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A frílfl frÍJrl fr!??fl ť?fl k obííhi tu valí oči a ptá sekou
slavnoot to svítíme Nalejt sifWWWfW
nudlovou polévku na pi a jist to

RIKY g oolem to je u mnohého domoro-

dého přemoudřelého chlspíka mi
ličkostf Při tom se dívá na Čechy
jako na nřco zvláštního skoro

Dylu 11 ui poUštutu! sukatí ec

1 válenými čeikými občany p

Křižem ml 1 Dodge a p Žákem 1

Clirkson Psu Kříl přijel sem za

smutnou povinností neboť přivezl
mladou svou choť do zdejší ne

mocnice psna Žáka přivedla do

Omshy obchodní zálelitort

Milý náš přítel pan Hoffman z

Havelock jemuž se stýskalo již

po jeho choti která meškala ná-

vštěvou v Plattsmouth zajel si

tam pro ni a na zpáteční cestě se

stavil v Omaze

pan Josef Urban tajemník místní

ho Rádu CSťS a Svobodné Obce
Z Washingtonu

Noví poítovnl cesty v Ncbraut"—
Sucho tpůsobilo nove' trhy v Evro

pi pro americkí plodiny- -- Slib

pres Roosevelt v lájmu svltovi- -

Rovněž 1 na hřbitove připadl mu

týž úkol neb nemohl jsem tůstati

jako na Igoroty v St Louisů

Konečné dostali jsme z tiskárny
naše nové pamflety krásně illu

strované nejnovějŠImi podobizna-
mi z našeho okresu Kdo by si je

přál prohlédnout! ať mi dopíše a

rád je zašlu zdarma
Počasí máme překrásné jako v

v ten den ve městě jsa nucen od

'Ji jeti do Kansas City Celá výprava

pohřbu účastenství i řeči byly
ho míru

Dnem i listopadu budou v

kam se pted nedávnem pfovdl
jich dcera ta redaktora P Z

N lícmu rep dclrgátu do lf

Pospíšilovi )ii trii" ksldý
český volič slibuje le si pořpltl
aby mu pomohl k vítězství

11 i

Zprávy osobni

Zm smutnou povinností uvítala
do Omahy pí Joseíina Janíkovi
choť bývalého rcd Hospodáře a

nyní rcd Hlasatele v Chicagu

Vážený otec její těžce ochuravěl a

rodina ji vyzvala aby se dostavila
k lůžku nemocného při čemž po-

ctila také naši redakci svou milou
návštěvou

Vynikající občan Nebrasky pan
Josef Matoušek z Brainard zaví-

tal minulý týden do Omahy za ob-

chodními záležitostmi a poctil nán

svojí milou návštěvou Jak nám
sdělil chová velikou důvěru ve vý-

nosnost dolů jichž je spoluvlast-
níkem a kdo by chtěl výhodně
uložit! kapitál do podniku který
má slibnou budoucnost ten může
tak ještě učiniti pokud akcie ne- -

velmi důstojné c Table Rock rebrasce zřízeny tyto nové cesty létě a korná je pěkná rychle zraNeb přijel ku pohřbu bratr ze
e svobodnou poštovní dodávkou: jíc mnozí již ji před týdnem posemřelé p Kostečkami aby sestru 1 '

kali vazákyk hrobu doprovodil
Minulou neděli odbývala naše1 Zase nam rribyl nový krajan a

mládež u Buláoků veliký národnísice v osobě pana Mat Dufka
"balet" provázený koncertem na

Bolí

zuby?V

Pojjoc'Wp8p

t

melouny kterých padlo jako při
jenž zde po několik týdnů dlel
a po důkladné prohlídce a uvážení

všeho "pro icontra" zakoupil si vv aírikánském revajvlu Dnes zase

jedou "suprajznouť John Sixtuměstě 12 akrů se stavbami dva

Arapahoe okr Furnas jedoa
dodateční cesta 44 čtv mil s 500
obyvatelů

Bartley okr Red Willow cesta

7jl2 čtv mil s 500 oby v

Burwell okr Garfíeld cesta 31
čtv mil s 375 obyv
Germantown okr Seward cesta

22 čtv mil s 375 obyv
Scotia okr Greeley cesta 37

čtv mil 500 obyv
Wakeíield okr Dixon jedna

dodatečná cesta 28 čtv mil se

450 obyv

Myslím Že by měí také jednou užbločky od depot za nakládárnou
překvapit starého pana Sixtu ana ovoce Stal se tak prvním če
přivalit s sebou soudek pivaským majitelem pozemku Pan
Paní KabeŠová se zase pozdraDufek je krajanem velmi pokroči Kabel kovo zubní thé

vytáčí bolest zubů ve 2 neb 8 minutách
Utvrdí zubv chrání le rh:d dal&í oáka- -

vila ze své choroby
t :
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Asi kolem x listopada dostanetak Že(ho vítáme s radostí do své-

ho středu a přejeme mu aby si co
Tak sděloje gea amer kousul

jsou zvýšeny
Pánové Sadílek Brt a právník

Kohout z Wilber byli do Omahy
přivábeni krásnou výstavou koní

již velice obdivovali

jsou a obyřejní so bolení více nvrátí

IlulíM a národem poStou 40c

F Kabelka
605 Hl?h Street RACI NE W1S

me tu nove rozvazece svobodné

pošty na farmy a sice jedna cesta

půjde po Faírplayské silnici Dvě
nejdříve přivedl také nějakou ho

Mason z Berlína budou muset Sp
Státy přispěti obilinami v příštím

spodynl neb "není Člověku dobře

býti samotnému na zemi" V úterý
jede náš nový měšťan do Doořpodzimka střední Evropě 1 sice

valí suchu v Rakousku Německu
Co- - Wis- - dosavadního svého do

a půl míle před Faírplay se otočí

po jiné cestě k východu Druhá

pojede mezi krajany na sever od
města usazené směrem ke Clíquot
až za Franckovy k Dušáokům

třetí opět pojede po Spriog- -

'

Švýcarsku a Francií Gen konsu
mova by si tam záležitosti své

uspořádal a za měsíc se rátii
udává že od 15 srpna bylo uči
něno přísné vyšetřování jaké jsou

zpět Willow Springs Pivovarobilní úrody a všeobecná hospo Minulou středu snesla se nad heldské silnici k Siagie kolem

Yersů a dále po Pínbook-roa- ddářská situace z ústřední stanice
tm"
i-- -krajinou malá bouřka která nena

Akr Av Rusku "jejíž zpráva dokazuje dělala takto žádné škody až na to zpětk městu Většina krajanů
bude pak dostávatí poštu každý

ze byla meoší úroda nežli v loni

ZELENÉ "TRADING STAMPS"
že u p Antona Veselého blíže
Karlina sbořila kamna a to prý

na jarní pšenici zimním Žité jar
in

den a co jim bude překážet aby
si nepřédplatili na Pokrok?ním žitě ovsu a ječmenu Jedině ítak náhle že náš národní obuvník m

zimní pšenice činila výminku Netvrdím Že by zdejší kraj bylnemohl ani poslední flok do podMason praví že účinky sucha
na pastviny zeliny a luka jsou

nějakou zaslíbenou zemí kde tekl

prý med 8 mlékem ale kdo nemá

zde dost medu je to jen jeho vina

rážky zarazit a už letěl pro matku

Teplíků Následky toho jsou že

babička Bohatých musela zůstat u

Veselých aby pomáhala opatrovat

Za SjOO zelených Trad-in- #

Btamps s každou bcd
nou

HTAKH HTÍUPEH

(2 tucty kvartových lahví)
—cena

Za 9300 zelených Triwl

Inr Htarnpi i každou bed-

nou

MTAKM k HTJllTKM

(3 tnetv pintových Jnhví)
--cenu

ještě horší "Vše toto působí
hrozně na mlékařský průmysl'

mm
mmpraví gen konsul "a mléko sýr malou vnučku jež se má jak oále

Jaký med n co je ho Ondyno sí

na mne vzpomněl starý paa Kora

pěknou baQkou domácího medu

věda že já také rád někdy něco

L vij j
Vk W xf mr

máslo je omezeno v množství
Ží k světu Gratulují

ceny jsou zvýšeny Hlavní ovoce Paa J Lomica farmaří letos
jablka hrušky švestky a hroskve

panem Karlem Nechutou na far dobrého olíznu Tak chutoého
medu aby pohledal Nemůže anijež bylo z jara slibné dozrálo i:mě posledního obdělávaje ovšem

KromÍ tolo žedohlnnelo ní-Jt- i píí lahvové pivo lUmln-nel-

U--í dvojriánobriou hodnotu v clených "Trud
ífitf Htnmns''PamatoitBpředčasně a spadalo se stromů 1

býti mimo jižní Kalifornii lepšího1 svou čtyřicítku při tom Pan Fr t
Métakže podzimní úroda nebude vel místa pro včelaře nad Ozarkyvaienta se oaatenovat od pana

ObJ'JneJt ní poífou neb ícJefuwm 1300 nohu KiHUPastva pro včely od časného Lřcz- -

m mí É tt # aNecbuty na svou novou farmu
ká ' Gen konsul předpovídá že

bude zvýšená poptávka nejen po
Pan Martin Lukáš odjel do

na do listopadu kdy staie nejake
květiny nebo stromy nalézají sekukuřici pšenici a žitě ze Spoj Kansas City a by tam přes zimu veStátů ale í po čerstvém nakláda

svém odboru krejčovském praco
ve květu Hlavní pastva je ovšem

bílý jetel a toho tu po stráních i JtUtttltttiittltttlttitttttt ttt tlít tt 11 tMJLttttt J!fném ovoci sušených a nasolených
val Ubytoval se v hotelu Tre 1

mirybách a po takovém masu jaké
nynější zákony v Německu dovo Wyandott jejž vede 'mont na 5 a

krajan Dědek
4 mi a šlují přivážeti

V sobotu přijata byla od pres
Ve čtvrtek odpoledne zahájena

na návštěvu světové výstavy po
pouti svatováclavské a s ním záro

Nejuiarší a nejlepší místo pro schůzku jest

CaU aLVLa U JftruJLvii hostinec
v tim 12IOO Farnam 11 1

Prnvá Importovaná piva ntepu iixňmú z MřWank(5ho pivo-
varu v l'hn v CťdiMi Jlobniu Munlch Jiavarla pivo I'lvo Anbeuacr-Uuac- h

asv£toznámd Kaimt zlákalo rozaáhhu reputaci
Kavárna pro dáity nalíá 9 na druhé podlaze 40ií

bude v našem okresu republikán
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Roosevelta deputace "Mezinárod- -
veň pojede pan Robert Klimeš na

Ska kampaň a sice dostaví se sem
hlédnout do divů světa v Stkandidát pro úřad guvernéra Hon

ní unie míru" žádající presidenta
aby zaslal vyzvání vládám světa

by vyslaly své zástupce k druhé
Louisů vystavenýchC P Walbridge

ťf 6y liONÍ olwloiiží Afliotně cliralně známý krajan p Josef ItinnnDoogresPaa Josef Koudela odejel do
"

mu zasedání mírové konference
do Haagu Na tuto žádost odvě

St Louisů zpět neb nemohla si

jeho rodina (v městě od mládí vy
Novinky z Waboo Weston

Morse Blnff a okolítil Roosevelt! "Učiním tak co nej cnovana a uvykla) na život vendříve neboť cítím jako vy že by
kovský zvykoouti

Neštěstí nechodí po horách aleZdejší demokratický časopis ko

po lidech Paa Josef Krafka jed
noho dne propadnul Kučerovým
mostem ale na štěstí mimo něko

měla být práce v Haagu započata
skončena v pravém směru"
Jako tribut Wasbingtonon'

"Mezinárodní unie míru" položila
u jeho sochy krásný vavřínový
věnec
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POMNÍKY
žulové ft mramorové

Frank Novák
1413-1- 5 So 13th St Omaha Neb

(naproti Ilotolu Praha)

Velký sklad krtUná prico a zaručena Kupte
ll pomník v (imns Co ufietřlte zaplatí

viim vfco než centu

lika odřenin sí neublížil

nečně prozradil v nestřežené chví-

li čf je to zásluhou Že nám byla
uvalena prohibice na krk Pyšně
prohlásil že hlavní zásluha o to
náleží demokratům Víme to sice
už dávno ale těší nás že se tím
konečně páni sami chlubí

Minulé poodělf přijeli tam také
mm ' til in Tví

z Linwood pan jskud saviiK
maoželkou za obchodem a v ne- -

MI88OUIII Houby začaly rost a včera za 2
děli pánové E Foldi E Jelínek
a F Boháč z Líowood si vyrazili
do Morse Dlufí aby se podívali

hodiny natrhal jsem tvrdých ma- -
íčkých na zavaření osmi quarto- -

vých labvf mimo co se snědlo na hojné své známé kteří bjll po-těšt-
ni

z jích návštěvy 5i'jlíMfiiřJSÍ síMlHko (lift z Omalijr I venkova JcntMissouráci nad tím kroutili hla- -
a Slečna Stejskalova z David City

EIcgimtiiC zařízený HOSTINEC ivou co vfieehoo ti "Bohemians'
nejedí lau korfiák 8 melascu a

Co se stalo v Polk Coonty Mo„

za mlnolý týden

Bolivar Mo 35 září 1904
Pohřeb předčasně zesnulé si

Julie Kostečkový odbýval se v

úterý a súčastnilo se jej vzdor de

štivému počasí značné množství

meškala ve Wahoo minulý týden
návštěvou u svých přátel Tiké
Dr Šimáoek z Omahy se přijel

kus učuzeného prasečího vemene
není naše božíbodové jídlo a že

WTJ TIHWIiiii

Toa- - ItfovóAZitiM liž 15 a Jíoward ul

Výtcřný Krui(6v "Cablnct" itAle na fenu Jakoí I nejlepfií pl?a lahvo
vá Na ukladfi uia pouzo ta nejlepfií vína Jemné likéry a výborné doutní

ky Chutný zákuaek vídv po ruce
2-Í- O hojnou pílzca kralanfl Xádá JOH NOVÁK

do Wahoo podívat aby se setkal
se starými známými

S-- -
t

osel raději se natáhne po bodláku
než po růži to je už stará čepice

Pan Josef čuda manželkou selva a m Ale když tak některý takový o

diny V domě smutku promluvil Škleba přijde k Čechu 1 je pozván [hodlají odstěbovati do Omany


