
!" Šťastných Minnie kteráž poprvé
učila se českému psaní a čtení

před osmi nedělemi a nyní byla
mocna naučiti se české divadelní

úloze a sehrála avou roli služky

výborně Je to věru podivuhodné
'aoí Anně Čermákové děkujeme

sařem a kapelníkem tamnějtí ka-pel-

Převzal též jednatelství
"Dakotského Pokroku" Pan
Uártlk jo dovedným doutníkářera
a výrobky jeho předčí zajisté
jiné Frank Voylk má veliký vý-

běr polního nářadí a poněvadž
má už dlouholetou zkušenost

kupuje a zárovefl prodává jenom

nejleptí věci Neoí-l- i tam Ilozoour

je zároveR Chsmpiooem Ale jak
taní přijde líoznour an! nehoe

Franta a synové mají obchod se

za propůjčení místnosti Pokud
se týče počasí máme je zde asi

ako všude jiode dosti mírnou
zimu Nyní se rolníci připravují
na jarní práci Minulé léto jsme
měli dobrou úrodu a očekáváme

rovni takovou i letos S pozdraŽelezným zbožím i klempířstvía
vem na čtenářeačteoářky Pokrokujsou pilně zaměstnáni prodává

Mane Suchý

HALLETTSVILLE Tex

ním Pan Jahoda otáčí se za

ipalkem ve vkusně zařízeném a

hojně zásobeném řeznickém závo

U tuctů
Od mnohých dávných Jet v tu-

ctech rodin bylo a jt
Dr August Kocnlg'i

Hamburger
Bnistthee

Ct redl Opětně chápu se péra

bych do milého našeho listu pár
dě Měl jsem příležitost nejen
okusit ale pořádně se naiupnout ádek napsal Počasí máme letos
jeho uzenek v domě p Kocourka

dosti obstojné a většina rolníků

má již zaseto Na mnohých mí

stech jest viděti kukuřici i bavlnu
už pěkně zelenou Dne 17 března

se přihnal severák a na nížinách

a shledsl jsem že takových Širo-

ko daleko není Též tam msjí

pana správce v osobě Matěje Sla-býh- o

který iplle měl se jméno
vati Silný On lije a spravuje

boty a taktéž i koflaké postroje
hotoví Mimo to znamenitě se

otáčí při roznáSení pitiva Taktéž

hodně jí pomrzlo Dne aa března

j l PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ jj

TYNDALL So Dak — Čt

redl Počasí máme zde měnivé

Zima střídá se s teplem aie větfii

nou je zima čekali jsme že se

sv Josef přece nechá viděli ale

ten je nějak letos pozadu a těmi

svými záležitostmi Teď čekáme

Že se to trochu oa Matičku Boží

obrátí Takhle Člověk očekává

lepší počasí a práce v polích atojí
A poněvadž člověk má dlouhou

chvíli nesmí se nikdo divit že

vidíme zábodným tu a tam sejiti
se na tu dardu Právě jsem byl
včera v Tyndall kde jsem se sešel

1 p Kučou ale zapomněl jsem ho

upozornit bychern ae trochu po-

bavili Nu až třeba podruhél
Také jsem se sešel a p Nedvědem

Ten mi vždycky domlouvá brzo-l- i

prý uzavřu spolek Nu víle

pane Nedvěd ono to není jen tak
snadno ale už to mohlo být!
dávno Dostal jsem několik do-

pisů že by se některé členkyně

rády ku spolku přidaly ale že ae

obávají "nedvěda" Já dal ale o

nich zprávu že jsou to docela

hodní lidé nyní nevím jak to do

padne — Rád bych věděl kde

se zdržuje Petr Klecker který
dříve býval u Cedar Rapids
Nechť mi oznámí svoj nynější po-

byt — Ačkoliv letošní masopust
byl dosti dlouhý přece všechny

svatby se jistě neodbyly Dne 1 5

t m vstoupili do stavu manžel-

ského Josef Holec se sl M Keho-všovo- u

Svatba odbývala ae u p

Kehovše a všichni přítomni ae

bavili znamenitě Přišla kapela

vyhrávat a nálada byla znamenitá

To se ví že na ničem nescházelo

a že všichni byli všestranně spo

kojeni Přejeme mladým novo

manželem mnoho Štěstí Srdečný

pozdrav všem čtenářům

starým spolehlivým lékem

protichtěl se nějaký nezbeda ohřát u

katolického kostela na Smothers

krčním aCreecku Udělal si ohefl u dveří

které před tím polil petrolejem
Parízek vlastní rozsáhlý amlsený
obchod Pan Vyzrálek se stará

amní kostelník obefl uviděl a

plicnfm noduhůmhned také uhasil Zajisté Že měl

v úmyslu kostel zapálit!— Jelikož

aby radlice byly jak se patří na

třeny a koně by byli dobře oko

váni Pan Hajný vede smlfiený

obchod psna Lynche Michálek

se postará by žádný neumřel

nyní divoké husy stehuji te na

sever stává ae často Že zanechá
Zahřívá utiSuJc ©svMuJe 1 Hlt

Jen v jvoduích balíčkách

Cena 25c
Žízní kdo nechce nebo neumí vají některým rodičům rozličné

presenty Jeden z těch šťastných
plti vodu Mezi jinými nuSel jsem

idf je též kra ao p Mat Prášek
zde též stsrého známého totiž

kapelníka J W Novotnýho který
neboť dostal prý kluka že by už

dnes mohl nosit kalhoty šťastným
dříve býval v Nebrasce Vyučuje rodičům gratuluji Dne ao března

zemřel krajanu Fr Krsuskopfovi
zdejší mládež hudbě na plechové

nástroje a zdá se mi Že ani ne

Z mých cest

1'lltfA IMJuk Tjrudttll B D

Dne aa března jicm ie vydal
oa cestu metl krajany do Severo!

Dakoty ve prospfich listu Jeli-

kož nái krejčí Koznour jel toho
času oavitíviti ivé přátele a zná-m- é

v Lidgcrvood N D míl

jsem společníka Ve Scotland te
k nám přidružil Joho Vaniček od

Tibora který li pfál obooviti

předplatná a pončvadž mne jíž v

Tyndall nezastihl pustil se za

mnou A poněvadž i oa má přá-

tele v Lidgcrvood nastoupil cestu
námi Vaniček po mnoho roků

u Tábora s prospčchem farmaří a

včelaři Vzdor tomu že si rád

Časem jednu vypije přece prospi
vá a dobře se mu vede Ač se

jmenuje Honza přece jak mi

tdělil zhotovil přistroj ku skládá
nl obili i kukuřice do sýpky a za

Žádá si o patent Ještě pracuje
na stroji který bude dávat snopy
obili na stoh při stohováni
Stanice pomalu míjely jedna za

druhou a dorazili jsme až do

Mitchel kde jsme musili čekali

dvě hodin) na jiný vlak

Mitchel je pěkné městečko a

provozuje se v něm dosti Čilý ob

chod Za poslední dva roky při-

bylo v městečku tom téměř jednou
tolik obyvatelitva Milwaucká

dráha má tu viude složeno plno
uhlí poněvadž prý se obává stávky

uhlokopo
Do Aberdine přijeli jsme o jede

nácté hodině v noci a ráno o 4

hod jsme měli vyjeti po dráze

Great Northern Též i tento vlak

se poněkud opozdil Kooduktor

který nám chtěl hbitě rozdělat! v

káře oheR zlámal ai žebro Ká-

ra totiž aa cosi narazila a on silně
udeřil se o sedadlo Poněvadž
nikde žádného jiného kooduktor

nebylo obávali jsme se že bude-

me muset čekati na večerní vlak

coi se nám valně nezamlouvalo

Odvedl jsem kooduktora do če-

kárny a ihned byl k němu zavo-

lán lékař Teprve za dvě hodiny
jsme vyjeli

Odpoledne přijeli jsme do Lid

gervood kde již očekávali nás

dobří známí John Busta a A

Kocourek Za pni hodiny jsem
ae přesvědčil jak se tam prová-

dí prohibiční zákon Po zname-

nité výtečně chutnající večeři

již se nái asi dvacet lúčastnilo

jsme se znamenitě pobavili Po

něvadž jsme měli asi tři bečky

pitiva neměli jsme pražádnou
žízeS Že měl žaludský filck

sólo nemusím ani povídat Ko-

houti už kokrbali a my stále jeStě

seděli pohromadě Následující
noc jsme totéž opakovali na farmě

J Bustv asi míl v od města vzdá-

lené Že též při pitivě netřeba

podotýkali Tam jsme oslavo-

vali narozeniny a věru ani nevím

bylo-l- i to rodu mužkého či Žen

ského Slavnostním řečníkem byl
tuáfm Kouba Slavnost trvala od

večera až do druhého dne odpo-

ledne Druhého dne odpoledne
jeli jsme zase do města kde již

čekal na nás a připravenou zvěři-

nou tamoějSl dovedoý krejčí p A

asi 3letý hošík Nešťastným rodi

Louis Bořka
česky právník a veřejný notář

041 V Y Mře IUdg Onaha

TELEFONY) Obydu!"8

stárne Pan Kouba výměnkář
čům projevuji soustrast — Pro

dntšek musím už ukončit Srdečný

pozdrav V J Prášek

který vlastní asi půl tuctu čtvrtí

pozemku je dobrý zpěvák Kdy

byste někdo někdy potřeboval

nějaký zpěv jen mu dopiSte ane-

bo ti ho zavolejte 00 milerád vám

vyhoví Musíte si ale pospífiiti
neboť on chystá se právě do

Čech S p Voyíkem chystá se

jeti p Trnka který již cestu tu

několikráte podstoupil Též p

§ Willow Springs PivovarBaltazar Heyn

MANDAN N D — Ct red-- l

[áda čtu dopisy v časopisech a
Kouba jest milým společníkem tak jsem se rozhodla že také

sama jeden napíši Ze zdejších
který pozval mne k sobě na ná

ZELENÉ "TRADING STAMPS"
krajanu doposud velmi málo jich
sáhlo k péru aby napsali pár
ádek: aspoR v Pokroku nemohu

vštěvu liydll vedle města a vlast

ní též asi sedm čtvrtí Bohužel

neměl jsem mnoho Času a nabídku

tu nemohl jsem ani přijmout!
Až třeba podruhé si to vynahra-
díme Jména tčehr s kterými jsem

nic natít a přec na tak malou

osadu jakou zde máme jsme dosti

Za $300 zelených Trad-ln- g

Btamps s každou bod
nou

HTAKS lt HTltirtM

(2 tucty pintových lahví)
--cena

Za 15 00 zelených Trad-In- g

Htamps s každou bod
nou

NTAKS HTltirEH

(3 tucty kvartových lahvi)
—cena

$sss

DOkročilí nezastáváme daleko po
zadu za osadami většími jak ae v

se seznámil jsou' John Havlana
J Martinek V Fuka AI Heley

dopisech dočítáme Naše osada
Jos Faktor K Kocián J Dole LS5Čítala osm rodin a teprve a roky
žal O Rak F Busta Jos Slí

ie tomu co Ceši se začali sem
bal John Pasák A Kříž F

Kouba Ch Kohoutek A Ko Kromfi toho že doittanete nejlcpM lahvové pivo doata
] nete též dvojnásobnou hodnotu v zelených "Trad

ing Stamps''Pamatniia

stěhovat! a dosud ještě přijíždí

Nyní čítáme přes 50 osadníků
Bude tomu v červenci dva roky
co máme zde založeno číslo ZČBJ

Objednejte sl poStou neb telefonem 1300 nebo 1085
které Čítá na 50 Členů A tuhle

1

houtele Jim Kouba F Kančra

L Kocián P Vácha Jos Hrn-

číř a P Heley Ku konci mu-

sím se zmínit o bratřích
Anton který je zna

menitým stavitelem doma přestál
Šťastně operaci a nyní se cítí úpl

zimu se též někteří ozvali aby se

zde vyučovalo Česky Byly praví
prázdnioy Školy anelické tož st

společným přičiněním pronajali ČESKÁ NEMOCNICE v Crčte Nebně zdráv což přeji mu všichni ze
Jvdlni dolíormlB ctřlxflnt fnká nnniDriilnsrdce Karel staví též domy a Škclu na 14 dní a vyučováni po

celý ten čas bylo v plném proudu
Tak se rvajl krajané přičiflovat (77 Imimo to stěhuje všecko Od ma

lého slepičníku až do velikých
všude a brzy nebylo by stesků ze

budov Ostatně na zkuSenostech

vo HixJfini)li BiiiiMili 1'hJlmiOi wi iiermtoiil
tllaul iluml vylíllelninl nKiiiocnml dUv
'ml oiutřon vAnml linJnoviJIlin tru JI h'ráljr inko Jou liitrli:k4 dlrojn X paprukymIul k vlhmlm ttruje Umě horkem vufu
ctiofn rad Nemocni Jmiu oloiřiivánl fiikul
itu'(rtllkftiiil liUii na 1tm lulio

Itukiiiiaia UaKk4 iMiitMl
Nová kráiná budov vytiptuá )rou

1 vAii)Viiá lktMuuu
vliltnl ixnuriiiMt nvíoiijti léřtu iMUra

dílky naše nemluví anebo necbtl
mu neschází což dá se už souditi

mluvit česky Vždyť zde musili
také z toto že volán je k stěho

jme potom nařídit aoglické uči

telce aby zakázala m mluvili cn rtaiutMii niunuci tiiKwii ivmiiiuu
nemoci pruou rilen litludku ut uil

vání až 80 mil daleko U těchto

pána byl jsem takřka domovem

ta což nechť oni i jich manželky
14 Ulit ur&trilm r ounmoim Kdo tiitmftlčesky v jejím vyučování neboť by
ni fnjvii um ii vorna uaui putiuu v

iMbeten (iMpadavli my Jol Dř Ilrur imse mládež ani nebyla naučila rozTroka Zdá se že si jeho pani
přijmou nejsrdečněji! diky Nikdy pllrujH MiUlJI U'pHl nl Jirj doUtorávět anglicky slabikovat číst a
nevymizí mi z paměti vzpomínka

um u pooriiuttiwu ti iiiimi a nuitnim
lr (HAS IIIIUCKUII OUKTE NKIIpsát A všechny tyto děti jsou zde

rozeny Kolikrát se v podivu zaoa Vás a na laskavé spolupůsobě
ní při získání předplatitelů stavím když Čtu všecky ty stesky Koaiostostosiosiostostoktosiostostoeto KOostosiosioatosiostostostoatostosio

manželka se sličnou dceruškou
zvláitě nechaly záležet! na upra-

vení poněvadž znamenitě chutná
la vlem přísedícím Tak zname-

nitě upraveooa ivěřinu jsem
do-

sud nejedl co jsem v Americe a

ui věru nešáleli narostla-l- l v ho-

vězí koll

z větších měst kde si kra ena
Hrozná bolest zaviněná dnou

stěžuil Že dítky jich mluví en
I£iMl£!iiy-Hořk-é Vínokyčelní leží hluboko a pasobl

anglicky Nemohu ai vysvítili kdevelkou trýzel avšak St Jakobi
Oel proniká a svým zahřívajícíma

ta chvba vězí Jsem lama také i rUnriTond dle rrd)UQ tohoto proiluloUo Ukth oilixíruftino mla vWh
2 )kiřkýťb autorit v Btuoclch lalmUu vnliřncmi loio ifxvtni Itfifánarosena v Americe ve misteDosud nikde nesetkat jsem te tišícím vlivem mlrol bolest a léčí

bvla iiem vychována a pak přetak pohostinnými krajany jako M ludku nechuti k JMlu ueiilltnokil a tlorh poloyiýeh atmoilch
Q l'roUtáno )at v plofi lt k vtrtovýcU Uhvlth Z4ttejl o tuto vlno Jel Jeitstěhovali jsme se na venkov Po

jsou ¥ LlJgervood Cecňa b)dll
DÍS g I Uiwiaoi vt vicn itpucu cica uount iťuv tomto městečku ptts dvacet

Pan Kocián má ade rotsáhlý smí- -

kud ae však týče povtnešenl nal

české národnosti vždycky jej pod
Doruii a vší silou pomáhám Té 47

8 JUNU A CO UILWAUKKK WIH Jollul mjHrK-- í

ťitultlm JadoataUm Jwt pa
CT iT~T!a OrE""TTiaIl"3b"

leoý obchod saiedá v městské
XMfUm ttUrtua luu]

kráma tlltulruviué cen

ntty hitJeUUU Utro)4
KunA pian i"In)r
f lukkil nlHul huul

se musím smloit le byla adert li t dokonce poběll prý taká

tm YiUM NT i umu M U Trlrto misebrána vtseiobra "Žárlivci" jtd g11 raiyora Myslím te st mu to
pr-- J fvtfcé bariuooikr konrtftloy a 1 noaktovkt Myl to prvol divadtlopodaří a oq úřadu toho dosáhne

pratole má hojnost přátel Uaoiai
Ntlulilt reny
VUrUi )Utrt V ř Crf#ii a kus idt vůbec hraný a proveden

teOB)0)aoaiokiotMlsoNiieli-o)aoiieiBO)sokioiieBioliolsolsoisoBiolsol- io

Přcdplaťto so na "Potools" $1 rtán5
tul a pěkBfm úspěchem VlichaMMuituuifvft auv!ttK navlastni ide rosím? obenod smi
btrcl ittarusnii! ae drlell nejlépeloý kutý 1141 ťVV Uithek

xaui vitAu vlak vytnamtoale te dciia Vác
turý iátov& jt til wciUkjM P k4 m UI A ta Vkkaaa Ui


