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Ftcd několika týdny přišel ku

krajanu Josría Cardovi v (IrdJci
chlup icni tvrdil I - Jaa
Meči a nabídl se mu le obarví mu

dom 11 i příležitosti té seznámil
se s manželkou Cardovou Annou

klrrá dala se lichotivými slovy ci-

zince tak unésti Že a nim uprchla
vzavši s sebou dva roky starou
dccruSku Ostttních sedm děti

zanechala muži Jest vysoké štíhlé

postavy slušného zevnějšku a as

35 let stará Svodce její jest
prostřední postavy tlustý a as 45
let starý Tvrdí o sobě Že jest
natěračem domů Carda domýšlí
sc že uprchlíci zdržuji se v Neb-brasc- e

a žádá proto krajanykdyby
některý o nich věděl aby mu la-

skavě zprávu podali
Soudce Fuller v Tyndall v pá

tek odkázal k trestnímu soudu

Františka Víchu jenž byl obvi-

něn že 2 ledna když mu krajan
Kukral v Tábor nechtěl naliti

jeho dům zapálil Hájil jej práv
nik Geo Kirschmann Přivoláno

bylo na čtyřiadvacet svědka z Tá-

bora Žalobu vedl veřejný žalob

ceStilwill Záruka obžalovaného
ustanovena na J500
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Uolivar Mo ai ledna '05

Frank Zrůst vrátil c t
5 nalétl c opít oa avérn Harém

Miiístě v naší úřadovně jako vždy

ochoten potřásli přátelskou pra
vlci návštěvníka a vykoulili s nimi

ta teplými kamny pli sousedském

rozhovoru dýmku mfru

V oedřli přijel zpít z Kenville

Co Mion John Kojetín Mlže

Olivte Jest jeho bývalý domov

kde hodlá ae zase usaditi Tak to

na tom kulatém Bvětě chodí Je-

den eem druhý tam Kdyby ae

nám v&echněm mílo líbit na jed
nom mftě neměli bychom brzy

dost místa ae tam protáhnout a

proto se musíme po té zemské ku-

ličce rozlézat jak se to dá každý
své lepší vyhledávaje Mnozí se

nad tím pozastavují Že někteří

krajané odtud se stěhují a přičítají
to krajině Inu z Iowy a Illinoisu
vidíme celé vlaky vystěhovalců

ujíždějících do Kaosasu a Oklaho-m- y

a proto přece zastanou Iowa a

Illinois nejlepšími zemědělskými

státy v Unii Jeden nám odejde
a dva přijdou Co se nelíbí jed
nomu líbí se jinému Zrovna jako
to bylo s tím židem který měl hr

batou a Šilhavou Sáru za ženu

Když se ho ptali jak si mohl tak

Šerednou bábu vzít odpověděl:
"Nhu a vidíte pbáni Kdyby jste
měli thakhový vočí jako já mám

thak by se vám thaky moje Sára

i

řekne li pani bába "Jr to kluk!"
Stane li se tak a doufáme Že ano

pak bude u tiaštho "chiet" číšníka
i u jeho "bosta" hudba pítivo

paštika a vůbec vír co jen bude

hrdlo r4ři Nu plabi djl
Pan Fr Hoznour mistr krej

čovský který se lem přesídlil t
Lidgerwood dělá znamenité ob-

chody Frantík Šije nejen pěkné
Saty ale i pěkn hraje dardu
Občan Šislcr obdržel nedávno

káru kořalky a vína a už bude

brzy se vším hotov neboť jde vše

jako na dračku Za pozdrav dá
vám Franta a galony i s 'džokem
a za $$ menší sud
Lednová žeň je již v plném

proudu a sklizefl ledu bude letos

výborní jakosti
Tonda kupuje dětem prádlo je-

nom z karet za to ale Hájek a

krejčí běbují že jim to nepadá
Po několikaletém namáhání po-

dařilo se yanktonskému pivovaru
pronaj-nout-

i zde hostinec od paní
V PechouŠové za báječně nízkou
cenu $35 měsíčně Úmluva zní na

pět roků
Kovářská firma Hrachovec &

Novák se rozešla John J Hra-

chovec vykoupil podíl Novákův a

bude provozovali řemeslo dále

Jan řemeslu rozumí a jistě se při-

činí aby každého s prací uspo-

kojil Nováka jest Škoda neboť

byl velmi úslužným Nu snad
nám z Tyndall neuteče
' Že náS hasičský sbor bude po-

kračovat ve starých kolejích i pod
správou novou můžeme býti
ujištěni Bude zajisté postaráno
o to aby všeliké pofíeby jako
háky a pod zůstaly na hromadě k

ohni připraveny Bude-l- i jich
třeba tu se pro ně jednoduše do-

jde a bastal Přichystat vše na ně-

jaký vůz k tomu účeli sestavený
bylo by zbytečným vydáním Tak

alespoň uznávala svým Časem ocj-vyš- ší

hlava Máme sice u sboru
některé členy velmi obětavé a při
ohni velmi přičinlivé ale někteří
zase nestojí za nic Při ohni chodí
na blízku v rukavičkách za to ve

schůzích když nehoří není slyšet
než jenom je a osvojují si všechno

právo jen proto že jejich jmenáci
pohybují se v povětří O minu-

lých volbách jeden pravil: "My
nechceme dva čekance pro úřad

Ty nsmil právo býti čekancem ty
nejsi tak bohatý a moudiý jako
onenl" Za to by ae nemuseli ani
v Kocourkově hanbit To jr(
jako jednání velkých h a cllcll
mužů

U profesora Buchty poslali si

pro děvčátko Šťastný tatlk Fran-

ta na to ul Šlápnul Jak jevidčt
vede se mu velmi dobře neb mno-

ho hezhubnul
Ve Vodflanech pořádána jest

dne sta t m taneční zábava a na

plakátech se oznamuje Že účinko-

vali bude kapela Soušová Ně-

kteří pochybovači tomu nechtí
ovšem věřit ale oa plakátech to

stojí

TyndallŠtí Sokolíci takto již
necvičí ale u "báru"se ještě dosti
často schází a po sokolsku se zdra-

víme: Na zdarl
Přes padesát nákladů piva bylo

posláno do Tyndall z Gundová

pivovaru v minulém roce Nuž

pane V Přibyle nemyslíte Že vše

doposud chodí při starém?
Několik osob se zde roznemohlo

po požití starých ryb
Anton Kocourek z Lidgerwood

Sev Dak byl zde za smutnou
záležitostí Přijel na pohřeb svého

švakra S J Srstky
F F Srstka vykoupil díl v ko-

vářské dílně od paní Srstkové"
Frantík se Činí znamenitě a jelikož
má všechny potřebné stroje jež
do strojírny patří zasýlají mu

práci i lidé z okolních míst
Třem Čechům uděleny byly di-

plomy od hasičského sboru po

vysloužení si lhůty jak státnf zá-

kon vyžaduje a sice: A Musíl-ko- vi

Ad PeSkovi a Ant Hájkovi
V F KreyČík ní audi-

tor vstoupil a ab-

straktní firmy Smith Sc KreyČík
Všechny práce do oboru toho spa-

dající vyřídí firma tato dobře a

správně
Chas Boháč zůstal zase příru-čí- m

okresního pokladoíka Místo

deputyho zastává již při třetím

pokladníku Má již v oboru tom

dlouholetou zkušenost Pan Bo-

háč jest z Nebrasky a také Sokol

Výprodej u pí Bouzovó potrvá
ještě po příštích 14 daí Zboží

jde jako na dračku neb se některé
prodává pod kupní cenu

S úctou ~
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Itťho airotefka k mateřskému pr
au jM v divlnl dnbn róismu
slatoti vácnoMl Mftlo slouitti

ta přiklad všem těm kteří v Živo

IÉ nrtnaí nic jiného nel své vcli

ká JÁ potům sa jA a na konre

jrM Jlřrtj jA 1 krcn:£ Ulio iV
le thynouti celý svět

V úterý večer jel "tým" nUjlí-h- o

Táboru MWA do Fair Play

alt) tant do svazku ftádu uvedl

tamní nový Tábor V "týmu" na-léza- li

sc J Procházka a J Lála

Krom vficho očekávání oznamuje
se Že všichni kandidáti doptali te
z rukou Joea Lály Živi a zdrávi

John Kostečka Sipoval káru

prasat do Kansas City z Cliquot

Kde se vzal tu se vzal ve čtvr

tek v městě Jos Uhlíř Již J9me
všichni mysleli že je někde na ji
ném světě Hned v podzimu do-

stal následkem Štípnutí jakéhosi

hmyzu otravu krve do tváře a

dosud není v dobré koŽi

Mat Duííek a jeho sousedi ze

severo-západni- ho rohu města žá-

dají radu městskou aby přinutila
dráhu "Frisco'1 otevříti cestu od

jich majetku rovně kolem stock-yard- a

k městu lby nemusili jez-

dili zajfždkou kolem nakládámy
rajských jablíček Bylo by to pro
ně příhodnějSí a zlepšilo by to jich

majetek Nyal před volbami mají

oaději Že starostliví otcové města

budou se nutit něco udMat

Pan Albert Koutný odprodal za

$}Go 20 akrů od svého lesa míli

od farmy ležícího p Lapourovi a

podržel si ho čtyřicet akro

Již po několik měsíců potlouká
se zde po českých farmách jakýsi
Ant Váfia FfirnaŠfroval sem od

kudsi z Arkansasu kde prý byl již

jednou jeho dufievní stav soudně

vySetřován Zde mu popřáli útip
oí lidé přístřeší ale poněvadž
VáRa kromě jídla nezdá ae roz-

umět! žádné jiné práci stal se

vSem obtížným Konečně když

jeho dolfzavosť a neodbytnosť
proměnila se v drzost a záchvaty
duševní choroby vzaly na se ne

bezpečnou tvářnohť byl za ním

poalán Šerif aby ho pro tuláctví

zatkl a předvedl před přísnou
tvář soudce Ten bude mít! nyní

tvrdý ořjgex k rozlousknutí jak s

milým Tondou naložili a který

paragraf by na něj nt-jlé- "paso
vat"
O štěstí v neštěstí maže mluviti

mladý Jos Vavroch Mají doma v

lese pilaře kterým se následkem

Spatné pumpy propálila u kotle

pojišťovací záklopka S prací
muselo ae přestat do druhého dne
V pátek ráno umyslil si Joe že

věc spraví než pilaři přijedou a

chtěl proto zaliti otvor pájkou
Roztavil kov "babbíť' a postavil
si ventil na kus dřeva aby do něj

pájku nalil Sotva tak učinil

explodovala tato následkem par ze

dřeva se vyvinujících a žhavý kov

mu vyatřikl do obličeje Zvláštní
náhoda — Stěstíoeb jak to chcete

nazvat! — chtěla tomu že mu n

byly očí vypáleny ač jedno poně-

kud bylo zasaženo Dř Mittchell

praví že nehoda nebude mít! žád-

ných trvalých následkav
Lou W Dongrts

líbila"
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V yuuucil tataiu uiicui um vc

stleh táti a nafií noví osadnicí za- -

čalí vykládáoím kar Jos Vácha]

byl hotov v pondělí a Fr Soukup
V% ve čtvrtek Pí Soukupová která

A řlala dceruškami v městě

í nes uuuc inmiw vtu no ui iuue
připraveno odejela do nového do-

mova v úterý odpoledne Frováíf

ji přání spokojenosti a štěstí od

nás vSech

Zdravotní stav paní Novákové

se zlepSil tak že ae nalézá mimo
vSe nebezpečí Též Václavu Ko

jetlofl jest lépe

r- -

u
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mastV pondělí nalézalo se v městě u

lékařské prohlídky několik nových
rekruto k Rádu CSFS

Dne 7 února rozloučíme je se

slečnou Lucií Swobodovou která
zde jeden termín ve Škole vyučo

HOTEL PRAGUE fS?c
na rohu 13 a Wllllam ul Omaha

Čisté a pohodlnfi zařízené pokoje pro cestující Jakož l výborná česká
strava a vzoraá obsluha V hostinci obdržíte výtečný 8TOUZÍÍV LEŽÁK

neJlopSl druhy vín a llkórft a noJJemnčJAÍ doutníky
Krajané zavítáte II do Omany nAvfitSvou ubytujte se v botolu Praha a

tifiťtííte nejenom poníž alo zbavíte se 1 vftolikýcu ninázf 8

Tel A1814 O přízeň krajanů žildá VINCENC J DOBROVSKÝ

vala Slečna přijala místo učitelky
v Lidgerwood N D Na cestě

Novinky z Tyndall

V posledních několika měsících

řádila zde zhoubně neúproaná
Ivlorana Vyrvala z kruhu naSeho

čtyři obchodníky kteříž zde zane-

chali truchlící manželky i Jitky
Bylí to vážení krajané M Oliva

majitel smíšeného obchodu Jan
Uouza rovněž obchodník smišc

ným zbožím Václav PechouS

hostinský a Štěpán Srstka též

hostinský Podivno jest že vši

choi čtyři krajané měli obchody
pouze přes ulici Též zemřel zde

farmer Josef Jílek kterémuž vy

pravil pohřeb Rád Pravda č 80

ZČUJ k němuž zesnulý krajan
náležel Zanechal zde manželku
a pěti dítkami v dosti dobrých po
měrech

Rád Pravda č 80 ZČUJ za

mýílí postavili si vlastní svou sífi

Zvolil za účelem tím výbor který

pracuje nyní pilně na plánech

Výbor navrhuje aby postavena

byla budova v rozměrech 7x145
stopách o dvou poschodíchmímo
přízemku v nichž by byly Čtyři
obchodní místností holíroa plo
várna koupelny Sokolovna SÍR

pro divadla síří pro schůze a ně

kulík menších úřadoven Má býti
zavedeno parní vytápění a elektri-

cké osvětlení Jelikož Tyndall
budovu takovou potřebuje bude
město podnik ten dle nejlepší mož

nosti své podporovali Stavba

tato může státi kolem Jí 30 000
kteréžto peníze by se snadno se

hnaly prodáním stavebních dílců

Jen zdárně v předl Jak se ona

budova bude jmenovat dojde li k

její stavbě nesmím ještě prozradit
a z IkUo bude stavěna také ne

ale bude se jí říkat ohnivzdorná!
Někteří krajané se již odstěho-

vali a mnoho se jích přesídlí až z

jar: do Rosebud reservace Též
Vác Ollmer Frank Vladyka a

Anton Srp doufají že tam najdou
zlato

V okresní trestnici mele F Vích
z Tábora kterýž jest obviněn z

palíčství
Rád Pravda č 80 ZČDJ osla-

ví důstojně pětileté své trvání v

sobotu dne 4 února Program
bude krásný a dle počíoání si usta-

noveného slavnostního výboru vše

nasvědčuje tomu že to bude zá

bava skvělá jedna z nejlepších

jaké zde kdy byly pořádány '

Mámezdečeskébo mikáda který

verbjje muže do Japonska aby
vdovám po padlých vojínech do

stalo ae náležitého obsloužení
Kdo byste si tam přáli jeti při-

hlaste t pod adresou Mikádo

Máme velmi pěkné vyhlídky že

se budeme míti přece jednou do- -

na aever zastaví ae na týden v O

: V y

"

maze aby ravStívila četné tamní

Swobody a celé příbuzenstvo na
33B WBBmEESBSl

ilei pojede dále do svého nového

f

"Následujte vlajku"r
L i
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půsotiStě Krajané v okolí Lid

gerwood žijící mohou si gratulo-
vat! ku získání tak dobré a snaživé

učitelské síly
V úterý odjela do Rawlins Co

Kana stará paní Jos Růžičková

V neděli jede zpět do Clarkson
Neb Frank Dvořák jenž zde tři

týdny u rodičů návStěvou dlel V

sobotu uspořádají na něj přátelé
jeho překvapení spojené s tancem

aby se jeStě letos naposled v Mis-souř- e

proskočil Za rok hodlá se

trvale mezi námi usaditi

-
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I Železniční a přeplavní lístky
I

John Koček byl nemálo překva-

pí zprávou Že prodeje jeho
farmu fllo Američan kteří ií

české výrobky vyznamenány

Na světové výstavi v St Louis

vyznamenány a poctěny cenami

nejnovějŠÍ léčivá vína vyráběná z

medu a sice Ríchíe's lloney Vvine

Tooic a Karlovarské Žaludeční
ťlořká výrobky to Colorado II on ty
Wíoe Co v lJoulder Colo jichž

msjitelem jest křfjsn p A V

Kouba
_

x__

MASNÍ ÍÍÍAfó

o Již stran rn£ta vUitnl krajanl

Grutří Kuiiolovó
íitlo t344jilnt rj ul

NejTÍtlí cáiohy mna tSebo druhu

na všechny dráhy do a ze všech částí Evropy
Taktéž lístky denně v prodeji po dráze Wabash

do mnohých míst na jihu i jihovýchodu

za ceny velmi snížené
Pro úplné informace ohledně cen jízdného řádu

zajděte si do místní úřadovny Wabash dráhy
1601 Farnam ul nebo si dopište na 26

i

i koupil "couvl a nechal p
čkoví čtyřicítku která byla zádav

Nás těií že zastane John
Jhezí námi nadále Míssourákem a

přejeme mu aby nikdy nelitoval

tohoto obchodního nezdaru

Úterním vlakem vydala se na

(cestu do Fort Dodgfi la pí Kat

} Opatrná abypřivezla odtamtud
C novorozeně po své Svegrufii Fialo-(- }

Jí která po porodu zemřela Ob-

ětavost rodiny Opatrných jŽ sama

Mest otdařeoa řadou díek (mezí

I
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G A P DLHÁRRY Eaženek ifcUmb iuoek a v Ibcc vieho co

t obor tento spadái nimiž jeat jeden kojenec) a kteráž


