
dostali tak Že se to živobytí přece Dvořák na svou farmu kde jsme MOllltIS MKjen vytluče Krajané kteří bod

obchodník ve vybranýchláte se někam podívat zavítejte do
naší krajiny Zde jest dost po

ř]QGct]liíio?ínácíia doQlnlcíchzemku ku koupi se stavbou i bez

se znsmeoitě pobavili a že nám
ani červené nescházelo o tom ne

musím ani psáti Druhého dne
odvezl nás p Dvořák zase zpět do

Montgomery kde jsme u p Šímy
dvakráte přenocovali Pan Šíma
má tam pěkně zařízený hostinec a

kuželnu Pivo má stále na čepu
je řízné tak Že v Člověku po něm

Naše velké
snížení cen obleků

VScclmy $50 obloky $35

Všechny $10 obloky $25

V ST PAUL MINN

Navštivte Jej 306 Kast tli St

každá Žilka hraje Ale co plátno
museli jsme opustili vše a dne 6

března isme se rozloučili Na náVSoclniy $85 obloky $2250

stavby tak že si Člověk může vy
brat podle libosti Každé první
a tře tf úterý je jízda o mnoho sní-

žena tak Že za pár dollarů Člověk

může prohlédnout! hodný kus svě-

ta Pozemky se zde prodávají od

$15 do $30 akr za onu druhou
cenu to již bývá se stavbou Mě-

stečko Stirum leží u dráhy North
ern Jsou zde dva obchody se

smíšeným zbožím jeďa dřevař-

ský závod a továrnou jeden ele-vat- or

a druhý se bude stavět v

době nejbliŽŠÍ dále restaurant a

dosti pěkná 6ÍB Krajané kteří by
si přáli sem se podívat mohou mi

poslati pár řádek S radostí bych

PKVNÍ TKÍDY

Hostinec
vlastni

Sttónský&DolIsh
735 záp 7 ul St Paul Minn

Vzorná obsluha—vždy veselá ipo
lečnoat — zboží jen nejlepŠÍ

Stavte sel

N W Telepbona aylí

basFíofbooižo
477 Peter St StPaul Mina

draží doprovodili nás pp Šíma a

Janda Nu už musím přestat aby
se můj dopis nedostal někam do

košs Zdravím všechny bratry i

sestry od ČSDPJ a čtenáře toho

to listu Jsn Karas

ItailIlA so ne íinU— 'A vy nevíte

Tyto snížené ceny jsou skutečným sní-

žením netrpíť se zdo_ žádnó nabubření hod-

noty dřívójších cen Nojkritičtójším a noj-vytříbenójš-
lm

vkusům v ženských modníoh
odóveoh a nejpřlsnójším požadavkům co do
Jakosti střihu a zhotovení plně iost vyhově-
no v tomto sořadění našich nejlopších obleků
za tyto zvláště neobyčejně ceny

Dostaňte nI jiiiso zvliíšlní ceny módního zboží

co vám schází?' otázala se oneh

dy jedna Žena druhé jež vypadala

špatně "Proč nejdete k nějaké
je očekával Já bych tu měl tád
hodně Cechů Po celé dva roky

jsme tu byli sami ale před zimou
lOjUUlo

mu lékaři?" "To je právě to

Kadila jsem se se šesti a každý
řekl něco jiného' byla její odpo

přistěhovaly se sem jiné dvě rodí

ny české z Nebrasky a dvě rodiny

polské ze South Dakoty Krajané
kuří hodláte něco zakoupit

ae přemluvili agentem

který by vás jistě ošidil Já bydlím

věď A tím živě označila Opi nou

pravdu o mnohém jež dnešní
dobou platí za vědecké lékařské
léčení a rozpoznání Paní Anna

Ciprová z Čís 60 Wheatland ul

Cleveland Ohio měla poněkud

asi 2 míle od městečka a milerád

pro krajany udělám vše co bude
v mé moci Krajina zdejší je mi- - podobnou zkušenost ale našla ce

obstarává k úplné spokojenosti
pohřby v St Paul a Minoeapolii
Velký výběr obrazů zvláště sva-

tých Je jednatelem pro Dra

Petra ileboko 3J —

N W TELEFON

sty vlnitá místy opět pěkná rovi stu z nesnází čtěte vlastní její
slova: "Byla jsem léčena od růz

ných lékařů jeden řekl že mám

Túi ui proliIcriiitMo iniá skvostný výklad
pracích látek za malé ceny

NíŠ katalog a vzorky látek na šaty zašlou se oa

požádání úplné zdarma

Tliompi líslib & Co

Rok 16 a Howard-u- l

na Že je radost na ni se podívat
Tu a tam je také kamenitá ale

rodí se tu všechno co Člověk na

HÉbíl sta 0
sází Zvláště brambory daří se

zde znamenitě Též musím se

zmínit že jsme byli na veselce v

vadu srdeční jiný pravil Že je to

od porodu a další (ekl Že se mu-

sím podrobili operací a tak dále

Asi v tu dobu tak jsem zlomysl-nčl- a

že jsem se rozhodla nechali
lékařů a počíti a užíváním Dra

Pine City Minn Dostali jsme oi

Zasílám xdnrma mojo
krásná II luil rotund cen-nik- y

buríuhnírh nástrojů
Krásná plana oiyany
foukací niiHlroift hoiiftlo

švakra dopis Že budou vdávati

dceru a 20 února že bude svatba
Tu máš! Já neměl v kapse ani

Petra Iloboka o němž jsem tolik

nhki„ ]oiilfiH 0 18 byla slyšela Počalo mi hned

pomáhati a doeti jsem silnou agroš a měl jsem jeti do Minneso

Rravó
řťskd
ceny

harmoniky koncortlny a J

Výhradní Jednatel V t Červený a

Synové světoznámých hudobnlch ná-

strojů Plita hned
LOUIM VITXK

ty Nu na cestu jsem přece se zdravou Každý kdo mne v mé
mnozí lidé pochybovali že jme

nemoci viděl divf se mému do
las Wabab ávdH Miloaao IIImtnovaný spolek se udrží a přece

máme nyní 54 členy a nebude to

hnal Dne 17 února sedli jsme
na vlak já žeca a 3 dítky a

Šťastně jsme druhého dne ráno
brému vzezření Od oné doby

dlouho trvat že budeme jich míti

skorém 100 Nyní teprve náhlí

Hoboko pomohlo mnohému v naší

rodině Žádný lékař nepřekročil
prahu našeho od té chvíle co jsme SDOiirúpiiiniiiiH

dojeli do St Paul kde shledali

jsme se s našimi známými a a
žejí že krásně zkvétá odstupují za skutečnou cenolék obdrželi"bratry od CSDPJ Srdečně jsmeod cizojazyčných jednot a přidá

Taková je pověst Dra Petra
vají se k nám Těší mne to veli

tloboka Není to lék lékárnický

si potřásli pravicí a odebrali se do
města U pana Prospala jsme
přenocovali Tam byli jsme zna-

menitě pohoštěni Zvláště paní
nýbrž prodává se lidem přímo neb

VVoodmbn tteWorld
(Df-evar- d Mv6t)

ČESKÉ TÁBORY V OMAZE
A SOUTli OMAZE

314 t9 trěÍ 4—

ce a přál bych si aby to tak Šlo

dále Co je plátno býti členem

spolku když častocelému jednání
Člověk nerozumí a jenom to ví

skrze zvláštní jednatele od maji

Prospalová a babička o nás pečo
vala za což budiž jim srdečoý

telů Dr Peter Fabrney & Sons
Co na— 118 So IJoyne Ave

Chicago 111 aydík Ve dvě hod odp rozloučili

jsme se a hajdy do Pine City
Cesta nám netrvala déle než asi

stoiioBtosiostoitostostosioiiostostostoiKatostostostoBtostostoiitosiostostostosto
hodinu Tam nás již očekávali p

líEiMMiHořké VínoJan Sembour jakož i ženich a ne-

věsta bratr Václav a J KuchySka
JI

Montgomery Minn Srdečně o
M Připravené dle předpisů tohoto proslulého Mkaro dnorufeeno od a vRich

autorit v numocích Žaludku a vnltrooatf Toto výtaíué WHjsme se uvítali a po té hajdy na
2 karských

víno užíváno li v pravých dávkách runze bytí uftfvano co lok pil Klábosil ta
liuikii nflrhutl k lidlu nezáživnoilí a v&ach tiodohnícli nemocích

jednu k p Stohlovi který tam má

pěkně zařízený hostinec Pobavili
2 Prodáváno Jest v plných kvartových lahvích ZAeleJto o toto vlno JoZ Jest

jsme se chvíli načež jsme se ubí £ k dostáni ve v&uch lcpfticb Ccskycn hostlncicn
rali na farmu p Semboura Při 8 JUNO & CO MILWAUKEK WI8 Jediní majllnlové

Cestujícím Jednatelem Jest panjeli jsme už hezky pozdě Tam 47--

shledali jsme se 8 ostatními i se

stařičkým otcem s nímž jsem si

velice rád pohovořil Bavili jsme
2957 FAUNÁM ST OMAHA JiEB Tt-křo- 4927

oteo)io)ao)so]aoiaoiaolsMoas(MaolBo}oMoiaoioMOMolsolioiaotsoiso)soisoM
ne dlouho do noci Káno jstwe se

odebrali do kostela kde se vše v

Z KRUHŮ Č S D P J

MINNUAFQL1S Miao —
Čt)

redl Prosím o uveřejnění násle-dujícíh- o

dopisu v našem orgánu
Bratr Anton Vávra člen spolku
Karel Havlíček Borovský t IV

ČSDPJ byl v poslední pravidel-
né schůzi ze spolku vylouicn pro
nepořádné chování a neplacení
poplatků Jelikož pán tento jest
nezvistným nemohu mu toto

sdíliti Činím tak tudíž
dle usnesení spolku touto cejtou
S bratrským pozdravem

Jos E Šrámek taj

MiNNEAPOLIS Minn Všich-n- i

bratři a sestry spolku Karel

Havlíček Borovský ČIVČSDPJ
mčli by uváziti že mimo placení

příspěvků maji ještě jinou důleži-

tější povinnost totiž navštěvovali

schůze Protož bratři a sestry
vzchopte se a ukažte že vám zále-

ží na vzrůstu a rozkvětu milé naší

Jednoty navStěvujte více schůze
neboť jest to naSe druhá Škola

kde stáváme se dokonalejšími V

Lásce Bratrství a Svornosti
Joa E Šrámek taj

P1NE CITV Mion — Ctěná
redakce! Prosím o laskavé otiště-n- í

těchto několika řádek v našem

orgánu Nejprve musím se zmí-ní- ti

o počasí Do konce března

jsme měli dost sněhu a zimy Po

tom se soih roztál a udělalo se

tolik bláta že nebylo možno se

dostali ani do města s prázdným
vozem Co píšu tyto řádky vi-

dím jak jakýsi farmář jede do

měrta asi a u konvemi mléka a

musl míti 4 koni zaplašeny Ne

pamatuju že by kdy bylo tolik

bláta Téi se musím sminiti o

dalam Ipolku ČSDPJ jak zdárně

pokračuje ku předu Dce 8 dubna
jsme odbývali schůii a uváděli

jsme 4 nové úJyi Jos Brože 17

roků 6 mětíců jeho maolelku 14

reků 10 mis Tomáše W Balila

14 roků to měiíců Václava Kosá-k- a

35 roků- - Mílo jich býlí jtlté
více ale pro špatné počati ne

mohli se dostavili i 1 této příčiny

byla i schůze špatně navštívena

Kdyl js toto číslo ipoUco

p Johnem btocttUm ukládal tu

pořádku odbylo Po té všichni

vrátili jsme se zpět Očekávala
nás již pořádná hostina na níž

nescházely ani boží milosti Po

obědě rozproudila se taneční zá

ČESKA NEMOCNICE v Crctc Neb
JvillMt diikonaln tfUmi4 tvtki niiioKiit

V HlXJlnf0ll bUlH-- niJIlttUjl MU IIHIIIIMIIli

lifiul vitiil vjri'i"ipltiinl iiniMtM-utiil- i i)Uv
)pll)ilřnll vlntnt tirliiiivfjilin ttMljl a !)

ráty Inko Jsou li'ktríi'ké Hřmít- - X mprký
niHftliil a vlbruíiil Un linrMm
hrm U1 NmiMNiitl Ju iiloiruvSul
ittt til k mu I a ilimlumi M tlii liiliu něj'
řpíihiMii'Hniil li)kHiNl UelUkí tltul
t'Nnv kriii ImhIovb rjriápíná iKruia
t vf lliivnn elf klMlmu i

vlAílnl UiurntMt m vínu)" UfxtA iMUr
t a „ _„

mnoho li má platit Náš spolek

poskytuje ty nejlepŠÍ výhody co

spolek vůbec může poskytnout!
S bratrským pozdravem

John Hejda

OWATONNA Minn — Ctěná

redakce! Račte opět uveřejnili
těchto pár řádků v našem orgánu
Dle usnesení poslední schůze

oznamujeme všem krajanům v

Owatonna a okolí i všem bratrům
a sestrám naší milé Jednoty že sní-

žili jsme vstupné ve schůzi minn
měsíce a že přijímali budeme

členy mužské za doplatek $150
členy ženské úplně zdarma po
dobu 6 měsíců Protož vyzýváme

všechny krajany kteří mají v

úmyslu k některému spolku se

přidati aby nemeškali a přidali se

k našemu Bližší zprávy podá
každý člen i členkyně neboť ka

ždý má stanovy v řečí české i au

glické po ruce Naše omladina

které snadněji lze čisti v řeči an-

glické dostane stanovy v téže
řeči Srdtčaý pozdrav všem bra-

trům i sestrám Jednoty
Anton ) Vafious taj

ST1UUM N D Ctuná tl

Prosím uveřejněte těchto

oěkcltk mých řádek Nejprve se

musím zmiuiti o počasí Al do

konce břeina mrzlo jen praštělo
v dubnu se to valně polepšilo tak

ie íarmiti mají hodně zaseto Co

píšu těchto pír řádků prii veaku
jen col Té! se musím zmínit

ie kalendář od Vás jsne dostali v

úplném pořádku Je v něm hod-

ně zábavného čtrui a všem se nám
lit I Loňskou úro jn míli

uspokojivou Jen mlity kdyl ni
mělo te sklUct phtly kroupy a

dut obili tu a tam pocuchaly AU

něco a toho f řece jet jmt domů

a 1

—

bava tak že poprvé ta svého Ži

vobyti jsem měl příležitost zatan-

čit ti při flašinetu Ptám se! "Jak
to bude prosím vás hrát? Flaši-

net harmonika a housle jak to
Ijrn imunní iiimium i rvintnniuiu

půjde dohromady?" — "I to my wiii luk pnr'U mini iKiiitiu v
Ulini-- iMiipIi a )! if Ilfminf nim

klk U lřiliinU ti u hliWli
ftr t II AU II HHI Kťll UHKTK Nkll

dohromady hráli oebudem v

tomhle koutě bude hráti ilašioet a

až přestane začne ta druhá ban

da' — A Uk se také stalo Jedni
přestali druzi začali — Vydrifš
hodafi tancovat myslím si avšak

tohle přece jen je moc Ale vy
drželi jsme všechno Teprve dru
hého dne jsme le rozcházeli Při
šla tudll řada i na nás abychom
ae rozloučili ale šlo to tuze těžko

SEVERO-NEMECK- Ý LLOYD
Travldtlná rnatuvni a jrodvbil doprava

s Baltinaoro do Brómon
ftHwa o otb auulntttbvfvh aralilťli t4 f M 4IS( aaitii'rl 11 rrUa Karin Krlaliattr l'raakrrUllraalriibatVmaltirflu
II ktvjíita x llAltlmoro do Jlromeu ott IH509 untiuriw

TW %iiky tuajt um JJa Wit b%Jil 4 aa m Jki II kajttia
Vl wiuu4 ya)ky Kná fc4 fw hMH4t „'

wwkuj ktJiéiMt a Ut4 kíkiK-- vtťat S4l Nkftt
iwiiit ť4f vasaJt attiai iatii

A SCilUMAClIKKJ AjCO No 7 S lay U% Ilaltimoit kJJ
II CLAUSKNIUS A CO 9S lahota U Cš(tso i

aah Jjuk aiur sutt

KJyl rás doprovázeli oa nádraží
měli jsme slzy v očích Jeli jsme
tatt do St Paul odtud do Moot

gotuery kde jsme navštívili oaše

bratry a sestry od CbuPJ Srdeč-

ní eát přivítali a měli a oás ra

dot Po II odvezl nis ran !'


