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Z přátelských kruhů g
Job řtfha

PINK CITY Mino 6 ledoa -

Nžco t chvbncbo váS poclfc dávA t0 na 0VOí

ncmuHÍto věděti co to jo a nebudeto vědět co máto dílatl

alo neučinilo chybu obrátíto-l- l no na

DRA PETRA
Ct rrdl Doufám Že nebudeš
místa když v tomto listě na vý

trahu krajanům spolučteaářům
upozorním na jistého agenta se ZOBOUC©stromky Jak jsem se dočetl

janka pííVoltmanová do Omahy mělká on za obchodem v Jižní
Dakotě Jsem takřka jist že jest
to ten samý ptáček ježto jméno

ua lékařskou poradu žo už niko-

ho více nespatří Ubohá trpitelka
zemřela po operaci Vzpomínám
si jak ubohá pani ta byla vždy
upřímnou rádkyni a ošetřovatel

obchod a místo firmy pro oiž

STARODÁVNÝ BYLINNÝ LÉK

Ncobaahujo nic nož to co nám udělá dobío Vyčistí krov ac-B- Ílí

a oživl celé ústrojí Není to pollcový lékárnický lék Dodá-

ván zvláfitními Jednateli

Dit PETER FAHRNEY & SONS CO

pracuje úplni se shoduje Jméno
toho výtečníka jest Petr Ktecker

ze Cedsr Kspíds a cestovat zde v

112-11- 4 Již Ifoyne Ave CHICAGO ILLPine City a okolí roku 1904 Pro v:

kou v nemoci Zanechává po

sobi manžela jehož osud je tím

smutucjíí ponivadŽ nemá ho

kdo sdíleti s ntm poněvadž man

Želství jejich bylo bezdčtné Pří

dával tehdáž také stromky a já
měl to "štěstí'' že vozit jsem ho

po celý týden v zájmu jeho ob
teli přijmete natí soustrast

ít Čett dědovi věř on je známchodu po farmách Když pak tý
den uplynul zmizel jedné noci p

Mládenci a pany kteří hodláte
s tím marlálem a já nemaje tam

povolení čili "hausírpas" mohlKleckcr "zapomnív ' mi zaplatili
vstoupili pod Čepeček JeJtfi tohoto

masopustu ČífUo sel Přijdtt si do

1'KAGUE Neb — ČtÉná re-

dakce! Nedovedu si tipříti aybcb
ncsdtlil Vámi že Časopis Vát

mne velice zajímá i zvláŠtó zají'
mají mne (sloupce které vyplňuje-t- o

články z pčra znamenitého a

vÉhlasoébo spisovatele Jaoa Ha-vlas- y

a kterým úplni souhlasím
a přál bych si aby vleo Udí po-

dobné myšlení dalo najevo Přcju
Váni mnoho odUratel v tomto

roce a trvám s úctou
Ch Novák

iJAUGISN Wis 7 ledna —

Ct rcdl Především přicházím k

vám pfáním řťastuého nového

roku 1906 a mnoha nových odbě

ratcl jak si toho vzorný list za

slouží SauCasoě zasílám moje

předplatné a co prémii poMcto mi

kaiendáf Abych se pustil do

psaní novinek od nás to by to tlo
ztěžka ježto mnoho se toho zda

u nás nepřihodí Napadlo nám

zde asi 16 palců sněhu a každý
teď jezdí jen to hutí — pakli totiž

jenrná čím a na čem Kromě' toho

teď jc&lfi tak po domáčku každý
soused zapíchne li toho ítřtioáčc
a pak vřicliui obiicdajf kolem ka

bych docela lehce docílit! měšťan-

ství v Holyrood Když tam ale

mou mzdu za vožení jej do vzdá

lených farem Nebyl jsem vlak
sám Od p Josefa Procházky

Bostonu k "Modré HvÉzdi" vy-

brat něco krásného pro své na

stávající Od punčoch až na čepce přijdu bez rance to děda hned

Klápne a Já tam přes to přece něco

prodám Ovlem jen maličko y

to dědovi neulkodilo a jsme

vypůjčil si $500 a Vác Kubíčkovi

zůstal dlužen za stravu Rozumí
ae že vícekrát jsme o něm nesly

vlečko mfižcto zdo obdržet! Krás-

né bílé matličky pro ženichy

laty kabátky pro maličké i pro
velké A kdyby to tak nebylo tak

šeli a slylet! asi nebudem Uve

řejňuji toto no proto že bychJnci za peníze a zítra u darmo
unad chtěl někomu Ikodit nýbrž

zase dobří přátelé Co oči nevidí

srdce neželíl Když tak v tom ba-

ráku sedím zdají se mi ty chvíle

straíni dlouhé poněvadž jsem

ivyklý pohybovali se v lidské spo

Obsluha vzoriá Papír a provaz
abych varoval krajany a čtenáře

Svornosti blýská se výrazy které
nikdo nemůže pochopit? Vfm

že se jmenuje Ort Kdyby byli
všichni žurnalisté takoví museli

by se čtenáři z toho zbláznit

Srdečné přání blaha v tomto ro

ce celému personálu pánům čte-

nářům i dopisovatelům Nechť

pilou častěji nám stsrým už to

jde těžko Josef Skalický

Zdravý žaludek
Jost záklndotii sily Hilu sviilň zňUsfi na
nllo a zdniví žiliidku Když ftilurfok
jcat zdraveni coló tílo lont drdvo To-tráv- u

udrzujo život Když žaludek vy-

poví službu tMo sliíbno ft Jinú netnoce
io doAttiviijt Juto nervosní rdeo

tlufio JiUru a lodvlny orlm
ImiJI v prrfcl Ztri líto chuť k Jídlu
DoHtftiielu závratě a bolení hlavy VAmu
tornu předejdete když budete užívat
If arlovurny Žnludoní Hořké Víno Me-

dové— Víliró byliny v tomto obnnž(
n7% Jakož I vino medové samo

přižni vě nu blány žaludeční rnidoptiHlí
by žaludek Mlábnul Ono nhbý žaludek

napraví by pruvldelnfi trávil

JIMÍ hfaí TO NKDOKK — Čtěte
co nravl n V Faktor 7 Nové Prahy

tohoto listu před možnou ztrátou I

Proto krajané pozor dař)! — Teď

nechť si každý přinese oebou ne-

boť jsou na to přivážky Tož tedy

přijďte a přesvědčte se lečnosti Tu jsem ei vzpomněl
na glosy páně Ilavlasovy a hnedvlak o něčem jiném Musím so

Večírek syivestrovský se vyda vám ct redakce přiznat la se
řil znamenitě a vlichni účinkují nám Pok Zip teď velice líbí
cí ae drželi jak mohli Nutno

zvláltě od té doby kdy v něm
pochválit! pořádající výbor tak i

vycházejí úvahy slovutného apisomen pekou oe jitrnice nu a pti
tom nčjaká ta fcklenka pěnivého vatele p Jana Ilavlasy Když

přilel P v němž uveřejněn

účinkující a konečně i obecenstvo
neboť tentokráte bylo morti hlu-

ku Vítámvásova sífl byla napl-

něna do posledního místečka a

lnem se také do nich pustil a dle

mého náhledu posuzoval Já jsem

byl také toho mínění že pan Hav-

lasa dopustil se urážky Čechů
ale shledal jsem opak

toho Pan Antonín Jurka před
nálcl onehdy v New Yorku svým

posluchačům ž p Havla™ ne-

má to české srdce ss! na pravém
mííitě Znám p Jurku obně
isme totiž rodáci "rvi Královic

také padoo Končím 0 přátelským

pozdravem čtenářňm a redakci
VIS Frank Mazel

byl prvý článek p Ilavlasy
domnění že už více takových oe

divím se žo nebyl šotrab umaČ- -

přijde nakazovali moje manželka
vlem nám domácím: "Tohle čísloHKUNO Neb - Ctčná re

kán Nu sláva mu

Pozorovatel

#

ať mi nezabodfte to si já acho
vám kdyby po případě se mi tre

dakce! l'řeju vám štěstí v

tomto novém roce Pravda přichá-

zím již trochu pozdi 1 mým přá-

ním alt léno Dozdé nežli nikdy

lilo někomu ho přečíst na kohoMONOWI Neb - Předně

Šťastný a veselý nový rok přeju se ten ksbát hodí Bohužel o ta
vám a vlem ct Čtenářům S po- - kové zde není nouze: je zdeA také lepfií nčjaká pomoc nežli

(čtením sleduji úvahy pana Ha mnoho krajanů kteří so za tvou
vlasy a též úsudky dopisovatelů českou řeč stydf a jejichž dítky se

k Čechům vůbec nehlásí — Počasí

žádná pomoc a proto posilám ct

redakci fi15 a pošlete za to "Pc
krok'' a Pečírkov kalendář p

lakubu šťávovi Potom že nemá

v Gcnoferových novinách Všech

na Česť předně p llavlasovi ct měli jsrne zde stále pěkné až do 4

a 5 ledoa kdy dostavila se minvydavatelstvu a konečně i mnonic věřit snům a pisateli tohoto

Mlnn 1— frpřl Jmími dlouho na bcleatl v
žaludku a !' U M !un5 řekli že to mám
od namáhavé práce a žo niiiHÍm přettlat
pracovat když (dici být zdráv Dovfi-díí- l

jMcrn io o VnSem Krlovari(kém J Foř-ké-

Víué íiřivím koupil Jhoiu hI Mho v

a po využití této cítil Jmoiií zdráv ték
žo Jnem mohl Jítl do práno a pracuji
gtálo aniž bych vfco cítil boloafl v ža-

ludku Jnum každému radou by toto
vtořné víno mfd v domáenoitl— VMdiií
lékaři vo Waidilnetonii dlo nového záko-
na a po dfiklauné zkoufico prohMalil
tato léčivá vína za pravidelné íéky Na

výrobu obdržel Jsem patent HpoJ Btáto
a na svřtovó výtav6 vyznarneaáním
byla počtena Každý ni Jo chválí
Objednejto si bednu zalUOO obsahu

Jící 10 lulivi na zkouíiku přímo od

A V KOI ItA Itouliler Colorado
Na prodej v lékárnách a Jlnch ob-

chodech
VjjHtraha:— VcSkeré vlnétky na láh-

vích mám rťfrlHtrovanó v put úřadovna
Spojených Blátli a proto neBmi žitTný
obchodník prázdné láhvoamýml vlnét-ka-

na obyčejné zboží znovu upotřebi-
li a tím lid podvádět 17

nesotská chumelice doposud vfiakhým čtenářům za tak pčkné o

sudky Snsd konečně přijde ná
velký mráz jako jiná léta v tento

pravá Když já nebo katolické

listu na vlas vyjevil se sen který
se mu v noci zdál Káno jsem
vstal jakoby nic ale celý den

jsem přemýšlel co as mi ten sen

ořinese lnu smutné to bylo ale

čas neuhodil Na konec přej
listy ao ozvaly proti krvákům to redakci a i vlem čtenářům tohoto
nepomohlo Můj hlas byl hlasem listu íťastný a veselý Nový Rok
volajícího na poulti A katolické Vál v úctě Václav Karasna konec přece jen veselé Díky

Bohu že to tak dopadlo 1 Že to

odstonaly jenom íilcovky Džimík
listy ty byly odbyty spoustou na

dávek takových jaké jen "Svor PALACKÝ KANS - Napadl
sníh cesty se pokazily a já mámnost a "Amerikán" maji vo svém

slovníku Myslím že ct čtenáři jelti toho starého zboží pěkný ra
vylezl šťastně ale nebýt ducha

přítomnosti Frantíka mohlo to

dooadnouti hoř Pak se mi opčt nec Byt jsem připraven že zajdujo znají Nyní vfiak jsou proti
"Svornosti' listy svobodomyslné mezi své přátele do Holyrood alezdálo že k nám ráno přišel jakýsi Huiiii nástroiekdyž jsem vlečko uvážil přisela svobodomyslný p Havlasa To

pán já ho neznal a ptal se je-l- i tu

nfckdo kdo by mu objednal Po:

krok" "Ano'' praví pospodský

jsem k tomu náhledu že to nen

už možné Považte na mých zá
už má jiný účinek Ale p Geringe
ra to už asi sotva napraví A my

Zasílám zdarma mojo
krán6 llluHtrované con-nik- y

hudebních náatrojfldech nosit těžký ranec v jedné rušlím žo jen k vůli mizernému
"jest zde jeho zástupce jenž ob-

jednává noviov fustkle kabáty
Krásná jilfina organy
foukací náutrole IiouhIuce hůl a ten revmatismus kterýdollaru hanobí jmeno české žurna

mám v levé ruce í noze ten bychsDodkv i svrSkv staré 1 mladé a

musil vzít také sebou A když po
listiky Kdysi Sel p Gcringer tak

daleko že svoje listy ohlavoval

jménem "Hlas" a takto oblavené
každému poslouží Ale náramni

vážíte že přes moji hlavu přelétlo

&ravé
české

ceny
harmoniky koncertiny aj

Výhradní jednatel V F Červený a

Synové světoznámých hudubnícU ná-Btro-
jů

PlStehncd
r-oui-

N vitAic
Stnř 106 WabaRh Avn CMcago 111

se střapí obiedná-l- i véc pro niko

Znal jsem dobře jeho otce a i na

něho jako studenta dobře se pa-

matují Je mi líto že on dobré
mínění páně Havlasovo tak odsu-

zuje Já myslím Že pan Havla-

sa srdce na pravém místě má ji-

nak by nepsal tolik krásných člán-

ků které zrovna překypují souci-

tem Pan Havlasa má zde své

přátele Í nepřátele Ale myslím
Žo ta strana nepřátel je přilil sla-

bou a rychle zmírá Pan Josef
GoldHtein z Kirvin Kaní jako

spravedlivý rozvážný muž a dob-

ře chápající vál dopisovatel čte

a uvažuje Pochvalně se zmiňuje
o glosách p I la vlasy a je vidět že

je s nimi úplně spokojen Jen tak

dálcl Paní M Hccková z Wilber

Neb píle ráznou ubránu českých
Žen kde úplně vyvrací tvení že

české ženy chtějí krvavé čtení

Svým bystrým důvtipem to docela

vyvrátila za to by jí měly býti že-o- y

čeaké vděčny že je z toho vy-

sekala Pod ohlavením: ''Krvavé

čteni'' pile pan Otakar Charvát
že krvavé čtení je pouhou prašiví-no- u

Někdy se ovlem nějaký ten

rýpal najde kterému se něco ne-lí-

jak správně psal pan Viktor

llranáč z Gencva Neb ale ten

jb ostražitý a praví že se nebojí a

že bude psát dále "Svornost''
už má dlouhý čas ten pokoutní

plátek v žaludku Radil jsem ji

Severovu hořkou ale Severu prý
má také v žaludku od té doby co

odřekl jí oznámku Poradil bych

jí llottíterovou ta je silnější a ta

snad vyžeue oba ty neplijemué

hosty Snad oběma se ulehči

Svornosti i Amerikánu poněvadž
je to jedno tělo Nevím jak to

bude účinkovat ale jest li dobře

snsd dotaou prémium Stále t

nyní mluv! o tom loupežné n vůd-

ci Kalinovi Před několika lety

saloíili sí zdo dělnici jedné mlá

tiiky spolek loupežníků Vůdce

jmenoval se Kliu a každý 1 dru-

hých přijat jmeno dl Kalinovy

tanuly Lehce to sestavili k J I

to měli v Amerikánu černé na t i

lém Tak vidíte le se u uíl tou-pelnic-

dobře ujfuiá RU bych

vidil ca je to ta plité který vi

už 76 let usoudíte že by to bylaposílat do Čech Uškodil tím hlavho a ten mu to nechá Naříká Že

rozhodně velká odvaha Kdybychni 4t louiskému "Hlasu" kterýs tím má expense atd Inubyzniz
do Holyrood přilel muBil bych sentu nikdy ani dost maloučko ne

je byzmz a z toho múzou být 1

procenta Nr což nevíte jak v prvé řadě zastavit u p Slavíčka

Ten se naučil už po paměti zpívat
ublížil Ačkoliv utrpěl dosti velkou
ztrátu "Hlas" pouze napsal aby
GerioRer vyrovnal si to se svým

Kotschild obchodoval? Nu tedy
známou písefl "Za čtvrťák I'

zpívá prý ji stále A proto prý taksvědomím Stát se to tak p Gen
ten sen se mi vyjevil Kino pří

jde ke mni můj zpravodaj a o

hlasuje: "VaSa jasnosti já poníže
nliilťhntk ntiamilii io fi! t)

ogrovi to by bylo nadávek že v zhubeněl že musí každý měsíc kal

hoty vyměňovat aby do nich neŽádném slovníku by podobných
zarostl Jeho pomocník už prý tonenafiel Ale p Gerioger na slova

M J f -
(
- "

Jakub Šťáva z Hruoo Neb chce

KúmnénÝ životní
ELIXÍR

uritl v)korím vnitřním nwnocom d riihu
Jakéhokoliv jak pro niuAo tnk pro Seny a
Jiv'iy v fi bro pro kivítlřho od kojimce už o

Hlri'! Iék lnulo UokiaHl hvoII láitraínou
liiCIvont h tilu v litiofolnjcli i)t[)ikUiteli kilo
víitcliny Jiná léky iiiltialy u Hul ktH dluu-holut-

iikiium'1 tiyil Uíiil Jmi pHJmiiti
clinlA h nvknii) o i'roto ly míla udil kuitl
roilmit v íwili I4Iih toliolo léku ClHt

iimuliily iiřtnliildii nutiju4 ntuiM'l a liře)-- f

ttiiinu rtinriL-Cu- iit Uliv li 00 tntio
6 Uhvi SUtuu vtuM liru Jukoukullv nmiuK'
uJIb ku vyplivnu kniukoll pu obilrintti
obnmil IOr

I IoinHiu( hto Mtlttiioa
ťaor John Vvdlak

P O Uox 185S New York City

také dobře zná a tak prý jim to"Hlasu" odpověděl Žo účel popředplatit u vis na ' ťoarok a

duJu" "TIŠÍ mne s ochotou pc jde dobře dohromady Já bych tiavěcuje prostředky Téhož náhledu

Martínku radil dokud jsou ti kalje asi p Geringer když tisknasloužím'' odpovídám Kdyby
hoty dost velké abys' prásknul dotakových sou bylo aspoň ueset v krváky a dopisovatelům ty nej

horli listy Ovlem takoví Gerio bot dříve než bude pozdě Vedle
týdnu
Nyat napidlo nám hodni so&hu Slavíčka má děda Cypra se svým

synem smlSeaý obchod prvé třídyTo je hoacQ ra lot a sajleň lir
mutek v městě Děda mi u Slavíčka ia

lisy)koupené místo a je tam také více

než doma A to mne také aara
Maolelom Lorencovým od Uruno

zemřelo dílko Ntvím ani )ak

itaré bvlo al myslím za 1 3{ro

gerovi učedníci myslí bůhví jaký
kus hrdinský nevyvedou napilou
li při sačátku svého dopitu "ji
nevěřím v Bohať' Ovlem Svor-

nost si je tak vychovala AU kal-d- ý

slulný ifobodiř byt podobuým
lidem ani ruku uepodíl Kdyby k

př "Svornost1 k podobným do-

pisům podotkla l pro vždy upo-lorQu- je

čteuále le podobué dopi

sy nebude uveřejňovat kaldý by

ji sa to pochválit Podobué doplav

ftjiůia pro list avobodomyslttý
A 1 krváky by mohla "Svoruosť':

tito pooěvadl vím jak to dopadá
kdyl se sejdou dva obchodnici do-hrotra-

Vliu le by na moe vy-til-
u

stavidla své výmluvooati a le
by spustil: ''Katu tě sem ttm

ránem četl neseř My toho tu
máme al Id prodáváme a tebe i
Kut laiuatn U nepotltbujemel'1
A já bych muil potichu isit od- -

"Moiuj plliihu přml kMym Koiul-c- m

dukíisli In Ur tlrttul mnu kiplui
vytopit imttit nlco —Slevu ltiicur-ik- t

ItiJ t KlndiM Av ťhlťini lit"
Jtfdti Hlte li tktmlku iiUrm
lt vřk puUvU Mwptik h plMe

fťky 3u:t

l)rlM:(lHAKT
I ltM UU( kam lilj M

ku iím bolcititljil je to pra
rodiče te jeit to jíl čtvrté di
ťéiko Umífl vidy jedno pa
druhém Nechť přijmou nall sou-strsi- ť

člověk nlu( Pán Uůli minii

Nikdo 1 otos lál k lyl plíd
několika nadelcma jala naM ku


