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Slč Marie Karlíkovi ze St
Paul Minn jest návštěvou 11

pana VVrábka v Nové PrircMinn
Pan Josef LuUu jl do bt

jedou té! Jo Tcxn counly ni pro
hlídkuJív??? tfvtff ft fvrtvVfVvt

uaauaAuatuAAiaAAAAa
toinily s Wilten

Dun t ledna 1905

1rink Sťkóra od CanntfvfHli
VO SC 51010 V rOIK tOU ni V mO lo ide nalétl doan a chce l! v!u

w — —

důkladní prohlédnouti nc! uíinminulý týden Souseda Jana Soukupa potkala
vážná neHoda Vraceje se navybřr

4 Vrátil te aera k rodičům FcrdUolivar i Itdoa '05 sieury vecer i mesta mei na voze
Mihulka který přes léto bili plechovku s petrolejem kterýž přiMojt stará prorokuje počasí

Paul Minn navštívit přátele své
a známé

Pan F Bárta jest nemocen

Jest vřelým přáním naším aby se

vážený přítel náš v brzku uzdravil

Pan Josef Skok a manželkou

jest na návštěvě u p Josefi Bičk&

v Heidelbergu
Ct redakci přeje šťastný nový

rok S F

bchuylcr Neb 10 zdrcoval tampodle kuřích ok jiný podle suché
pádem aho loupání mnozí d6viřuií v té

jízdě a házeni se vozu trubicí vy
tryskoval Soukup aby tomu za

bránil zavěsil konvici na řetízky

v
v

vlci Žábám a ji mám neomylného 10 potloukl 1 po potdravcní se př
proroka enž oředoovl bcíDeČná )cl mamince a tatínkovi na íota kterýmiž se stahuje boxna Když- a

vénou pak vylézal opět na sedadlo koněkaždou slotu která na Ozarky
přijde a tou jcit: severácký" ko pojednou trhli následkem čehožVždycky jsem si myslíval proč

tihle Čeští redaktoři v Americe [pan Soukup spadl s vozua jelikožtich Kdykoli sem má přijít ni
touíí po doktorském stavu a kdejaká dakotiká prálenice vidím
který maže vrhne se na lékařskoupár dal před tím v Dolivar kožich
profesi Až minulý týden čtu

Dne 1 ledna 1905

Zábava pořádaná v síni ívádu

Čechoslovan č a ZČBJ vydaři-
la se znamenitě Výtečného
moku bylo tolik Že jsme se v něm
mohli utopit a také naši sklepníci
činili sc znamenitě Ač jsou za ná-

levnou velmi zruční neměli ani

tolik Času aby se mohli sami na-

pít Za nálevnou byli pp Jan
Hamr a Štěpán Vopatka na zá-

bavním výboru pp F J Novotný
a F Čáp Šatnu měl na starosti p
Ilurt a pan Jan Kodadek kterýž

prodával pivní lístky získal si o

finanční úspěch zásluhu největší
neboť nestačil ani přijímat za ně

peníze Při zábavě účinkovala

lonsburgská pod řízením pana F
Krávy Prémie za získání největ-Šíh- o

počtu Členů do Řádu a sice

krásné zlaté odznaky obdrželi p
F Bílek a pí V VaSásková

Dne 1 ledna večer uspořádali
děvčata a hoši "surprise party' na
Rosie Suchomelovou a výborně se

vespolek pobavili

Paní Husáková z Jordánu byla
u Českého lékaře Dra E £ No

Jsem jut ie bychom tu nemčli

půl tolik zimy kdyby nám ji sem anglických novinách jaké předno
stí má lékař před redaktoremvýletníci nevozili v chlupatých

kožichách Jako ondy Dívám teď už se nedivím docela Drftm
Breuerovi Jičínskému Anýžovi
Molkupovi Sedláčkovi a jiným

ae z otevřeného okna officukrásně
jako v máji Tu vidím Zdenka
BureSe jet na voze a a ním nikoho cxredaktorům

Utekli do Ameriky Z Č Budě-

jovic se sděluje: Značný rozruch

budí zde zmizení dvou Živnostní-

ků truhláře Jos Čertíka a kotláře

Jakuba Ambrože Oba nadělali
množství dluhů a pfed nedávnem
z Č Budějovic zmizeli Manželka

Čertíkova obdržela na to od jisté
brémské přeplavní společnosti vy-

rozumění že muž její ve společno-
sti Ambrože nalézá se již na cestě
do Ameriky Čertík měl slušnou
živnost a svůj vlastní domek však

nezřízeným životem velmf se za-

dlužil Jezdil na motocyklu a na
koni hrál v karty a utrácel velké

obnosy v hostincích a živnost za-

nedbával V poslední době zaři

1— Udeu-- li doktor chybu takv kožicha Povídám příteli Zra
stovi: "Franku přijde néjaký" ji zakopají do země Udělá

redaktor chybu musí ji odvolat
po případě i odprosit

'fiturm' tamhle ae na nás valí zase

jeden iowský chlupáč'' Za chvíli
mi představoval p ZdSnek Bureš a—UkrátMi doktor komu Života

svého bratra Jarohnéva který při je z toho pČkná muzika pří funuse

pláč a vůně květin i kadidlajel sem s károu svého bratra Tuze
hodný a přívětivý pán ale zimu v UkrátMi někomu redaktor jen ct

kožichu přines' přece V úterý v kterou možná potrefený ani nemá

koně nikdo nedržel dali se tryskem
k domovu Za p 'Soukupem jel
soused Ferd Pecivál který zavezl

Soukupa domů Teprve cestou
seznal pan Soukup Že má v ruce
zlámanou kost a proto ihned vrátil
se zpět do města kde mu Dr Pe-

civál zlámaninu ošetřil Jak se
dovídáme daří se p Soukupovi
již lépe a jest přáním nás všech

aby se co nejdříve dokonale uzdra-
vil

Sokolská zábava pořádaná na

Sylvestra vydařila se v každém
ohledu znamenitě Když i táta
Gregor jest úplně spokojen pak
to musí být pravda
Těl Jed Sokol Karel Jonáš

zvolila ve výroční schůzi své pro
příští rok následující úřadníky:
Předseda Vít Doleček místopřed
F J Vaniček pokladník W Gre

gor účetník cvičítel a dopisovatel
do "Sok Am" Vincenc Hubálek
náčelník Dr J Pecivál výbor na

pořádání bazaru: Jos Tampier
Vincenc Hubálek Frank Šibrava
J Žaloudek a F J Vaniček Vý-

bor pevně věří v české přátele a

při známé obětavosti a národní
uvědomělosti zdejšího občanstva
jest nezdar podniku věcí nemož-

nou
Así před 5 měsíci přepadli zdej-

ší temperencláři Národní Síří

vzavše si zatykač na p WGrego
ra který tam jest domácím správ

je 2 toho patálie rvačka modré
oči karabáče žaloby a vůně po

váka a při té příležitosti navštívila
též rodinu Suchomelovu

Pan Jakub Komárek kapelník
novo-pražsk- ý hrál upana Niklina
v Jordánu na sv Sylvestra jak

síře a prachu
v t m á

3 — uzie-1- 1 doktor siova na

yard dlouhéhoo kterém sám nev

aneb kdy se ale dostal domů neco znamená je prohlášen za uče
ného Člověka udčlá-lit- o redaktor
musí to napřed dobře "sespelovat

noai to začalo Jsem zde třetf
zimu ale takovou psotu nepama-

tuji Zdálo se že to letf rovnou
od severní točny bez zaražení

Pravý blizzard jakému říkají v

Minnesotě 'samec' Teplota klesla
skoro až k nule a pří obratu za 48
hodin ze 70 stupBa nad nulou na
nulu je trochu mnoho pro smr-

telníky na které Pán Bůh parna
tovat revmatismem nebo dočista
asthmou Vfiak musela má bába
telefonovat rychle pro doktora
abych se nezadusil Tři dny a 3

nocí jsem vyseděl na pohovce
pracuje každým svaleni při lapání

sazeči a pak ho Čtenáři prohlás

vím

Dnes máme nový rok a sníh

padá a prší o sto šest následkem
čehož je tu bláta dost a dost

Pan George Kostohryz jest ne

ještě za osla

4— J Je li lékař navStívit žen
svého bližního dostane za to za

zoval si nové stroje pro svou díl-

nu avšak to patrně činil jen pro-

to aby zakryl přípravy k útěku

Vypůjčoval si peníze kde to Šlo

zejména též od svých kolegů živ-

nostníků a před útěkem řekl že

jede platit do Prostějova stroje
Zatím ale ujel ošidiv množství

svých přátel Zanechal zde ženu
a dvě dítky Jakub Ambrož byl
kamarádem Čertíkovým a před
nedávnem převzal po zemřelém
otci živnost kotlářskou Jest rov-

něž člověkem lehkovážným

Studené větry pronikají morkem
i kostmi a svaly tuhnou pak do-- i

stavuje se revmatismus a jest čas
užiti St Jakobs Oel Jest to nej-lep- ší

prostředek učiniti přítrž ne-

mocem jež vyléčí teplotou

mocen rfeieme váženému příteliplaceno Kdyby redaktorovi na
brzkého uzdravení

Slečna Barbora Proškova ode
padlo něco podobného dostane

vyplaceno Zatím co prvý dostane
jela na návštěvu do Red Wingza to peníze do ruky dostane dru r i

hý broky do zadkuvzduchu Sám a sám celý ten Čas
Minn

SIC Anna Poslova přijela domů5—Každá pokoutní kolej dovebez útěchy a bez přítelíčka To
de z kohokoli udělat doktora alejsou věru dlouhé hodiny Kdybych

na svátky ze St Paul Minn a z

téhož města zavítal domů pán Fredaktora nedovede ani z toho cem Kadili v síni jako zběsilívyhrál 950000 2 lutrie možná že
a i a a Hurt mlnejuceneisino cioveica uueiat ni vynesli odtamtud vše co bylo koy se uvere uirniy gratulanty ale

kdo Ten se musí zrovna naroditkdyž je člověku zle kdo pak o něj
dbá? VSak přece Starý přítel Tím se vysvětluje celá záhada

pití a mezi jiným též nápoje ná-

ležející Janu Tobiášovi Vrchní
soudce v Topeka rozhodl že zákon
tento není ústavní a že každý ob

THEkterá mí vrtala mozkem už tak nekonečnép Karel Svoboda vzpomněl si na
mne a vzkazoval že je mu zle a Great Westerndlouho Gratuluji svým ex-kol- e Síllitfl K posunovací dno
hrozně zlel Dva roky měl od rev

i é tm
gam že učinili ták šťastnou vý
měnu

čan má právo držeti sobě podobné
věci v zásobě Nyní pan Tobiáš

Icrtyí Je naloflíto víte Ze vftn-ch- nv

CáHti Jeho vyhovuji ivfra
povionOMtem

mansmu pokoj ne nyní no zase
Pro dneSek jsem se svým rozchytl celou silou tak že se hnout nejen že šlape oněm pánům blá

Koždý akr rodí oumem u konce poznámkou Ženemůže Myslím že je to vinou znům na paty ale žádá též abv
sníh je vlechen pryč a teplo zasečástečně počasí a Částečně toho mu odcizené věci vrátili sice Že je třetinu víco

nurávnjm fanojenlm po vř-
enu Tho (Jreat Wotrn

Jefitě vSak na konec o jedou věcže pan Svoboda si myslel příliš bude žalovat o jich vydání Jak
vás prosím Sdělte mi adresumnoho o svém zdraví a vystavoval věci ukazujípánt počínají již obra
plattsmouthského dopisovatele cet list a chtějí ony věci vrátitse přilit povětrnosti na pospas

Teď jsme Lazary oba Za to Pe abych mu mohl poslat jaternici Kdo ale bude platit ony povstalé
sám když jeho tak dlouho nejde

tetwe Jk Je tMbu a Ty koná príci Jako 15 mufh Rocmeti tak e oftdríite plnou hod-
notu mrvy nln nerosiinot4 r kunách nb v hromadách Itoatnetá mrvu tu vSueb okol-pou- ti

a vdeho druhu hnojiva umAlí Nekonníní poaunovacf dno rypouStficl branka
bu bon pH krov k jilvAnl atojnomůrné rojitřlďováni lehký chod pevnost a trvanli-
vou! lnou výhrpanl rýny Uroat Witgtern Prodává no pod btiípofinou fArukou Zásobyna Nklado a táHirlky vypravovány i m6t ve vaíom kraji Plito n1 pro katalog ukaau-Jl- ci

nujnovfijáf glupftuut Povi vám Jak upotřebili mrvy aby ajlt6n byl nojlopM
flp8ch 7 pru- -í led

SMITII MANUKE SPItEADER CO 13 S CLINTON ST CIIICAUO lil

výlohy aneb za zkažené zboží
Již jsem poslal k Zahradníkovi

pík JareSa se vybírá ze své nemoci
1 volal mně včera telefonem z

města do domu abych mu prý nabrousit nože a udělám pro něV
které patřilo pouze jednotlivci
tom bude teprve rozhodnuto
Možná Že mírné a rozumné jedjednu jaternici tak dlouhou jakopověděl o nějakém specialistovi

mflj starý český domoví "Kožla-- nání oboustranné přivede tuto věckterý podobné "ozbřívky" jako
by dovede vykurýrovat Milý

Pepíku když tě nemohou zabit
do náležitého pořádku bez dalšíchny" Kdo je zná ten ví co to zoa

mená soudů
b Novoročním pozdravem Vál Lidé vydávající se za bratryani ordinární doktoři tak už bu-

deš Žít až do přirozené smrti jestli Doogres jsou ovšem také-lid- é ale neměli
to tak dlouho vydrží! jsem jist by mezi skutečné bratry chodit RYCHLOVLAKYČeské výrobky vyznamenányie ano hudeS-l- i se totiž chránit Tři dny trvající blizzard přivo

Na světové výstavě v St Louis díl automobilu našeho doktoratak zvaných specialista a patent
nich břeček vyznamenány a poctěny cenami

silný kašel následkem jehož jej
musel doktor nechat stát v kůlněnejnovějfií léčivá vína vyráběnáFr Soukup oznamuje Že nemů

medu a sice HichiVs Iloney Wineže se sem přistěhovat! před No obrátit se opět dle stylu nebras- -

Toaic a Karlovarské Žaludečnívvm rokem tik obrnit el nh ského k volnější jízdě s koníčky
manželka jeho se'povážlivě rozne- - 'Mkévýrobky to Colorado Iloney Náš orkestr objednal si hudbu
mohla musí tud ž vvčkat až vfUB vu v vwiw jich pro krásný národní tanec 'besedu'
hnita tn wrfiti n majitelem jest krajan p A V

co nejdlíve započne se s vyučoKouba
váním tance toho Hlaste se jenuvuvil mm HVICIU Já'IUU'VU ozval ae v míití no

1 t 9 ' r I V jmi m mm rychle u Johna Hocha řiditele
orkestru Beseda jest bez odporu

-- 1)0-

Kalifornie
jsou po

UNION PAOIFIC
a pfei Omahu dosahuji tvlho určení o 10 hodin rychleji

než taždá jiná dráha

veslsrsiió
vlalsy dLonnó

krásně vypraveny

Pullmanovými palácovými spacími vozy
Turistické gpael tory zvláštností

Složitá observační vozy Vozy klonícími se sedadly
Jídelní vozy jfdla dle Jídelního lístku

Va áplná podrobnoflU vyptejte se v

Městské úřadoval 1324 Farnam b1

1

jeden z nejkrásnějších národních
anců kterýž byl poctěn první

! i fa které přezdívají zdecourthouse"
~ A)'i ''vlilo v kolektorově úřadovně a Upozorňujeme krajany t Kt toulá

okolí to r sobotu 2H ledna 1 101
cenou v ratiži A že každý kdo
se mu náležitě naučí bude úplnishořelo mimo shnilý nábvtekv

"Ccskd Trio"tské nico knih Co pak na tako pokojen za to mu ručí zábavní
vé maliwkosti v Missouri záležíI ýborK!iUtIící z p Victora KolSře (bouile
Mezi obecenstvem k ohni se sbě- - p Alolae Helncra irlolincelio) a M

H TolaTé (planlHtky) uipofádábnuviímotývsiy se hlasy: 'Nechte
S lítostí sdělujeme zprávu o

mrtí novorozeného synáčka paaa
'
J Tobiáše kasíra rolnické banto hořetl' Knihy z úřadovny rekor- -

Se

é

!S

dera ae vynesly a to ostatní nemá v WárcKlnl ilnl CHIU rob Allen a Dol-

in im ave ky zarmoucené rodině p Tobiáše
ceny ani za pořádný žvanec yslovujeme upřímnou soustrast?oitl t(5to prazvláštní novin

TELEFON 818
ky douráme ie krajané ▼ Ht Louia
okoli tak TřAmíbo požitku li nenechali

Sousedé Jan Florian a Frank
r malíř stali se novými odběratelir'! Pp John Jedlička a Josef Hakel ujiti i

V od Enid Okla zde byli na pro- - cou
umejce Krajany na panu arnen-íavUav- M

hojnou oávítřToti itouV
lna v V


