
2Pokrok ZApadu
Z cesty po NebrasceTCLCPHONE 431

dvacet roků blíže Abie bydlí a he-

zkou farmičku vlastní
ČEŠI V AMERICE

1 Do oděvního obchodu známé
ho clevelandského krajana J L
Maška vloupali se v noci lupiči a

ukradli 40 kabátů a vestu Pan
Mašek probuzen byl však šramo
tem způsobil pokřik začal stříletí
zranil jednoho ptáka nočního a

ztropil vůbec takový povyk že

upiči ve zděšení odhodili 30 ka
bátů a vestu což p Maškovi bylo
navráceno Jeden z lupičů odho--

dil ve spěchu i svůj vlastní kabát
1 V Chicagu okradena byla po

rodní babička Marie Pokorná o

dva zlaté prsteny a $218 lupičem
který do bytu jejího za bílého dne
se vedral t:

rán na prknech Thálie toť se roz-

umí že jsem neopomenul "Staré

blázny" (název veselohry fil se

hrála) navštívili Zaplativ jako

každý jiný smrtelník svých 35 há-

čků vstoupil jsem do prostranné
síně pana Bartoše která slušně

naplněna byla Po sehrání če-

ských písní sestavených pro kape-

lu kapelníkem panem Černým
v síni bouře potlesku za

krásný požitek hudební

Že Linwoodští ochotníci do-

brou pověstí se vždy pochlubiti
mohli jsem mnohokráte slýchá
val neměl jsem však nikdy příle-

žitosti na prknech je spatřiti í&

tentokráte A tu věru doznati mu-

sím že mne přesností a hladkostí
v souhře "Starých bláznů" pře-

kvapili Pánové Bartoš a Černý
staří to veteráni ochotnického

družstva podali Záhoru a Pa-roub-

be zvady Kounováčka se-

hrál pan Huriánek znamenitě a

pan Emil Folda ač zamilované

nejsou jeho koníčkem nic-

méně představil Josefa velmi pě-

kně Bryndálek pan Peltz a Ma-ta- s

p Praj neostali za ostatními

pozadu AvŠak nejvíce pochvaly
a slávy toho večera odnesly dámy
a sice na prvním místě pí Emile

Foldová jako Karla dcera Záho-r- y

Hra její byla roztomilá bez

vady a nenucená a Že přítomnému
obecenstvu se zavděčila důkazem

toho byl potlesk jenž po každém

výstupu zazněl Paní Marie Bar-

tošová představila selku Procház-

kovou tak přesně že byjiroutino
vaná herečka lépepodati nemohla
Toničku sehrála začátečnice sleč

Anna Prajova tak roztomile že

jí to přítomné družky záviděly

Pro "Pokrok Západu" pile A Z Donsto

Po třídennímu odpočinku a po

opravení mého dřevěného valášku

který mi již jakýsi Čas pravidelné
služby své vypovídal vydal jsem
se dle starého pořekadla v ne-

šťastný den totiž v pátek na

další pouť po střední Nebrasce

Doznati však musím že se ten

nešťastný pátek v můj prospěch a

štěstí osvědčil

První zastávka na cestě mé bylo
North Bend městečko někdy živé

veselé a plno obchodního ruchu

kdežto nyní shledal jsem že kles-

lo obchody nejsou zde ty které

někdy bývaly a co toho vinou?

Malá v okolí vzrůstající měste

čka jež na újmu někdy květoucím
městům jsou

Dávný přítel pan Tomáš Hrů
za který živnost Hostinskou ma

cítí se přešťastným Že mu lékaři
omažští tak dalece pomohli že

zraku nabyl a světla denního opět
zříti může

Litoval jsem že jsem nemohl

pohovořiti si s přítelem panem
Janem Černým spolumajetníkem
a zástupcem dřevařského skladu
Kavan a Černý Za to dostalo
se mi potěšení setkati se se sta-

rým veteránem a přítelem panem
Janem Menšíkem a věru nepoznal

bych starého toho šprýmaře kdy-

by mne nebyl upamatoval na To-

níka Soukupa a jeho chlupatici

časy se mění a my také

Ježto schylovalo se k večeru

dal jsem se dovést panem Datlem

do sousedního obchodního měste-

čka Morse Bluffs které pěknou

AbUESÁŘ

ČESKÍCH_SPOLKŮ

OMAHA
feád Palacký í 1 ZÍHJ

odbŤvásvs pravidelní schftae ld 1 otflrf v

K W Barloi taj Via Burel fli3 Jl ul

1 Helnik Slmim Kok útek 1518 Wllllami ul

Til Jed Sokol t Omaha
jdbfvi své pravidelní sohAza kuláf drulij
ttvrtRk v verer re vé

tolSM Preds Kurt Havelka lWHol4tb
Bt tajmnnfk B W BnmtI 1418 rour HopploUm

are iíetnik Kr i Klála MIH Poppleton ave

Pokladník Ant Kmeni- - UM? 80 lt otr

ťodp Sokol Tyrš ř 1

odbiv sví acboie dvakrát měslíní každou

1 nedíll a pondéll v iiMcI v bíijI Metsoví

Celoroíni h4i6 odbývá ae 1 v HJiiu

pólletni itchtizu l nodéll y dnbnu a etvrltnl
v lednu a srpnu Hhidaeda Fr Bvoltek

Kr Svobtida taj John Chleborid

124 jli lMául úfelnlk Jtmet Kapar MU

llí lí ul PokUdnik V K Kunci Mis Hn l

Btrvbormalutku Ion Němec praporceoik
Jo Mera duiorce Kr Vojtéch

Jau Hn Lože č 5 Ryt Pyttala
odbíví scízekaídou první a ttati středu v

měsíci r Národní lni na 13 a Wllllamnl Ve-

licí kancléř Kd Rehb 4016 Ho 13th str Htriice
archivu a peíeil V Vodlíka 104 N 15tn str
Btráíce financi V Přibyl 1211 Jli lati ul Po-

kladní Jos Novák 1314 (11 13tá ul

Bohemia Loie č 814 AOLvV
odbývá ivé pravidelná schíze v Námdni síni

kaídoua a 4 utřwiu veíer Vác Kubec M

W K VY Bandhauer 17i 80 18 81 r J V Va-oe- k

K 810 Ho M St C Kosewater spol lé-

kař Za Bee BulldlnjJ

Tábor Columbas ě 69 WOW
xlbfvá solioze kstdé h dterf v misíol y Ná-

rodní síni v H h veter PrdHejJaFr Svoboda

tm Ji 13 ni Místopředseda Kr gemin Taj
F J Fltlo nd St let O P South Omaua

Pokladník V J Nepodal ISH Již 14 ul

Sbor Vlastislava l 29 3 L D

adbývá achoise kaídou I nedíll v měsíci v Ná

rodní síni o a hod odp Předsedkyní pí A

Kalinovu Tajemnice E Bandhauerová 1SHW

80 13 8t ofemlce K Bartoá Pokladnice
Josefa Moučková

Sbor Boleslava č 0 JČI)
odnívi acbhze Vaírtou S neděli v mtaicl v Ná-

rodní síni o h lp Předaedka Anna Kru-

tovi IJMOJlíMtául tajemnice FrantIJk Ča

pek 23IS l'i 14 ul uí Hnlce Antonie Macho-

vá 1SÍ1 80 la 81 pokladnice Antonie Kmen

tová 1ÍM7 JI 15 ul

Sbor Hvězda Nové Doby ř 8 J Č 1)

jdbfvá své svhfize každou 3 neděli v místní ve

hod odp v síni Meiiově Předsedkyň Apo-ien- n

Kuiclová 4lB 80 1 8lr taj Vlllieini

na BHrt"ová 1M Ho IStbSti áfot nlce Fm

Ohleborád 1219 --o 15 str
Sbor Hartha Orove ř 10

odbfvá své pravidelné schlize vždy nedf li v
mesicl v Národní síni Predwsdkyne Marie

Havlíčkovi: 13 a Wllllam ul mlslopředsed
lyni lna Knnclovs tJeinnir NeHle Svobo-

da 1334 j 13tá ul pokladnice M Boiikalová

liJl— 14t ul pravodkyufi Anna Krejčí

Sbor Čechle I) ofll 101 A O U W

HhW nrovldilné wlidze kllíilŤ druliíft4tí

1 V Racine zemřela stará osad
nice paní Louisa Welflová jež
na hnutí národním vždycky čile se

podílela Bydlela ve jmenovaném
městě přes 40 roků

1 V Chicagu zemřela náhle na
srdeční vadu 45'etá krajanka Ka-ři-na

Kopecká zrovna kďyžposví--

censký oběd připravovala Z5- -

stalo po ní šest dětí ve věku od

dvou do 16 let

1 Krajané L Liphavský a Jos i

Melša z Ely la pracující na
dráze Burlingtonské se po výpla-
tě důkladně nachmelili a na cestě
k domovu dostali se do rvačky v

níž Liphavský pobodal Melšu
nožem Hrdinovi určil soudce

Jordán $300 záruky a poněvadž
nemohl jí složití putoval do věze- -

zení v Marian
lí V Chicagu zavřeny byly šeri- -

(

fem tři velké obchody bratří Luriů
na podnět firmy J W Farwell
Co jež měla u nich požadavek
$2222890 Otec bratří Luri- -

ových začal v Chicagu obchodo- -

vati více než před dvaceti léty
Úpadek vyvolal mezi Čechy chi-

cagskými 'značné vzrušení s

H Bídného konce došel 68 rotů
starý Josef Tomeš jenž býval
před léty zámožným rolníkem v

Ely ale běherr času přišel o vše- -

cko a po několik roků v Cedar

Rapids se potuloval rozveden

byv od své druhé ženy Nalezen

byl mrtev ve stáji na aveně B

kde "bydlel" Tomeš narodil se

v okolí České Třebové ve mlýněy
Parník zvaném a do Ameriky se

přistěhoval r 1860

1 Při minulé volbě v Johnson
okresu v Iowě zvoleni byli násle-

dující Češi do úřadů: Smírčí sudí
Cedar township Bedřich Beránek

Jefferson twpVác Kadlec a Vác
Horák Monroe township Josef
Moučka Newport Václav Král

ThcV1s1caj4

Vašíček Uřídila bude pomalu
bude mít dost té starosti o Žíznivé

a hladové jak domácí tak i po-

cestné a chce se odebrat ňa za-

sloužený výměnek Vašíčka bude
škoda je to pravý "rustler" a

mnoho k dobru městečka při
spěl

Druhý den v pondělí ráno la
skavostí pana Uřidila dovezen

byl jsem ďo sousedního městečka
Bruno Zastavil jsem se u staré-

ho známého hostinského a maji
tele rozsáhlé síně pana Josefa
Hlaváče který pro každého hosta

nějaký nový šprým má a ví a tu

záhy kdo se nedostaví jako pan
V Proškovec majitel veliké stáje
expressního deparťnentu a expor
ter pivního skladu dobrý Čech
ale podšívka humorem dobře

Že na veselí za pří-

tomnosti paaa Proškovce nechy
bělo dá se souditi z toho že nás

neubývalo nýbrž přibývalo
Pan Ant Ptáček mladý ener

gický obchodník má zde velice

rozsáhlý obchod ve smíšeném zbo-

ží který může se v každém ohle-

du přirovnati každému obchodu
města velkého Pan Ptáček je
znám daleko v okolí a proto jaký
div že se obchod jeho čím dále
tím více zmáhá Šřří a odkupníků
mu přibývá Pan Kudláček mla

dý a nadaný hudebník počestný
mistr obuvnický zařízenou má

dílnu při níž se i příležitá míst
nost pro novopečené hudebníky
nalézá Pan Vašíček Blatný dli
stále ve ' starém milém svém hní
zdečku jako věrný a pravý Sokol

český Svobodomyslnou milou
svou letorou nikoho nezarmoutí
alebrž potěší a obveselí

Z Bruna nesl mne parní koník
do David City a sice k starému
známému majetníku hotelu panu
Outopalíkovi u kterého jsem po
čas pobytu svého v městě Davida

bydlel

První návštěva má platila panu
M J Bousovi který zde rozsáhlý
závod krejčovský vlastaí Ve

společnosti tohoto starého přítele
navštívili jsme takřka veškeré ro-

dáky v David City Že naše ná

vštěva nejdéle u Jeníka Stýskala
trvala netřeba se diviti máť on

to nejlepší milwaucké nu a od to
ho při dobré zábavě se tak snadno
člověk žízní trpící neodloučí

Druhý den navštívil jsem uvě-

domělého vlastence v okresní bu-

dově pana Aloise Straku zápisní
ka okresního soudu Po seznání

jmenovaného vlastence nedivím se

dosti málo že na neodvislém líst
ku roku loSského velkou většinou
zvolen byl Milá povaha a ušlech-

tilá ta tvář nakloní si hned nejen
hned každého Čecha alebrž i

občana Čechové
Butler okresu mohou býti hrdi
na muže rázu páně Strakova

iran fr sochor který již po
dlouhá léta závod krejčovský zde
vlastní a všeobecné přízni se těší

je stále čilý a veselý
Měl jsem také to potěšení se- -

známiti a pobaviti se se starým
umělcem českým panem Anton
Proškovcem hotovitelem pomní'
ků jehož dílna a domov v Bruno
Neb se nalézají

Šelma stará dělá si zálusk na

postavení mého pomníku Jen

pomalu Toníčku "kdo jinému

jámu kopá sám do ní padá" jsem
sice už hodně starý ale — nerad

bych se s tou zubatou ještě po
tkal Dok bud

Z Nového Zealandu
Beefton New Zealand 23 listop

1896 Doznávám tímto ze co pfevra

jednatelství Cbaiuberlain ových
léků tiším se 1 velmi četných prodeji
a zejména Cough Eemedy jde velice
na odbyt Za dva roky prodal 'sem

Chamberlainových léků více teí víecb
ostatních llkú jiné podobné výroby x i

minulých pět let Že léky tyto jsou
velmi dohře sděleno mi od velkťbo
množství tčch již je zkusili a aezual

jsem jich hojivou moc ve své vlastni
domácnosti Léky ty jsou tak příjem
né ie musíme je dríeti z dosahu dílek

t J Scantlebury
Na prouej ve všech lékárnách

Dr L H SIXTA

óesiLý lékař
SCHUYLER NEBR

Píaáraa r Hallmaatvě bkeka
V druhém ponebodi

Skrostné a nádherné ry
dání Pokroku Západ a I

Cesketna ani k aosiani z

5 centů číslo Podobizna

pres McKinlejho 5 centů
S za 10c a 10 za 25c
císárné Pcirciu Zi a

Hl FAKNAM ST

Prodáráme ty nejlcpší druby

tvrdóho —

i mĎKého

pro domácí potřeby a za ceny

vidy nejlevněji!

Zaručujeme Vám poctivou plnou
viihu a bezodkladnou trisilku Zkuste ob

jednat! sl uhlí 11 mísa Jsme Jisti že jinde
nebudete kupovati než li u

Nebraska Fnel Co
1414 FAlťJíAM ULICE

8m6 aneb na Jnckonn a ? ulin

Ci-é-tf-lit- r pluhy orají cokoliv a

UUUbllyJ kdekoIlv '

Qti4-4- l jdnl Llnter orá a

zí kdekoliv

sazeřky knkuřice ko- -

~~""'m'"vT nau prací dobrou a

dokonalou aťjent pfida jakákoliv

Tažte se po nicb u svvch mfutnícb

jednatelů a pakli je nemají pi&te na

OnftlniT llffT Hn No 908 D

omilUÍ M Ul) Leavenworth St

OlA-K- NEB

kwu Express Goidiw
"Monev Ordrv" do Čech

NeJhezrečněJ9I nejlevně íí a nejlipii rpft
ib k zasýláni nenčz Hpoiečuost tnto má opa-

ťfanf b„ vunljimiij "mi„ov rirí tti" l( vuutu

vených vKuile v fiechteh kde pt 'a se nalézá
IÍUIU UlllAUU t UlilUAOTJUJ

Topla-tavy- : Ne přesSmOO 12c

Ne přes i ViO 5c " " 4OO0 lŤC
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bv mtll aylapuxl to tmy oa MstbOdt
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tonuufliora

an4

TaKt-- fOf# tlnifl ooít

Law rr CTřUríff AI

firmnrtuiiltv W betUrt
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Home Pi!l rnnlitnUra řKKKP
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Texas! o Texas! o Texas!

Společnost Missouri Kansas a

Texas dráhy bude prodávati i a

15 listopadu 6 a 20 prosince
cestovní lístky 7a velmi snížené

ceny Lístky ty budou výstavo
vány ze všech míst podél oné drá

hy do všech míst v Texasu budou

platící pro jízdu tam a zpět po
lhůtu 21 dní ode dne koupi líst-

ku Poskytována je tímto příznivá

příležitost
'
hledajícím domovy a

výletníkům by prohlédnouti si

mohli bohatý a úrodný tento stát

Bližších vysvětlení podají vám G

A McNutt D P A 1018 Union
Ave Kansas City Mo

'
č 13 do 27 j- -t

JPoHtarejte ne
o budoucnost

Hvých rodin
MstoupěnímE rouvětTnému
řádu

M1IU WORLD

Jenl vypláči pojistné

iprftvne a rychle

JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ

Hledají se jednatelé
-

k lalotenl nových tábora Výhodné pod-

mínky

Dopláie o podrobnosti (esky neb angli-
cky na vrchního velitele

J C UOOT
Jll Bbeely Block OMAH NEB

DO TEXAS

WTjBQlcMiiacíTozT a roli

soUuHotč f ozt na mcH Tlatáciu

NeJIepií dráha do vaech míit

Kuta IadUaikéai éteaí Texaai
Mexika a aa Pacifickém pvbteií

Jde přímo do

Cunlson Shonu GmarlU

Saliu rtWorthEiIlibara
v7uahidItWM0 Trati

Vxkhirt Cccrit£a Stt2!arooi

UCrizri Seto HnaSo

Qnsra ani

MIAMtl

PRAMALÁ
eBt že by Spanclský křižák Maria Tereaa

mořských vyzdvižený a u Cat Isiaodu

Graham F A Beránek Za kon

stébly: Cedar township Jan Sy- - '

rový Big Grove Štěpán Fiala

jefferson Wm Cíhák a Vác Nd- -

votný Monroe Jan Dostal a Ant
Beneš Liberty Fr Oliva

1 Rodák Josef Mikeska z We- -

sley zvolen byl opětně za komisa- -

oaftemu připojen býlí mohl Byla sice poslána tm nprnvní liď "Vulcan" dle

posledních řpray vftak byla by ag veškeři práce záchranná marnou a nejspíže

ře okresu Austin v Texasu - 4

1 Pan Josef Svoboda kewaun- -

ský umělecký truhlář staví při- - ?

tomně tři krásné oltáře Jeden pe

objednán do katolického kostela
sv Růíence v Kewaunee druhý

►

do kostela v Glenmore v okresu
Brown a třetí do kostela Stark v

témže okresu
1 V Clevelandu zemřel krajan

Václav Maličký "pravá ruka"
ochotníků Byl totiž po dlouhá
léta správcem šaten jednotlivých
sborů A ježto šaty dělají človfi- -

ka měl o výpravu přečetných
sředstavenf veliké zásluhy V obo-

ru tom byl mistrem a platil za od-

borníka Byl stár 69 roků a po-

cházel z Berouna ' '

ítvrtekv tuísicl ve 2 bod odpoledne v míst-

nosti pana J Ilavíčka v Národní síni
Žižkovsky místo před IKwy

obřndnice nna Havlíček tajemnice
Ludmila Mlaka rM Jlnl 14U unce
AAuni uuiuMtnLni niUluilnlcft lisie Va

cek pr6volw ně Khžena Havlíček vnitřní
stráž Mario Majer venkov stráž Anna Černý

Sbor Lilie ř 9 Kruhu Dřevařck

odbvvá své pravidelné schttzt ždv v čtvrtou
iki XCI — Euinuil f Mnrhu 1'fAil

Ut?Uť!I V lllintlim y v —

edkyně Marie Jiráková isMA M Irt ul- miisXo- -

oř fiMHiKrne juii- - ui' - " j

kUulnU-- Katle Wulř &--

SOUTH OMAHA
T J Sokol v Ho Omaha

odbývá své sohtiie kaídý 1 čtvrtek v měsíci
síni Koutký Ur lnsta Jan Koutský

aQ uilce J M TobláS 18 a

V ul tajemník Frantllek Kadil lil a H ul
áčetník Jan Vomáčka IH a Q ul pokladník
FranMtek Hájek SO mezi N a O ul náčelník
Alois Krajíček

Praha lože č 828 AOUW
3dbývá své pravidelné schftze 1 a 3 středu v

mísící v siní p Kotitskýho Joseph MaSin
P MW Thomas Lrsec ni wr J r me mi
22 ik O P Ht J krainullnh áčetnlk 18 a P
unce

Tábor Odar Wood í 19 WOW
sdbývá své acb&ie dvakrát ca měsíc každou 8

sobotu o t h večer a každou I neděli ve 2 h

j f _ i c j I II LfuHAIa lant Vnuu T ni in nuivwj uiw — — - — —

iáxek 167 Ho 23 W str mUtnřeÍHeda Anton
n£mea ia ni nimw i inu u v —

tetnik Jan Zavřel pokladník Fr Koutaký

Tábor Žižkov Dob í 115 W O W

„klu kJln ttul( nH2ll nM
DUU} BV -- " —

I Předseda Ihtm Hlávka miaUipředHeda
Frank Hralilk tajemník James Formánek
15 th St bel N M pokladník Anton Pl
voBka

Dtfir Prokop Velký l 8380 IOF
odbývá své achnxe kstdý první a třetí čtvrtek
v měsíci v slnl Frankové v Ho Omrne POK
Jnhn Kuliát C K Jo Tosnolilídek V C B

Václav Hotsita K ř Jnsepti Brown iOM d

ave: F 8 Fr Vaák 1T a Berry
Tresusurer i Hajný W a 8 8W J Kok23
a Wyman JW John Bána 1 O Joa Blanek
17 a Q A O Alb Tesoohlidek

kád Palmová Dřevo l 7

Kruh Dřevařek v Bouth Omae odbývá acna
vé kafclé poMleduí pondili v měsíci v místno-
sti Br Koutských Marie Vomáčka Dftslolná

poručnice Kleonora Fberl misutpřednedka
Kalte V ocásek 3B7 o Wstr tajemnice

Františka Hvolnnla
oukroranlort Barliora Kaček provxlčl Katle
Vomáčka vnitřní atrii Frautiika Bárta ven
koval strái

Oila StovB fipr Mi
1207 Douflas nllce

máji na skladě viechny druhy správek
ku kamtiám vařícím I topícím necliC

jon jakéhokoliv íména neb výroby

O D Kiplitiger
na rohu Í3té a Farnam

ni diJvMII výběr

doutníků tabáku
vtbee vtech potřeb kuřáckýcb ve městi

Monarch
"BICYKLY"

nejlepší na §rété za

$35 až $60

na mírné splátky

ABTÍÍA1I
ca 1Sté a Ccsjlts cl

KI"—

-- vÍTTi

— xn

NADĚJE
přiřinřnfm poruříka Hobgona 1 blnbin
v bouři opnitřn k válecncmu loďstvu

Slovem Linwoodští ochotníci by
se mohli pustit 1 do těžších kusů

Jak mi sděleno připravují divadla
milovnému obecenstvu na Nový
rok obraz ze života Co se mě-

stečka týče není tak Živé a ob-

chodní jak někdy bývalo Příči
nou toho jsou malé v okolí vzrú
stající vesničky jež na Škodu mě

stečku jsou Pánové Bartoš Fi
ala a Dočekal vedou starostlivou
péči o žíznivé občanstvo pánové
Nováček a Fajtinger mají zařízené
smíšené obchody pan T Duda

zařizuje právě obchod s farmář

skými potřebami kočáry a vozy
Pan Jos Černý vedle své soud
covské autority vyrábí havanské
a nyní i Portorické doutníky Pan
E P Veselý lidských noh pokrý-
vač Čili jak se po pansku říká

stará se aby obému po-

hlaví voda do bot neb střevíců
netekla Pan Emil Folda Čech
a vlastenec na slovo vzatý je za

mříží banku linwoodského a přijí-
má a vydává jaké si kdo přeje
papírové žluté neb bílé mince
Po boku jemu stojí mladší bratr
Jaroslav Oba ti pánové jak jsem
pozoroval mají dosti práce při
svém zaměstnání

Jelikož jsem z první umělecké

cesty své v Linwood přátelům
zvláště pak panu F Bartošovi p
Emilu Foldovi Jos Fialovi a p
Jos Černýmu díky zavázán a

a jen nemilým opomenu-
tím se tak nestalo napravuji ne-

dopatření nyní a Vzdáváni všem

jmenovaným a Ženuškám jejich
vřelé díky za dobro nám prokáza-
né Jelikož ochotníci Linwood-

ští "Staré blázny" v neděli v Abie

opakovali jel jsem na vyzvání
nimi a tu nemálo překvapeJ byl
jsem nedělní návštěvou tamějších
občanů a Vašíka Uřídila a večer
na divadle

Milým potěšením bylo mi setka-
ti se ade % přítelem t dávné doby
panem Jiří Špatrem který přes

c M'liri-inii- lilium HVf niu nPUllII

budoucnost před sebou má Dáv

ný přítel pan F B Datel má

zde smíšený obchod u rozsáhlosti

takové že by se leckterému veli-

kému obchodu ve velkém městě

na výběr různého zboží postavili
mohl Chválí si je spokojen To

věřím kdo by nebyl spokojen s

takovým obchůdkem krásným
mladou hezkou ženu-

škou a boubelatou dceruškou Ji-

ným obchodníkem je známý vla-

stenec pan Anton Čapek pro

upřímné jednání své oblíbený po
celém okolí českém Pan Frank

Žákovec poctivá to duše která

hladové krmí a Žíznivé napájí a

mladé tancem obveseluje těší se

velké přízni rodáků tamnějších
kteří si na moku jeho pochutná-
vají Pan Fr Kavan starodávný

přítel zástupce rozsáhlé firmy
Kavan a Černý jež i zde a na ji-

ných místech sklady dřevařské
má požívá a těší se veliké přízni a

vážnosti celého okolí Milé mi

bylo že ač jen na krátko mohl

jsem pohovořiti s tímto uvědomě-

lým přítelem
Pan Frank Soběslavský který

dlouhá léta v Rusku trávil nyní

hospodyňky a kuchařky čerstvým
masem a jaterničkami každodenně

zásobuje Pan C A Killian

mimo stroje farmářské má též na

skladě pumpy rozličného druhu

Městečko Morse Bluffs tak dale-

ce jak jsem seznal a se seznámil

chová v středu svém vlastence
a pro věci národní nadše-

né Za nedlouho budou ochotníci
míti i jeviště kde Thálie stánek

tvůj nalezne

Byla sobota a tu dozvěděv se

le se v Li nwood divadlo pořádá
uháněl jsem po večerním parním
koníku do městečka jeř cb valné

pověsti pro pfátelstvf a vlastene-

ctví tamnějších Čecha se tíŠL
Sotva le jsem se ve městě objevil

byl jsem od přátel srdečoě vítán
Nastal veCer a jakolto starý vete- -

deaký právník '

?to i Jíl 3S3 1 1 lift Mu OuL

T4nírnllw nAilflhnlA nnnUVi kmmmU ~ak_uuaiv ntnujw piavnivav nFiuIVIf ffllIV

div pana Berkovi pri-- n ka iuenřho ktert
dmuhoktou ikutenoott tvojí iu6£e kralanBra

mw ujruiiir prmviic at-l- l

Frank Doležal
ý pr&vnilc— - n

FREMONT - NEBRASKA

VyKznje veíkeré soudní a právní xále-zitoe-
li

při vrchnín aneb kr jakém soudu
v kterémkoliv okresu Maje dokladné
znalosti práv nabízí slnieb svtfrh cl
kralanBm ve v&ech řatích stala 21tf

FR CUBA
Český právxík

VE SCHUYLER - - NEBR
' Vede právní pře při všech sol-
dech v kterékoliv Části státu a po-

slouží právní radou ve všech prV'
pádech Pečuje bedlivě a osobni
o všechny záležitosti mu svěřená ] '
Rimnci: Bankovní dům F

Foldy Adresujte: Fr Cnba "a

£iryiař J


