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Odfcírá Pokrok Západy Již

Šestnáct roků

Holou Jowa

Ct redl — Kflíl£in váni dvou

povlnnodt ha vál oblíbený llt
í'okrok ZiytiAu odbfríiu JIX 16

roku po celou tu dobu 111 iiaím

dožnuti líbil m tni unawcnHí

Je to llt poučný 1 íiábavný Pře-

ji vám Jakoř 1 čtená ffini mnoho

zdaru v nalítávajícím roce

H éctou

JOSlClř ČAlUív

vé povětří a pak byl pokoj Dlažek

polom to se vf z vděčnosti Sláp
nul neboť byl celý ustraSeoý jak
to dopadne

l)r F K Jionza přijel 10 podí-

vat na domov Frantík dobře vy

padá a patrno že doktorství mu

svědčí

Kdo uhodne který náS český

kipitalista vidi před sebou v

hospodě hady toho počástou
Psn Ouřecký radikálně zdoko

naluje zařízeni ve mlýně Chce

mít víe dle svého aby mohl po-

sloužit vždy jen dobrým výrob-kc-

Nsle česká banda hrála na

Zasedání 39 kongresu

Senát scScl se dne 4 ledna po

prvé me po vánočních svátcích

Toho dne poprvé byl přítomen

nový senátor Follete z VVísconsí

nu Uyl uveden bývalým svým

protivDlkem Spoonerem což vzbu-

dilo vSeobccnou vcselosť Nikdo

nespustil % oicb očí když ruku v

ruce kriíeli k předsedovi Vlečko

bývalé nepřátelství zmizelo Se

nátor Spooair přes to tvářil ie ve-

lice vesele s blsžeoě když Folie --

tcho předstsvovil ostatním sená

torům Senátor Tillmsn žádal

aby se o nepokojích na San

Domiogu vydala úřední zpráva

aby mohlo se o tom veřejně roko-

vali Jednáni o podpoře obchoď

Nový Kok v (ieddes s ns Tři

Krále v Táboře

doprovázené krajanem nailm VJ'
Shimkem uvedl k presidentovi

tsjemofk Loeb — Též v Naltlmo
re dodělalo se ''české pěvecké
kvsrtetto" rozhodného úspěchu

Uspořádalo zde 6 koncertů 3 ve

veřejných místnostech s 3 v sou-

kromí na místě jen jednoho pú
vodoě zamýšleného

Tajoý snítek
Jak jme předeSle oznámili

vstoupila dcera milionáře s spolu
msjitele pivovsru Hushe v tajný
sflatek německým poručíkem
Sharerem Nyní se dovídáme že

ze sBatku bezpochyby nebude nic

neboť pan poručík žádá též milion

věna aby se svou nastávající
mohl pohodlně a bezstarostně žit

Pan otec asi prohlednul už snahu

poručíkovu a oznámil že ze sřlát-k- u

nebude nic Slečna Buiíiova

odebere ae do Caliíorníe kde bude

musiti zapomínat! ns svého

í TJJsilí IllkolIlr'Tyndall 7 ledna 1006

Noblesa divadelní společnost
hrála zde celý týden

Minulého pátku brzy po obědě Síster Franta dnes spisuje vle

své zboží v ssloně a jeho ceru —
vyplašeni jsme byli od teplých ks
men poplatným zvonem s požár
ním signálem plfiťaly Ve dvou

Má toho na vSe strany plno a jest

jen správné Že inventnri si aspoň
jednou zs rok vyhotoví Měl by to

činit každý obchodník neboť v

pádu ohně předejde se tím nemi

minutách již neobroženíhasiči bylnímu loďstvu bylo odloženo
ns svých místech s v rouhlaao se

Dále byt předložen návrh cla na
wý-n- i povinnostmi bez meškán

Filipínských ostrovech s senátor
spěchali s hadicovým vozem na

Payoe mluvu k tomuto bodu sko
místo požáru jenž vypuknul

lým nedorozuměním s sporům 1

pojiSťujlcími společnostmi
Přes padesát železničních ná

ro Čtyři bodíoy — Dne 5 ledna

senát nezasedal s v zastupitelstvu
Muellerově obydli jak bylo sděle

00 V krátce vlak již také koně kladů piva dopraveno bylo za
ncuyio mnu nu vyiiseao

byli pohotově připřáhouti k vozuNepokoje v polské osadě

Už od několika neděl panuje
polské osadě katolické v StLouist

minulý rok do zdejšího skladu

Guodova Jeltě asi sedm druhůDrama 1 okresu červeného svitli a v příštích již několika okamti

Novinky z Farwcll Neb

Dne 3 lodna napadlo nám asi

3 psice sněhu

Joseí Horký byl po několik dnů

upoután ns lůžko stižen byv

prudkým revmatiamem Nyní vlak

jest mu již lépe ačkoliv jeltě po
kulhává doufejme že se zsse vle

obrátí k lep&lmu

Josef Studnička z okresu Doď

ge koupil půl sekce pozemku ssi

5 mil jihozápadně od Farwdl Po-

zemek ten koupil od James Itving
Václav Kaček jeho bratři

Josef s Jan s Edvard Kavanze

Saunders Co přijeli do Fsrwell

aby si prohlédli pozemky Josef a

Jan Rackové hodlají zde zakoupit!

nějaké pozemky
M Matějka z Atkinsoo Neb

zakoupil 4 mile jižně od Farwcll

330 akrů pozemku
Panf Anns Šafaříková odjelat

minulé úterý do Omahy
Josef Frsncl krmí ns půl káry

hovězího dobytka s as n kárui

prssat
Matěj Mrkvička koupil si ondy-- o)

ns veřejné dražbě varhany

Nej horlí ze vlebo prý vSak je Žo

ns stará kolena musl se učit hrát
Podivná příhoda přitrefila se

onehdy Karlu Šafaříkovi naSemu

svátečnímu střelci když al v neděli

31 prosince 1903 vySel ns hon
DoSel právě ns pozemek p Vác

Horkého kde nalézá se hodně

hustý rem(zkdyž tu spatřil v něm

hejno koroptviček Milý Karel s

největSf obezřetností se zs nimi

Soural s nepozoroval wniŽe zalízá

stále do hustSího a bustSIho pod-

rostu Uyl právě ssi u prostřed y

nejhustllm místě když pojednou
se mu koroptvičky splašily a zmi

zely s Karel hrůzou seznal že

nemůže pro hustý podrost sni ka

předu sni do zadu Vězel taní
bez rady s pomoci hezkou chvíli

a oddával se Již zoufalým mySlen
kám když tu pojednou Iťastoý
nápad problesknul mu mozkem

Vzpoměl si že má doma dosti

Širokou sekerku pro tu že by
mohl dojiti s ze zoufalé situace ee

vy-eka-
ti To také učinil ale za

řekl se jednou po vSdy že už

vícekrát do tak hustého remizu ne

poleze
V našem okol! potulují ae velká

stáda vlků která dělají velké Sko

dy na domácí drůbeži a ohrožují
čanem i selata Bylo by záhodno

by naši sousedé s obČsné se do

mluvili s některého dne jim řádně
broků na kožichy nasypali
Já s můj sedraej sakrament byli

jsme na Nový Kok pozváni ku

přátelské hostině k panu Fr Am

cích stanuli u Muellerovy residen jiného piva se zde prodáváZ Člevelandu se oznamuješ Dne

1 ledna odpúldne odehrálo se v
ji napjetí mezi kněžími této kolonie ce Jaké vlak bylo viech pře Krejčí obŽalovtl F lilaŽka Že

s ossdnlkv Před týdnem odbf kvapení' když ohně tam vůbecdistriktu červeného světla blíže
pod falešnou předstlrkou zmocnil

vali tamoějSÍ Poláci achůzi na nižWood s Erie ulice krvavé zákon nebylo V prvém zmatku asi no
se jeho jiteroic Věc se dostala

prohlásili že nejsou spokojeni
před porotu s ačkoliv Krejčí měldobře bylo udáno jméno s ježto

jsou zde dvs téhož jména bylo
čenl milostného dramatu Česká

dívka Marie Lsžná zastřelena byla
knSzem kterého jim arcibiskup
ustanovil Schůze byla velice

advokáta až že Cedar Kapids
nutno přesvědčit! se u Muelleratu svým milencem Pavlem Skodel přece jen prohrál neboť JJIsžck

měl znamenitého dobře známéholem bývalým ČÍSnlkem který se stsrlího asi deset čtverců vzdálo

oého s tsm skutečně ohefi obydlpo vykonaném činu též ranou z

bouřlivá k na konec doSlo k práni
ci k čemuž museli býti zavolán

policisté aby zavedl! pořádek
Několik výtržníků bylo zatčeno

advokáta íiaSe s soudce Hájek
revolveru zprovodil ze světa — rozhodl kdo jateroiee jedl žeohrožoval Natáhuuto bylo 600

stop hadic avSak vodu nebyloMsrie Lažoá pochází ze spořádá
Před čaiem odeSel oď nich polský

musl také platit — ale pitivo

Kdyby Táborská sensančníkráaé rodiny ale vlivem různých možno ns střechu dostat V nej
větllm spěchu vzato útočiltě 1

lindyků s snad i ctění dostala se duchovni nímž nemohli se shod
nouti s arcibiskup jim poslal jiné
ho Ale ani ten se jim nezamlou

cisterně kdež 04 Štěstí bylo dost
deŽ jaternic byla se dostsla před
soudce Hájka byl by V P li zana scestí již v útlém svém veku

vody s obeřl záhy v zárodku udu
ně něco dostal BodlákVe sluSné společnosti málokdy

jméno její se vyslovovalo s dívka val s osadnici zavřeli před ním Sen Ohefi způsoben byl mezi stro
kostel Chtělo zabránu dalllm pcm s střechou vadným komínem

jmenovala se různými jmény dle
neookoiům arcibiskup poslal opět Způsobená Skoda není velká Ponahodilých okolností Marie Laz

Dúložitó upozorněniná vzdor ipustlému životu byla jiného Ani ten v&ak nebyl dle

jejich vkusu a onehdy i tento byl
uhaSuoí teprve shledáno proč ne

možno bylo dostati vodu na stře
chu Když totiž hasiči ujeli prvn

V sličným dívčetem byla bledollcí

Stihlá a nevinného vzhledu Před
C!t ntSern DříznlvcAm oznamu

z fary bouíem rozzuřených osad

nlků vyhnán

Nový rok v Bílém doni
čtverec k ohol parní pumpa jižČasem seznámil se s ní Favel Sko

jeme žo kalendáře PEČÍKKÚV
nějakou chvíli pracovala aby do

cíleno bylo dostatečného tlaku a I1ESKD LIDU které jsme dá

vali za prémie více nemáme

dell který pro nl zřekl se zpořá-daoéh- o

života a společně 1 o

utrácel svoje úspory Bydlil spo
Obvyklé novoroční návStěvy u

Nedopatřením vSak nebyla otevřepresidenta Roosevelta v Bílém do
avlak v krátkosti budeme mlti

na ochranná záklopka a tak anléčně s Lažnou za nálevnou jisté mě byly tohoto roku četnějfií než
jiné rovněž z Čech Tak brzo

stalo že když tlak vody stoupnulleta předeSlá Přijímáni počalo o

11 hodině a president potřásl ru až na sto liber podzemní roury
nemohly snést! obrovské té váhy s

ho domu požívajícího Spatné po
věstí v okresu rudého světla

Novoroční den oslavovali v míst

nostecb těchto velmi hlučně 1

jakmile je obdržíme ct čtenáře

na to upozorníme
V úctě Vyti Pokrokukou 005a osobám Též mnoho

praskly

J J Dvořáček Táborský majivesele Pili jedli s zpívali )en

dít! bylo přítomno jak to obyčej-

ně na nový rok bývá zvykem
Loni potřásl president rukoucož Meti oslavovateli oovoroč tel časopisu mcSkal zde v sobotu

Nádherný kalendář
DÍmi byl též jakýsi Roogers který za obchodem s při té příležitost7115 osobám

se podivil též krásnému zařízeninápadně se Ližné kořil s dokonce
i náramkem li obfiťaatnil Mezi jako každý rok i tentokráteDary dcery presidentovy

lak jsme již v předeSlém čísle
naši pofity brožovi Rozumf se Že jsme dané

Lažnou s Skodellem vznikla Více než aoo liberof HruSka z jos Triner vyrábíte! Lóčivd&o

Hořkého Vlna předkládá liduoznámili bylo právě před několi mu slibu dostáli s se dostavili
Inu měli jsme se jak Mahomed vTábora Spaclrovala zde min týdnetoho hádka jež skončila tím jak

jsme hořejl vylíčili Obě mrtvoly ka týdoy zaplaceno clo z darů velmi nádherný kalendář lahograpo ulici s toť se vl že Pepík jako
které si slečna Alice přivezla ze

íovaný v mnohých barvách Jest
obyčejně "Šlápnul"evtfch potulek Nyní jsou tyto

ráji piti a jídla dost ZároveH za

hráli jsme ai potom také cviku a

tak nám čas krásně ubíhal při
veselé náladě Vzdáváme manže

to bezpochyby nejemnějal dílo v
byly na útraty města pohrbeny

české pěvecké kvirtetto u presi-

denta Roosevelt
Také Jos Hruška z írmy s Va

tom oboru s proto vítaným bude v
Bek lloulka sedlář byli v Tyndall každé domácnosti Kdo z našich

dsry vystaveny k veřejnému obdi

vu v národním museu ve YVaab-ington- ě

v téže alni kde nacházejí
se dary které obdržel generál

na honě Nevlai pakli co i astřečeské pěvecké kvartettoo němž
čtenářů by si výtisku přál nechť

lůcn Ambrožovým vřelé diky za

přátelské pohoštěnilili nebo sajouce si koupili aledočítáme ee denně ze získává si zalie 10c v poštovních známkách

na adressu vyrabitelovuj Jos
Vin Horký a Fr Sokol obačím dále tím větší přísně s oblibě sablédl jsem když ubírali se do

mů le něco měli v kspie JeStě mládenci alivili onehdy nanostl navlilvilo na své zpáteční
Grant na své cestě kolem světa

Dary prý jsou aice pěkné ale

málokterý s nich má skutečnou

velkou cenu

Triner 799 So Ashland Ave

Chicago His Kalendář sestáváPan NeJvMck z LaCroseWls rosenioy k čemuž i my byli po
zváni Měli jsme se tam dobře

cestě s Českého západu lét sídelní
roěsto Wakhiogtoo s představilov

dvou obratů 1 nicht jedens syn jeho Hudolf se Sioux Falls

So Dak nulksjl iJe návltěvoum v liliím domě u presideots předvádí veselou společnost na

luojlldc v automobilu s drubýRoosevelta před nimi zapělo s Paní U L Tapletová e dcerou p

Cvik se tloukl dlouho přes půlooo
ai mě jit prsty pálily Hrál jsem
relou duli kdel pojednou zasní

mi Septem v ulit "Starej poď dt
ma''l Málo plátno ta nedlouho

Niišlm doplsovutelňiti u

ziinivoiliOňni

Při usávírce listu dostali Isme

Nedvtdka s ovsem sestrou Rudol rodinué Itěttl v zahradě plné kvě
_ t t Ml

velkým úspěchem lét osli národní

hymnu "Kde domov můj?' Pre

sident Roosevelt vyptával sok vir- -
fa který pracuje pro John Ound

Urewg Cot v Sioun Falls South

Dakota

tů liudfl tadao pospuitt 11 a při-

hláškami pokud kalendář není

101 brán sjkj
celou řadu dopUft s ipráv jel
vlak nuceni sme byli odložili do

Minulou aobotu s dostali Obrčísla přllltho UlávěrU listu je

nastalo loučeni Přát jiem oběma
mUdfkůru mnoho Itlttl s sdaru a

v odměnu za doelnl pohostinství
slíbil jaam jim ie al buJou odbý
vaii veselku okálu jim jejich

S Nedvěd do sb ti UUika a jdiv úterý oJpolcJae s dopisy které Kiámý tru "MUtr Jtn Hut kmř w

Muly svftul irJ ui4Wufm v Kotlat

telta os podrobnosti jejich ceily
na hudební pomlry v Pisse s přál
omtlcůnt k dali! cestě vleho fda

rtt Zpěvy kvsrtetta byl nadieo

Po dvou létech epřt rosléhala st

oilt národní hymna "Kde domov

mftjř" li lým domem Kvsitttto

Aisll být uveřejněny musíme mltl

nejdéle v pondělí dopolcdae v ru cl" Uim i 40 jkn přesuli k
kol byla ie ca obiviti amptoliil
popadl jttm Nedvěda i arit na

sálech pěkně jej vylolil na sdra nevěsty Ykiob
4rkrtkou


