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New Prague iB února

Mimím io též pochlubili že

jíme mfcli tu Cest seznámit! t t p
Víc Přibylem rentujícím jedna-těle-

t I kterýž na atpáteční

cestě zavítal též k ním do Nové

Prahy Litují že oárn oebylo
možno pana Přibyla déle tu po
zdržet abychom so ním lépe se-

známili Seznámeni naše bylo
jen tak "na potkání"
l'an Pcnners který vykoupil as

před dvťma týdny cukrářský ob-cho- d

od J II lleíoena pokraíuje
uspokojiví ve tvém novém obcho-

dil Přejeme mu všeho zdaru

Jan Pešek jenž vyprodal maje-

tek avoj I záboby zboží v hostinci

pp II Mickua a Job llaus ob-

mýšlí opít otevřít nový hostinec
ve avém vlastním obydlí které od
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Yukon 17 února

Počasí známe nyní krásné tak
že si lepšího ani přáti nemoŽemel
bez sněhu bez větru dost vláhy
následkem Čehož si íarrnel! naši
velice libují

Náš sokolský sbor zdárně po-

kračuje a mnoho nových Členů

přibývá Také již cvičeni jest v

plném proudu Každý cvičenec
bude do řad sokolských srdečně
vítáu

Minulý pátek byli jsmo nanej
výš mile překvapeni návštěvou

divných přátel od Míllígan Neb

Zavítali sem pp Josef Macek

Josef čudlý Josef Švec a Václav

Netáhla pohročilí to rolníci 1

nimiž mně bylo milo sl pohovořit!
Neviděli Jsme se jíž 16 roka za

dobu tak dlouhou se zajisté mno-

ho zmfní Není tudíž divu že

mne vypravování jích velmi zají-

malo Jak se mnou sdělili všichni

si atojí dorře Dne 13 února

vydali se ranním vlakem na zpá-

teční cestu k domovu

Zdejší vnkolní farmtll jsou té-

měř všichni spojeni telefonem a

tu byste měli slyšet jak 10 atále

jen zvoní obzvláště pak tehdy
když si dvě babičky cutčjí zakle-

pat
V pátek dne iC února vypro-

vodili jsme Josefa ťronka tam

odkud více není návratu Sjelo
se nesČetoé množství jeho fátd
aby jej vyprovodili k věčnému od-

počinku Frooek byl dobrý a

upřímný Čech 1 těšil se všeobecné
vážnosti všech kdož jej znali
Zemře! v pokročilém alářf 74

roko Přijel sem před rokem fis

synem svým p Petrem Prookcm
z Wisconsinu Uudiž mu země

lehkoul

Yukonský zpravodaj "Oklabom

akých Novin'' se diví že ao kon-

cert v Yukon nevydařil Tomu se

pane zpravodaji nedivte- - Kdyby
to tak bylo poslechnout] lecjakého
tlučhubu bylo by jinak Ale po
alechnout ušlechtilý program a

podporovat dobrý podnik to ne-

jde Na příště vícel Abuok
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San Prancisco Cal

Za svého Šestiměsíčního pobytu

r

koupil za £2700 od pana Wil-her- na

Místo to jest velmi příhod
né nárožní na hlavní ulici a při
stanici M & St L dráhy Co

nejdříve jak totru jen počasí do-

volí přikročí pan Pešek k úpravÉ
nového hostince prvé třídy— no

zmCní-l- í totiž avoj plán

Pan mintr Díaek pokraíuje
uspokojivě ve své kovářské dllnfi

kterouž před nčkolika týdny vy
koupil od Jana Votýpky Iiufií

bez milosti do kovadliny tak že

jiskry od perlíku jen jen srší

V j Lconard jenž koupil ro-

hový majetek na Main a Graóo ul

musí míti na mulce nějaký doleŽJ

n
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Ma:: JLolTooclso
477 Pettr St St Paul Míno 1 tL m„tytý pláo Jsme toho náhledu Že

pan Lconard zamýšlí změnit svůj
stav mládenecký Děvčátka zde —v „

lltiitá křftjlnowmlhy v holiitMiii vMru IR"

OIry llu a íllky po
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Hfin5 ohrny uMiohmUá svuiýrb tttd lď%

máte vhodnou příležitost

Pivovarnická společnost Hybák
& Mickua uložila přes Gooo kjsfl
ledu a doufá že jim vytrvá až do
nového Též i řezníci mají ulo-

žené zásoby ledu pro svou spo-

třebu a M Kemeš jako obyčejně

naplnil avou lednici ledem pro po
třebu obecenstva i hostinských

fx

obstarává k úplné spokojenosti

pohřby v Si Paul 1 Míoneepolíe-Velk- ý

výběr obrazů zvláště sva-

tých Je jednatelem pro Dra

Petra Ikboko 2j -
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V pátek odbýván byl pohřeb 1 ' -
! ' ř

Tomáše Červenky na Česko Nár

MOEltIS FINIChřtítov za účastenství ftádu Čecbo
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Diíla vm floloroním před

plntltiilfiin poMkytiiniiii 'fn pré-

mii kitlciiihiř KihJ u
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IMId ilovoliijuiiio l ďiifíiiiltl

tu oriilříiill Jmno SiiÍMohu římko

ftlií{ll(:kjí( ll tt HliMlh

alovuíkfi Jako? 1 lliiinifi

slovan č a ZČUJ ku kterémuž

zesnulý krajan náležel Pohřební
obchodník ve vybraných

obřady vykonal p V S Vafiásek

předseda jmenovaného řádu vfDGCblilioyínáclia dontalcfcb JM' v i ("r '
H

Nechť zesnulý krajan odpočívá v ve Spojených Státech měli jsme ' í 'M

příležitost navštívit! téměř všeckypokojil
V sobotu bylo se nám opět roz

V ST PAUL MINN

Navštivte jej 306 Kait 71I1 StČeské osady v této krásné 1 boha

té zemi 1 "loučili s jedním z naších starých

pionéra a zakladatclďoaší české S nadšením a vděčnou radostí E'!€ÍÍ!isAí! as 4tib=iJPKVNÍ TfdDYtl 1 flíl L 1 ~
rrsiiy t iui tttn m mamy
pod jménem Hlinský Zesnulý Hostineczanechává po sobe četnou rodinu

vzpomínat! budeme povždy ne-

sčetných tích důkazů upřímné
lásky 1 pohostinnosti jakých byli

jsme účastni ve středu svých kra-

janů Čechů amerických
Povzbuzováci vlasteneckou uvě-

domělou žurnalistikou četko-am- e-

vlastnivesměs v dobrém postavení 'Hlas'
ztrácí v něm jednoho z ncjstarŠích
svých jednatelů Zesnulý odebral

Jondlifiv fenko itriKltcky uloviiíU - Jň0

liiiulStiv ttiiKll(ku fonký slovník ll-"-

JoiiáSftv tlumní llfu

Mimo to iniíiiití iibloii KÍNolm přkriÓ kulhy "100 duklamací iro mlíí-d5S- "

od nťJph'diiřJMch fosnýtli splsovutulfi kterou mhhimu a 00c

"Na Marjánce" lilie VlIUije Tavern) polku pro dvň rucn na piano

in Mt

Zvoiiou [iřiltele sv5 k hojinlinu pfmlpltoiií u pmlporoviíní ne jlftdriftj-ill- i

ruského řusoplMU doiifiíiiiĎ la I10J116 vyuZitkuJÍ pMKiíItostl rutiui

He vší rklwii ValiliVlltolNtVO lNk Zil

Stníiiský Dolish
rickou navštěvovali krajané naši

se na věčnost oddán jsa do vůle

Boží ve stáři 84 roků za družkou

svého života která jej předešla as

před 3 roky Pohřební obřady

co nejčetněji naše koncerty a dali

nám stonásobným způsobem na

levo Že pravdou io české přísloví:

723 záp 7 ul St Paul Minn

Vzorná obsluha— vždy veselá spo
lečnost— iboží jen nejlepŠÍ

Stavte ael
vykonány byly vlp Fr Tichým

Zpěvem k srdci—srdcem k vlasti)za velkého účastenství přátel a

známých na katolický hřbitov N W Telephone vjliOpouštějíce Ameriku abychom
pokračovali ve avém koncertním

turné kolem světa dále v Asii
Odpočinutí lehké dej mu o Panel

Prof Pacourek s

považujeme za svou povinnost SHostineciiJulius Treitscie
olii litiilulk Imjioi lovnnyuii iloiuiicfml

Karel Vafiásek obdržel z Minne-apoli- s

káru mouky zvané Pila-bury'- a

Dest Sklad této mouky
nalézá se v místnosti Tomáše Top

8
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ky A ku podivu! Sotva že se
imlk-x-l ne přivá na cctfi Nrlirimkuu a

mouka ta v Pra 10 okázala již ho noi ii rtiiit Mn m miu
ClitwUi II houpni kufulsr mmIi Mlílítu k iiímii mi ikl4 tiuíl Jltu

(4 ňtJlt l Jnlill-rrw- )i JHH wify-Tťlťf- oU (151 Kll
Dttkututi kdu Hifáilti biitt u OHHtlloli

vzdáli ještě iedou nejupřímněji!
díky Českým časopisům spolkům
korporacím a jednotlivcům

Na zdarl
české pěvecké kvartelto

Karel šefríing Jan Novák
K černý ASvojilk

I)r Fr Svojslk

zástupce Kvarlctta

rem pádem naše doma vyráběná Itox Mtl nick á jtřeiliit cul Joul vuImii h
mouka ztrácí na ceně a to jedním tuiu i tt v iti tuUt 1 čni a piťváttl iiejlriil
dnem 30c na sto librách Kotuml

se samo sebou le se na to nikdo
faruvné a (1lvAtn4 kuimky kuiiik h

řáry
V NrlllillO llNlflil4lttt lllllloU ift!(l

Htaveitl v ii4lťiivitlMi ifUlkui
nemril

Proslýchá se fa se má tačít i
V Tem Imildii ifiUUvití V tomto

stavbou nového kottela tak ivaná Vydúláváme kúžo ! !
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Svobodné Obce Za účelem lim

odbývána byla ichftiu porado! v

nedři! odpoledne

Nový katolický kostel bude se

stavit počátkem jara a na aačátku

listopadu mi býlí odevadán dů-

stojnému svému rtčeli Snad se

jeltě dočkimn časů le budeme

nitifcl likat 'tub iiovílatá Praha'

Zpravodaj
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