn Vole
hovkí JW 8 Ht pokladnice Mri
Ilriídvá kn!Jlr ÍXírofa Tichá rnari
ka Marie 1'rl'yjf vnt ni tri Marie I
chota venkovní eirá líarbora Hrubý vý
bor oia)tkii Anna Hrároa Vtnnt iVtek
Jihu t a WJkal Ukař dr L Svoboda

SOT7TIX
liáj ťalma ílliUÍ i htí WC

odbývá ivá achbxe kaMou třetí třdi v
m':!cl ve S hod o) v roiatooatl n Iiltnera
oaitáaQ ul Huriiora Haok dfinUijná oo
ronlee) Anně Vla'b fnUt pfiddk: KSri#VooáMktaJ mt ati Marie Vomáíka
skladnice? Hel krámek prlivodřlj Frantrrámt-- víltkynfií rraocee Karta vntfnl
etrál Harbora laitner vnkovni nttitif-t- r

ma)'ku Cranc JtataJ Kienora tibnH
n Marie Keváfík

Vzorný řlstž zařízený

pekařský obchod
vlaatnl

Rudolf J Kirchner
v Čís 1 504 Wíllíam ul

Km lané uílnf rlobře kdjrž fwřlvo ob-

jednají tobé u Klrcbnera Zboží Jcat
vidy íeratví a chutné Žitný chléb
rohlíky kobiibr a ruzne koláče co
iýěH Jfckot iiJoa k "bítovéní" O
pHzon krajanů Hi
4XÍ RU1 J KIMUXZX

Jot Slavíček nejlépe ví jak pěni

vý mok uvařit neboť dosti dlouho

jíž v oboru onom jest zaměstnán

bavití- - Pan Pešek jest zde již
d ouhoíelým osadník m a pro svou

poctivou povahu požitá úcty všech

zdejších osadníků Pánové Kosto-hry- z

a Bsltizar mají také pěkně

zařízený hostinec a jsou vždy pří

praveni hostům tvým posloužili
tím nejlepším pivem jakož í ráz

oýmí lihovinami Jiný úhledný
hostinec vlastní p Tomáš Topka
Kdo navštíví pana Topku jednou

přichází rád častěji neboť zde do

stane te vždy dobré pivko a kdo

by pro uzdravení potřeboval něco

ještě lepšího tu může být jíst Že

ani v apatyco lepší Itof neobdrží
Také ve vzorně zařízeném hontío

cí p T Kokeše jest vždy Čerstvé

pivko na čepu a vedle toho pan
Kokei poslouží vám v každý čas i

řízoéjšfm trunkem který není hned

lak k bftováoí Další hostince

vlastoí zde pp Vojt Chaiupkký

Níckolay Bratří a Josef Maertz

Jak ťtáao nevezme to mnoho

chození aneb zvláštní námahy po
říditi ti zde hezkou tak ''fazulku"
Doutoíkářtkých dílen jest zde

několik jichž majetníci pp Josef

Soukup Brůžek a Leopold paní
li j Ballinger a Wil Kříta vše

možně ae příčifiují aby výrobky

jejich hojného odbytu nalezly
Tak pao Křita pilně musí robotit

aby četným odkupoíkúm na poíá
dání mohl posloužit Zvláště

doutníky "John Morgaa'' zvaoé

jdou hojoě na odbyt Jiný obchod

zbožím železným vlastoízde pp
Sachs a Rynda Mají na skladě

též hospodářské stroje v těcb nej

lepších továrnách zhotovené Jos
Šímota a Vít Meškán jsou sedláři

Jinou tedlářskou dílou vlastoí A

StřcŠfiák mladý dosud krajan

vou ostražitost těší se velké dú

věře každého — Pan Jakub Holí

cký jest zednickým kontraktorem
a stavitelem Mnozí majitelé dě

kují jímá za postavení krásných
budov Pao Holický zanáší se

též děláním cemeotových a ka-

menných chodníků — Pao Frank
Suchomel jest opět tesařským
kootraktorem a stavitelem a celé

řady krásných residencí svědčí že

oboru tvému jak náleží rozumí

Milého pozvání dostalo se mi od

p Suchomela abych jej spolu t
p F J Novotným v nedělí odp
navštívil a v rodinném krjhu ae

pobavil To se ví že jsem mile

rád a a vděkem pozvání přijmu! a

t p Novotným v určitý čas útui

nou domácnost jeho navštívit

Zde Čekalo nás nad míru vřelé

uvítání a krajanské pohoštění
neboť pao Suchomel postaral se

abychom nijak žízní netrpěli

Objednalť lahvové pivo a hezky

pár vzalo jícb za své během naše-

ho u nich pobytu Ctěná man-

želka jeho připravila pro nás opět
bohatou večeři a tu musím do-

znat! že se mi téměř ani od nich

nechtělo Manželé p Suchome

loví nechť přijmou srdečný dík za

skvělé ono pohoštění— Pan E W

Komárek mladý iotellígentní kra

jao provozuje zde praksi právni

Budova pivovaru jest zděná a

těmi nejmoderoějtfmí strojí opa-

třena Mlékárny jsou zde dvě

jedou vlastní pp Brožek 1 Btzek

a druhou Ballinger a Vrtoí lo
várnu na výrobu sody a lumících

nápojů vlastní Jos Lukeš Foto-

grafickou dílnu vlastní Jan Bárta

jos Wrábek vlastní tde "Klon
dike" hotel kdež cestujícímu do-sta- oe

se vždy ochotného a levného

obsloužení Pao Wrábek mimo

to řídí zde elevátor a kupuje pro

společnost obilí za něž platí ceny
ty nejvyšší Válkou dřevařskou
ohradu vlastní zde p Jan Prošek

iotellígentní krajan který požívá
velké úcty u každého kdo jej zná

Pan Prošek jest jednatelem U S

Express Co Jsou zde dvě baoky
z nichž v jedné "První Národní
bance'' čtŠí mají největší podíly
a p Jos Topka jest pokladníkem
a p Josef Kachač jest jeho příru-čí-

Lékárny jsou zde dvě a

jednu vlastní p Jakub Remeš

Chvalné pověsti požívá zde Dr E
E Novák Jékař velíce nadaný

jemuž mnohý děkuje za tvé uzdra-

vení Pan W T Hanzal osvěd

jednatelem Pan Vafiásek vlastní

ve společností panem Řehořem

obchod zbožím Železným a vedle

toho proJávájf různé hospodářiké
stroje vozy a pod Vykonávají
též veškeré správky v obor ten

spadající Zvláštní pak pozornost

věnují pracím olovnickým (plumb
iDg) Obchod jejích jak sám j?m
e přesvědčil těší se velké přízni

krajanů neboť lak pan Vafiásek

tak í pao Řehoř každého vzorně a který vlak oboru tvému jak oáleží

rozumí Zhotoví vám najeo pěknéivěiocoitě obslouží- - čený právník zastává přítomně


