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hMtSHSSSSMNSMMMmlOtÍNZ výletu do Minnesoty

(Cílo Ván lltir I)

Vác 1'onel it č Kr Ftiníar
a Jos Pievka ca í VII jan Filf

pek za č VIII Jos KapUn a

Frank Horák za Č IX Tom Ha-

lil za Č X Ant Koček za řXl
Jos V Voác'k za č XII Frank

Kalendář
s

"Amerikán"
Zřídka kdy přihodí ne na potul

kách novináře viinžisl události
iSkok za č XIII Karel IiouRek

Jak soudí farmer o Pokroku

Západu

Ueranlum Neb 33 Ind

(Jt roill 7An vím mwyiiiin předp-

latné1 nu Pokrok na rok 11X15 a

Jitko prémii zaRIctu mi Volky Sin

vtiký kalendář Pokrok ZApadu

Junt ml mllJM no7ll kterýkoliv
jiný řoaky éaaopls v Americe

Mcznimll Jacm te s ním prl21
loty a pfesvfdčil Jnom (to žo Pok

Zdpitdu rudí vždy upřímní farme-rĎ- m

8 líctou
John Urubý

a Č XIV Jos E Sokol začíslo
XV Vác TýN z t XVI Mat

Válek za Č XVIII Fr Kinkor

Po formálním zahájeni jeho při-

kročeno ihned ku zvolení úřadní

kú sjezdových a předsedou zvolen

avšak my méli jsme příležitost
býti ivědky dvou v krásném

"
zkvétajlclm městetku

Montgomcry Mmn a sice sjezdu
Č SD F Jcdooiy a tři sftatko v

jedné rodině v týž den

Málokdy se ftáví aby bůžek

lásky sípem z luku s ého zasáhl
6 milujících srdcí najednou jak
stalo se zde Zvédiv o tomto za-

jímavém dobrodružství malého
Ctveráka Amora byl jsem jat zvé
davostí kdo asi jsou ty jeho
'obětí'' Šel jiem se podívat a

Anton Roček a tajemníky Karel

Boufiek a Ant F Vrtil Po uve

dení úřadníků zvolených přijímá

již nemáme!
Ač jsme letos objednali větší zásobu kalendářů těch než

obyčejně přece se nám jich nedostalo a jelikož nám vyda- -'

vatel jeho p Aig Geringeř sdělil že uemá "Amerikánů"

ani dost pro sebe nelze Dám posloužit! jimi ani těm našim

předplatitelům kteříž si kale'ndář "Amerikán" za prémii

přáli Ty jimž nebyl "Amerikán" dosud zaslán žádáme

o laskavé sdělení přejí li si za prémii kalendář jiný či má-

me li jim doplatné na kalendář ten vrátit aneb k jich před-

platnému připočífcti

V úctě VYD POK ZÁPADU

Tóž i Vilímkův Humoristický kalen-

dář jest již rozebrán

Novinky z Plattsraouth Neb- -

Dne 33 ledna
Mínnló tíílen zemřelo zde 6

ny zprávy ťifadníků Hlavní Úřa

dovny a ustanoveny příslti&oé vý

bory Zprávy úřadoíkft Hlavní

Úřadovny po prozkoumání schvá-

leny a vfie shledáno v úplném po
řádku což zajisté slouží ku cti je-

jích Ze zprávy účetní vysvítá
Že v pokladně nalézá se na hoto

i- -

h

spstfil jsem jak tři hezké párky
v průvodu Četných mládenců a

měsíců staré dítko manželů Škva- -družiček a přátel jakož i zvfcdav-cf- t

mezí nimiž jsem byl i ji ubí řilových ř
rají se ze síně p Fr Stépána do vostí více než 117000 Všichni Mklá Mařenka dcertiíka p Vác

lelinka iest těžce nemocna zápachrámu sv Cyrila a Method£jeby zástupci jevil zájem v jtdoánl
před vlp ťoŽkem slíbili si lásku sjezdovém 1 snažili se ve shodě lem plic Doufáme že se malá
a vfcrnost manželskou až do smrti opravdu brstrské pracovat! pocti pacientka v brzku uzdraví ku po
vé zachovati což s radostí nej těle svých rodičů čehož jim zevě a upřímně ve prospěch milé

jich Jednoty Podáváme prozatímvítftí učinili Po skončení obřa sřdee přejeme
dů v kostele odebral se svatební jen stručně opravy ve sjezdu tom nPan Karel Kratochvíl si zlámal

přijaté jež jsou: Přijímání žen
k

ve stáří 18-- 45 let do Jednoty
prst nevíme právě na které ruce

myslíme vlak že na té krajní
Cítíme s Karlem upřímuóu sou i '

:

11kteréž budou moci zascdati spo

průvod zpét do siné p Fr íjtépá-n- a

Nejsa spokojen i tím že

sličné nevěsty donutit k složeni
slibu tak závažného šeptal jim
čtverák Milek cestou: ' Za tato
vaše slovíčka přijde k vám za rok
babička" Než spanilé nevéty

"čně s rnuíi aneb aakládati si strasť neboť mu to zajisté působf iwmow spnngs ťivovarčísla ženská — Změna pojífitén valné obtíže při práci obzvláště
os fjo íoo a Mooo — Na vlak při křížovém mariáši Než
každých pět členů může býlí přijat4 ořítelí nezoníej vždyť se prst
jeden člen ve stáří 45-- Jo lt opět zahojí a pak si zase řádně

ZELENÉ "TRADING STAMPS"zatřiimíuífcS
V

Usnadněno zakládání klubu —

Založení orgánu spolkového —

Oprava celých stanov — Příit

sjezd odbýván bude za tři roky 1

Fine City Mmn Na dobu tu

zvolení bytí nesledující úřadnící:

Zft$r00 zelených Trad

Ing HtBmps s každou bed
nou

HTARS MTRIťES

(2 tucty kvftrtovýeh lahví)

lni? HUrnp s koalou bed-

nou

HTAKH & HTKIPKH

(2 tucty pintových lahví)
Velkopředseda Vác Týrá z Hop
kins 1 místopředseda Petr Stra
ka z Minoeapolís a roíitopředs

--cenu—cenu

Matěj JJaštýř z New Prague
Frao A Krch ze St

Paul velkopokladník Fr Skok

ze St Paul revísornl výbor: Ant

tr K lit Ariutantiin nttYiL{ tkvnvA vilvn itai a_
! !t t-- z dvojnásobnou hodnotu v stelených '"irsd-Ulil- }

ln HW"Fáma
F Vrtil Frank Mixa a A Vrábek

Pokrok Západu přijat jednohlasně Objednejte sl poítou neb telefonem 1800 nebo KiHU

za orgán spolkový Sjezd ukon

čen v sobotu ve 3:50 hod ráno

Ve čtvrtek večer uspořádána

byla na počest zástupců přátelská
1 t vtilíiiMSI hOímIIkIio llttiM z Omalir I venkova Jest i

nedbaly již řeči malého nezvedy i
tulíce ae ku svým vyvolencům
braty se kfepkýrní kroky do síni
kdež na ní Čekala již bohatě vy
strojeuá hostina Stoly jen se

prohýbaly pod tíží chutně ufra
vených jídel a všelikých lahůdek
a též I výtečného malvazu z České- -

ho pivovaru bylo s dostatek i'o
obědě rozproudila se taneční li-ba- va

jež potrvala sž do večera

pak ae zasedlo k bohaté večeři

'
načež op£t se tančilo až do rána
bílého Byla to skutečné svatba
česká od počátku sž do konce
Průběhem celé té sféry nebylo
mluveno jinak než česky což se

mí velice zamlouvalo — Pan jan
Vyskočil zámožný oblíbený
český farmář poblíže Moníorno'
ry ženit jednoho syoa Josefa a

vdával dvě dcery Lízzy a Kůže
nu Pan Josef Vyskočil vyvolil
i za družku st Annu Kukačkovu
slečna Lizzy Vyskočilová stah

se chotí pana Jana Zelenky a sl

Růžena Vyskočilová chotí p Vác

HalÍKa Pan Kukačka otec ml
dé ženušky p Jos Vyskočila je
též zámožný farmář v sousedství

Montgomtřy Sťéituým novo
manželům gratulujeme
Druhou událostí jak jsme te

jil prve zmínili byl sjezd ČSDJ
Jednoty Hned po svém příjezdu
do města shledal jsern že jest zde
vie jaksi ve sváteční náladě A

jak by také ne když občané
montgomerstí vítali do svého stře-

du zástupce do sjezdu utéleně

zkvétajípí Česko Slovanské DÉlni
cké Podporující Jednoty Uvítání
dostalo jim upřímného a srdečné
bo nejen od uvítacího výboru

zábava v síni p F Štěpána př
kteréž proveden byl tento pro

gram: Předseda č I p Jan No ::
EleguntnS zařízený HOSTINEC }

UtJtrtl vlucliií

Paní M Hofmanová 1 Haveiock

dlela zde návštěvou u svého otce

p O Matouše

Teď mají lékaři opravdové žně
Kam se jen obrátil vtude j ne
moc Také i vál zpravodaj zaku-

sil toho dosti a měl již v úmyslu

spracovat poslední vůli když v

torn přišla k němu druhá polovice

jeho bytosti celá ubečená a povídá
"Tak co holoubku můj drahý
mám ti objednat smuteční flor

abys viděl jak v něm budu vypa-

dat? Nu vil když ae Dongresova
žena nechala tisknout na maili

usekyrovsnému rtuží tomuto se

potom odlehčilo a tu myslím že

se odlehčí také tobě" Snad po

nejprv v Životě nazvala mne ho-

loubkem Ale sama vrká vždy

výborně zvláltě když tak někdy

zapomenu na její heslo: "Přijď

brzy I" Tu vrká tak dlouho sž mě

uspí A když o mne dala na jevo
takovou starost odlehčilo se mi

velmi načež mí lékař předepsal
tento lék: "Žádné rozčilování v

případu opoždění te z večerní ni-vltěv- y

Donála" To mne uzdra

vilo nadobro a dnea se cítím jako
na novém světě

Nál duchovní správce vlp J

Hartík který zde působil po tři

roky a jehož přičiněním zdejfcf

kostel velice byl zveleben tude

přesazen biskupem na jiné místo

na které vlak není dosud známo

Příští sobotu pořádá spolek
'Orlů' maškarní plea v Sokolovně

Přijďte a pobavte te a nimi a bu

dete zajisté čilejšími jako jest vál

Zpravodaj

votný uvítal slovy mdlenými milé

hostv a objasnil obecenstvu uče Joo oy-dlré12-
4 lž 15 a Howardul

Jednoty Ňa to slč Milada Vi
KřiiKftr "Cahlnet" sWIe na řepu Jakož 1 neJlepM piva

ÍVtóní ifl pouzo tu neJlopM vluft Jchd(5 likéry výborné doutni- -toulova přednesla krásný proslov
tak vzletné že se II dostalo vřelé

J

ÍÍ- 7- O nojnon prfftn krann Uái JO NOVÁK
ho uznání ode vfiecli přítomných

Uidostné vzrušení a opravdový
obdiv obecenstva vzbudila malá

mi ittt iíittttíittíitttttt 1 1 1 1ntat lit 1 1 ttn i ti itm jAnna Petříčka vzorným předně
sem krásné básně od Svatopluka
Čecha Když byl jdtě Neodvíslý
pěvecký sbor zapěl bezvadně krás

nou plsefl "Tážete se proč jtum

Nejsarfcí a nejlepsí místo pro schůzku jest

ED MAUUERA SBSSo
v 1IMKJ Jnmnm ul

Pravd Importovsn vhu n řítpu Pl9EtftwU z MMfBnského plvo-vo- rii

v Vlml t ÍUivMvh Uobrau Munleb JiavMrÍH p o I'1to Anbeuser-Hus- rh

s svÉtoznámé Kaunt fikalo rozsAhlou reputaci
t nutÁ in na driihc rtodlHKO 4'HI

Svojanř" skončil pan "Novotný

program poděkováním přítomným
účastníkům jimiž byla prostranná
SÍR takřka přeplněna Na to roz

proudila ae srdečná a nepučená
taneční zábava jež trvala až do

rána bílého Krsjsné minnesot
XTjiíito hviiI domov Ulnxunýnittí Í bujará mládež bavili se př

domiclm huijobnlm itroji-- Je tp neJnovll
zábavě té výhradně česky což oá

velmi míle překvapilo a věru že
KOOTSKÝ

neju-pt- í liwrti-iin- l nétruj wc raaonvi nes

ho Jio-l- l mShw vrhfty 1b vf--f
kt'h tulíte nhň lirktl Nmulm enáil Juk hrátl
I ultí mftíe míl hráli Kafcif J a polio-J- m

Jílo"l tevti riřl iiredaUvovall-- ' Hml Lřw
hni tonfi Jut vidno s lUtu htminutbo UVůfn m

itroli ra tímto WÍM ko týt ti to koftfl- -

DB JAN fmohou sloužiti za vzor rodákům

naíim zejména ale mládeži usa

zeným ve vétSích městech lích 0'lluífb lkol!h poiBíBi)i:n íefcKMn
1 lluícli íáiirh ijlB ffst-i- r m vSiu tfplatl
Iltale vlMcuy nm4hffinjr pocbodrvaťikrpolkf

místního řádu ale i od občanů již
v ploém počtu seílí sena nádraží

Sjezd zahájen byl v úterý dne 17
ledna odpoledne a súčíntoili e ho
tito zástupci: Za č I Franta Mixa

Vác Petříčka Jos E SokoJ

Vojt Tůma Tom V HaodSuch

Jak Nestával VojtNěmec a Vác

Lapic zač II Jak Kreník za

l III Tom Siha F A Krch

Frank Skok F Šilhá a Matěj Vá-

lek za č IV Jos Týrs J'a
Straka J M Aubrecht za čís V

ítverí lby Ittní: ilcuumé turice výBkťijr f opr
iiiUo l BCfcy olyJiié pitné Válec Jak ua oniuu

l máoi-elo- brotyJftt přijdou otáčeni d

nthu kouknuti bu ebnlhoilroje MfiSett opalto- -
Severův Vlastenecký kaleodá

éeský lékař
V SOUTH OMAHA NEJJ

Úřadavna v Mlangow fílocku na ti ul

POKOJ ČÍH 4

Úíadoí bollnvi Od 0 do 12 bod dop
Od i do 8 bod odp
Od 7 do 8 hod veCr

Teleíon v úřadovně (43

na rok 1905 dostanete v lékárnách
tl kut Jak dlouho cbcu' - 11 Jzdarma Hlaste se o něj Ne li Jťn ftílOO v tJlnés schránee s hudbou

pilte nám přímo Má pěknou PrJnte II il pollme rim ho po obdríeol Síl
vr UouiiíM titttatok domů m tuboto had ttroje

úpravu a obsahuje 64 stránek po JcdkkteM ryd UJÍ penise ISCWkd
t iHit w t liviity na cnn:k

učnét ) a zábavného Čtení W F
'A 4


