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jest mrtvé Městečko Muscoda

jest ponejvíce Čechy obydlené a

dou následovat! příkladu Němců

Pozemku jest tu dosti a úrodných
a jest si jen pfáti aby i krajané

OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

BOLIVAR Mo — Ct redakce!
V minulém dopise svém zmínil

jsem se o těžkém závazku jaký na

Machulana jenž přišel před měsí-

cem při drolení o dva prsty se

rychle hojí a lékař doufá že pan
Machulan bude moci co nejdříve
pracovat — Hostinec p F Do-

čekala se nyní opravuje a barví
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Lee-Glass-Andre- esen Hardware Co
——prodívaJI ve velkém s —

Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní —Cínovaný plech'
íelezný plech a kovoví zbožf— Ostnatý drát hřebíky nožířské
Zboží bicykly střelné zbraně náboje a sportovské zboží

I2I9'223 Harney ulice - OMAHA NEBRASKA

South Omaha
B- - TBTTEE reiajitel- -

vaíl

výtečné pivo obyčejné jakož i

Telelon v South Omaze 8

METZUV e

revmntismu

neuralgii

bolestem v kyčlích

bolestem v zádech

vymknutími ni

pohmožděninám

strnutí

bolestem

Brewing Co

zvláštní druh "Pale Export1

PIVOVAR
zvláStnl pozornost

Ass n Pivovar

Frank Doležal
6eícý prAvnllc

FREMONT NEBRASKA

Vyřizuje veSkeré soudní t právní zále
Zltoeti nn vrchním aneb kraiském soud
v kterémkoliv okresu Maje dokladné
znalosti práv nabízí služeb svrch ct
krajanům ve všech čátleň státu 44tf

FRCUBA
Český právník

VE SCHUYLER - - NEBR

Vede právní pře při všech sou
dech v kterékoliv části státu a po
slouží právní radou ve všech pří
pádech Pečuje bedlivě a osobně
o všechny záležitosti mu svěřené

Reference: Bankovní dum F

Foldy Adresujte: Fr Cuba

Schuyler Neb

Pánům úřadnikDm spolku

Úíttní (obchodní) knihy Jaw Led jí
ers lournals denní knih a jiné v
T5c nahoru u Pokroku "átdu

vyhláSený a po celém
Metzuv leíak Objednávkám vínaje se

cápadé za nejlepií uznán

Omaha Brewing

vyrábí celém západu rozesýlá' výtečný ležák

Dr L H SIXTA

óeslc lékař
SCHUYLER NEBR

Píxárna v HollsanTé bločku

V druhém poschodí

2CU3PTE SI

Přeplavní Lístky
DO ANEBO Z ČECH U

Z Chicaga do —— 'mBBSSST
Boďenbachu Čá&lavi Chru-

dimi Chebu Karlových Var
Klatov Litomyšle Nepomu-
ku Pardubic Plzně Písku
Prahy Tábora Domažlic

Teplic atd

Adresujte: J J HAVELKA

Lake Sbore & MlohUran Rontbero
Depot Chicago 111

Teiobstarává pollílřni Vk neJnlžJI ceny 6
E144 Van Bureo Bt Kooin 84

naši dovedli z této příležitosti
tě-ži- ti

jako nynfdokud jest čas činí

Němci oím dříve krajané přije
dou tím lépe pro ně Proč snad-

no každý si domyslí — Počasí

dosud jest velmi příjemné Noci

jsou chladné během dne však se

oteplí O sněhu nebo ledu ani

památky My máme v zahradě

pěkně zelený mladý salát V oko-

lí mém ze všech stran ozývá se
rána za ránou a mezi tím zase

rány sekerou Honců všude plno
a zvěře ještě více V lesích pilně
kácí se stromy a loni neb i dříve

nadělané sáhové dříví odváží se
do města a na nádraží aby do

praveno bvlo na sever V ovoc

ných sadech také práce dosti s či

stěním stromů Loňská zima ne

mnoho ovocným stromům pošlou
žila zvláště broskvoním kteréž
letos následkem toho málo ovoce

měly ale za to hojně v letě no

vých větví nasadily
J Em Kroupa

GILTNER Hamilton Co

Neb — Cl red P Z : Doufám

že popfeiete mi laskavě místa ve

vašem ct časopisu pro tento do

pis jelikož jsem jist že s touhou

jej budou Čisti krajané v okresu

Grant Wis jakož třeba 1 jiní
Tak jako každý jiný zatoužil jsem
po mém bývalém domově a proto
dlouho se nerozmýšleje odhodlá!

jsem se dne 16 listopadu že vy
dám se na cestu a již druhého
dne nalézal jsem se mezi svými

krajany dřívějšími sousedy v Mu

seoda Wis Tam zdržel jsem se
do neděle kdy přijelo tam mnoho

krajanů do kostela takže mě

jsem příležitost a mnohými potřá
sti si pravicí Mimo to byla zde

VRAKEM NA FILIPÍNÁCH
7 listopadu na skrytá úskalí blíže VI
břehu ostrova Luzonu Stroje práčova

se z této situace avíak nastavší tajfun
mužstvo sice se zachránilo avšak loď

vhodná příležitost abych podiva
se na můj bývalý majetek kam ode'

jel jsem s p J Klikorou jenž byl

kdysi též majitelem mého domova
U p Kukory zdržel jsem se do
rána načež druhého dne navštívili

jsme některé moje bývalé známé

jmenovitě p Karla Kratochvíla t

něhož jsme přenocovali a následu

jícího dne podívali jsme se do
Boscobel a k večeru jsme se na
vrátili k p Klikorovi Druhého
dne byl mi průvodčím opět p Kli

nora s nimž navštívili jsme pana
Jana Talicha kde shledal jsem se

též s p Fr Malátem a že shledá
ní naše bylo upřímné netřeba
snad ani podotýkati Lituji jenom
že netrohl jsem se déle zde zdrželi
neboť po poledni jeli jsme opět
dále na jih a já s podivením po-

zoroval změnu která ve zdejší
krajině nastala od r 1872 tedy
od doby kdy jsem se z tamní kra

jiny vystěhoval do Hamilton Co

Neb K večeru jsme přijeli k p
Průchovi kde zůstali jsme přes

noc a po dobrém odpočinku dru-

hého dne vydali jsme se na další
cestu k jihu Nastoupili jsme ce a
stu ke "kamenné škole" poblíže
niž vystavěn jest krásný kamenný
katolický kostel kolem něhož roz
kládá se hřbitov kde pochováni
jsou mojí drazí rodičové Zde u

jejich hrobu jsem se pomodlil
načež nastoupili jsme další cestu

pp Zítkovi J Novákovi a J
Bubnoví kde jsme se výborně po-
bavili Pobyv ještě u některých
známých odhodlal jsem se nastou-pi- ti

zpáteční cestu směrem k

Franklinu a brzo na to octl jsem
Cobbu a odtud po dráze jel jsem

dá'e takže již 27 listopadu byl
jsen opět mezi svými — Nyní
zmínfm se též o změně této kraji-

ny Městečko Avoca do kterého

jsem jezdíval před 40 roky neuči

zdárně pokračuje neboť obyvatel-
stva stále přibývá a obchodníci

dbají o povznešení městečka
Městečko Boscobel jest sice ú

hledné avšak nepokračuje Fran-kli- n

a Highland jsou úhledná
avšak také nepokračují ač dobývá
se zde leště olověná ruda Lim

vynikají jsou jedině dva krásné

kostely jeden náležející Němcům
v ceně $18000 a druhý Irčanům
v ceně $30000 Mimo tn zřízena

byla zde železná dráha která snad
zvelebí poněkud zdejší obchod
Právě v ten den kdy jsem se tam
nalézal vyměřili inžinýři místo

pro staniďa dráha povede z Cob-

bu do Highland a na Blue River
stanici — Poměry mezi rolnický-
mi krajany se též změnily Dříve

pěstovala se tam pšenice kukuři-

ce a oves avšak nyní farmáři při-

držují se většinou pěstování do-

bytka hlavně krav a činí dobré

obchody s mlékem jež dováží do

sýráťen za něž dostávají slušnou
cenu Práce při tom není těžká

neboť mají pole osety jetelem a
timotou jako dříve Vody jest
zde nyní méně než dříve a mnozí

jsou nuceni zařizovati si studně

které musí býti hluboké aby voda
z nich mohla býti Čerpána Ně

které z nich Isou až 375 stop hlu-

boké Jsou zde lidé kteří proro-

kují že voda zde někdy bude
vzácností — Ku konci vzdávám

srdečný dík všem mým hostitelům

zvláště pp M J Viktorovi Kli

korovi K Kratochvílovi J H
Novákovi a J Bubnovi a těšilo

by mne kdyby někdy ke mně při
jeli abych mohl jim pohostinství
oplatiti — Úroda v našem okresu

byla prostřední ač vyhlídky na
kukuřici byly výborné Když však

nalévala přišlo sucho které jí
značně uškodilo Oves sypal od

25 do 40 bušlů kukuřice ad 20
do 35 pšenice od 8 do 25 po
akru Sena bylo pod průměr
avšak zemáků hojnost takže mí-

sty se sklidilo až 200 bušlů z akru
Cena plodin jest následující: Pše
nice 40c oves iqc kukuřice
2 ic za buši a zemáky 1 s a 18c
Živá prasata prodávají se z3%c
libra a hovězí dobytek za 3—5c
dle jakkosti Seno prodává se za

$6 tuna Podzim zde byl suchý
avšak přítomně máme dosti vláhy
a země jest v dobrém stavu na
zimu Frank Vaněk

Novinky z Linwood

Jak nebezpečné je dávati dětem
do rukou palnou zbraň ukázalo
se opét minulou neděli Dva

chlapci Faytingrův a Ráčkúv

vyšli si na hon zajíců a když byl
tak šťastní že jednoho vyplašili s

pelechu pronásledovali ho až ku
kanálu pod železniční tratí se na

lézajícího odkud ho chtěli opět vy

plašit Faytinger šel z jedné
strany a Ráček z druhé bledě do
kanálu zdali tam zajíc je Faytin
ger mysle že to je na druhém
konci zajíc střelil a Ráčka dosti
povážlivě v obličeji poranil takže
musel býti lénař povolán aby rá
nu ošetřil avšak jest obava že

chlapec přijde o oko — V pon
dslí 27 list přivezl p R Nováček
lékaři chlapce pí Hajné sestry
Novačka který byl kopnut hří

bětem do pysku až mu tento roz
razil Lékař ránu ošetřil a doufá
že v brzku bude všechno dobře
— Dne 4 ust sehráli linwoodští
ochotníci divadelní představení ve

prospěch české školy Čistý vý-

nos byl slušný a proto se už s vy- -

učovánm dne 25 list započalo
Žáků se přihlásilo přes třicet
mezi nimi též několik Amerikánů

jako 3 zdejší učitelky doktor a j
Českou školu vyučuje náš oblibě

ný řiditel p Jos Hruška který za
ten krátký čas co mezi námi dlí
nás všech velkou přízeň si získal

w v

proto voiam ceske skoie na
zdar! — Ve středu dne 27 list
slavili sňatek svůj pánové Tomeš

Josef Ticháčkové oblíbení ob
chodníci v Linwood Blahopřání
mnoha přátel a známých je prová
zí — Dne 18 list sehráli ochot
níci ze Saunders Co divadelní

představení - v síni Fr Bartoše

pod řízením pana Jos Řezníčka
za velkého účastenství obecenstva
o divadle nastala taneční zábava

která potrvala až do rána při nej- -

epsí náladě a každý odcházel s
tím přáním: "pane bože houšť"
— Pytel vdavkami a ženěním se
roztrhl nad naší krajinou poslední
dobou takže nemůže ani p V O

Havlík obchodník t nábytkem a

postačit dost rychle objednávat
ábytek pro novomanželé a proto
odjel v úterý do Lincoln by nové

zásoby nakoupiL — Ruka p J

soDe ma sousední okres Dallas a

dnes mám za povinnost dodati že

nyní jak věci si stojí zbaví se
okres ten dosti lehce břemene to-

ho a ještě tím poměrně získá
Těchto dnů totiž odbývána byla v

St Louisů porada úředníků okre-

su Dallas s držitely oněch před
lety vydaných dluhopisů a zástup-
ců dráhy Gouldovy Missouri Pa-

cific Výsledek porady jest ten
že na i ledna iqoo odbývat! se

bude v okresu Dallas zvláštní vol
ba níž rozhodnouti má občanstvo
zdaž vydány mají býti nové dlu- -
1

nopisy v oDnosu 7250000 na
uhražení závazku dřívějšího Celý
dluh do dnešního dne za původní
dluhopisy s úroky a ostatními vý
lohami obnáší slušnou sumičku
ř 1300 000 Pakli občanstvo

Dallas odhlasuje vydání no-

vých dluhopisů v obnosu £250-00- 0

budou staré bondy okresu

vráceny takže velmi výhodně
závazku toho zbaviti může

Mimo to oznamuje se že z

obnosu $250000 — dostane
dráha Missouri Pacific $ 100000 a

sice na postavení odbočky své z

Jeňerson City jen do Bagnell
odkudž má býti nyní prodloužena
přes Dallas a náš okres Polk do

Springfield Ač občanstvo okr
Dallas považuje starý závazek za

nespravedlivý a podvodný přec
jen s radostí vítá zprávu o tak vý-

hodné dohodě při níž venkoncem

ještě získá neboť dosud okresem
tím dráha žádná nevede I okres
náS a hlavně okresní město Boli-va- r

z toho prospěch míti bude
neboť nová odbočka ta bude třetí

KŘIŽÁK CHARLESTON
Křižák Spoj Států Cbarleeton veplul dne

nan Jež nauzajl se na severozápadním
po 4 hodin aby loď mohla doststi
zmam vesaere usni loanino mužstva
ooevzuana oyiaosuau

drahou v okresu a druhou v Boli- -

var Jak se dovídám s vyměřová-
ním tratě se již pokračuje a práce
na trati zahájena bude časným

jarem ťro kraj tento odkudž

vždy Žádoucno jest aby ovoce a

zelenina co možno nejdříve do

trhu se dostalo bude postavení
nové této dráhy ovšem nemalou

výhodou — Komisaři pro státní
ovocnářskou pokusnou stanici roz
hodli se založiti stanici tu pro ji

hozápadní část Missouri v Moun-tai- n

Grove v okresu Wright Mě

stečko Mountain Grove k cílí to- -

mu darovalo 199 akrů pozemka
necelou míli od městečka polože-
ného Guvernér Stephens jme-

noval již tříčlenný dozorčí výbor
pro stanici tu na dobu b 4 a

roků — Ve dny 5 6 7 a 8

prosince odbývána bude v Sedalia
schůze státní zemědělské rady á

zároveň i 6chůze industrielnf asso-ciac- e

sestávající ze stát společno
stí pro chov dobytka hovězího

vepřového ovcí koní a drůbeže J

jakož i ítátní grange a společností
pro zvelebení cest — Nemine

nyní téměř jediného dne aby do

Bolivar nepřijelo několik osob s

úmys'em pozemky zde si zakoup-
ili Po většině nastávající noví

tito osadoíci isou z Nebraskv
Kansasu a Iowy Minulý týden
dleli tu pokud mi známo z Ne- -

brasky p R Wilson s manželkou
Humboldt Neb a p F L k

George z Aurora Neb kteří po-

zemky tu si zakoupili Pozoru-hodn- o

jest že stěhuje se sem z

owy hojni Němců kteří po vět-

rně zakupují pozemky větších
rozloh Z krajanů Cechů nebyl v

tu dosud žádný leč na prohlídku
chystá sem několik krajanů z Ne-bras-

a z Iowy a to během mě-

síce prosince a ledna Pevně
doufám že te jim tu zalíbí a bu- -

takže bude vyhlížet jako nový —

Obchody v městě našem zkvétajf
což se přičítá obezřelému vedení

obchodů Zpravodaj

"Jasné zvony hučí drsně
4 flAV "a vsí iuuu

Shakstpesnfiv popis hodí se na tisíce šm
OnV hOU mrznUT nUnmntii iknnW
nervosnl— obtfz sobí samým a trfm rodloia
iicn veseit smysleni zmizelo a ony se edaji
Jako ty zvony smutní a bes tonu Kohos
U1TSU

McELREE'S

Wine of Cardu"
OnO DfillMa buUmi ftattnlf nlmt

sdrsvi mini ilvnl rovnováha tichost a afla
uno ODnon zsnsty fivot a stín Taprafl
ÍItt ktat4 ntnxnf a utnu namítl Ja tn
dokoasiy lét jaky kdy hrl odhalen sbr rj--
ucu sisoe seny a au jim aotonais stan
aaaajsitastnymlaviMvlBU 100 nalihov
a visah bktralktt neb n vyraMtutt t "Tto
Ckattaaoosa Xaáleal Comsuv rtíitt—' " —
1W
W Csska íftsef látka as zaSU aa patMazL

Btv J W amin % CatXea S sšfc:
"Ušte auattlks ulfvala Via of Carda! pro
padnuti liská a ono JI opia vyMíOs

Dr Karel H Drouer

ČESKÝ LÉKAŘ

Má zvláštní zkošeaost v léčeaí m
nocí ženských očních usaíci a

krčních a ranhojičství

ÚŘADOVNA NA SEVER STRANĚ NÁMĚSTÍ

DAVID CITY NEBR

Jede na zavolání do viech okolních místeček

Zavolejte Jej v pádu potřeby telefonicky sek
telegraficky

Oto
PureMalt

Whiskey
DISTILLED AND

BOTTLED AT THE

VilloySprings
DlSTILLEFtY

GUARANTEED

PURITY— -
STRENGTH AND

FLAVOa

K dostání v lékárnách hotelích ave
všech známých obchodech

8 PMIOW YOZT

DO TEXAS

Taberny BuffetoTé spací rozr a toIié

porws rozy na necti viaiícu

Nelepší dráha do všech míst

Kansas Indiánském óiemí Texasm
wuaa a na racinciem poDreu

Jde přímo do

"nLott Shaxmaiit tJrecBTO

SaHas FL Vorti Eillsbareb
WazaiacUOtWaco Temple

Bátcau Taylor SalnasvíDa

íiockhart Erarietta Saa Marcot

H0UST01 GálVESTO AlKTi)

I Sliv INTWHL

Ochotníkům a milovníkfiin
divadla

V knthkmMctTf Pntr 7in Ium Ir
atánf všechny divadelní spisy jeí vý-
ši 'Jsketn v Čechách a nejsou rozebt 4--

Y UDlnf wtmm irh i£ Mm

vSem na poíádinf sdrma V aezna-m-u

json uvedeny vSechny kusy dli
arvch nizvA tM bfAi-- n i _t~~nS ' — f - - J H IIU
kf kas j kolik jednání a kolik oaofc

vyiaduje Pište o seznam pod adr
vw ruann ansuisi

Donsmoro psaci stroj
Jest neJJediodaSSí BeJtrranllTěJší

nejlehčeji pracující a méně správek

vjia tající el kterýkoli Jiný

V závodu Pokroku ZiDadn Douiiví se několikM Ml DENHMOKE psacích troj 6 JH po kolik roka s to
k 6plné spokojenosti Katdemu kdo by st přál
dokonal stroj l&tkfmi pismenaml aneb pnuie
jen angiicu mi mazeiua ucnsMunis cn nejiepe
odporučili dt&tatlO

Plité sl o lllustrovan clikulif kterjl obdr
žíte opio saarma oa

UNITED TYPEWR1TER & SUPPLIES CO

NEW YORK CITY OMAHA NEBR

HAMBURSKO-AMERICK-
A LINIE

Nejvétší paroplaTební hpoleiiiost na sveté

Společnost tato udržuje celý rok pravidelné spojení s Evropou
dvoušroubovými loděmi Nejrychlejší jízda z New Yorku do Hambur-

ku Lodě odjíždějí ve čtvrtek a v sobotu

Ilamburako-Atneric-ká Linie jest nejstarií Nřmecká Trana-Atlintic-

Spolrcnost vlastni 147 lodi majících obrnou snosnost 4J57S7 tun: 76 s
těcnto isou velize namorni parmay zanrntiiici m avouaruoovjcn paroinai auře ao
pohodlí cestujících cvláSt zařízeny jsou Takový počet parolodí nevlastni iadná
Jiná společnost Ohledné přeplavu a cen obraťte se na

HAMBURG --AMERICAN LINE
37 Emlwar třen řaa fpvnun

YňTW

viaiii
neb jejich jednatelů

MhO RQrlUnlnll SŤPPPT PII MINI I
uuuuuijiu wuvuu vuiuujuj m

ceny

Paroplav Spol
Sov-nom9cK- dho

Lloydíi

Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hod a 10 minut

-'- £zSA Pteplasvnl
Po parolodích expresaních t New Yorku do Břemen 13300
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