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Slíbil jiem podali výsledekptá co soudím o Koře kteiá chtě a

tchůre výboru Matice Vvštihoj' r "tr wkcnm následníku
Ironu Rlkim: Rus a šváb jsou

vřdřliní a to též činím Výbor se
nemohl sejití a tedy nebylo nicdva přátelé ale Kota a rutký car
vykonáno bchůro bude opít po
řďři svolána

jsou dudy a trakař

JÍŽ člyry káry bramborů blv

Novinky i Touhy Neb

Dat 26 ÍK oJini byli vlp M

U rem v cli rámu Páně Sv Viu v

i' nby pan Anton Kajtr le ilfi
n 'pn fva áfovou Přes šedesát

rcdia súčastnilo se tito veselky a
! 1 )ý návšifcvnlk ještě dnes vzpo-m- i

iá na dobrá čay neb jest on

Mtý BOiueJ ftezáč výtečníkem v

tuiíaí NovomaoŽelůni připoju-lem- e

naši upřímnou gratuUci a
vránu nebo čápa

Taneční zábava odtiívini mítt
taslány našeho místa a další tři

ním sborem JČD minulou středuse nakládají Major hačírek ale
nebyla tak hojně navštívena jaktentokrát chce potrestali našeho
se očekávalo ale přeci se dobřemarSála Toníka RezáČovic kdvi
vydařila a zábava byla srdečnánemá koho by zavíral tedy musl
Republikánský kaukus návrh

V W Sutherlanda za smírčího
zašívat brambory do pytlů

Ohlašujte v Pokroku máte li co

naprodej aneb chcete-l- i co kou

v

A

soodce W II Williamse za kon
stébla a II II Smiíha ca rput ti
Paní šafářlková odejela na ná- -

V neděli doe 35 m m r jelo se
několik známých k sousedu Fran-
tišku Popovi by v přátelském
kroužku se pobavili Po chutném
občdž kde ani Česká jaterničky
se Špejllčkaini nescházely zasedlo
so pod stromy kde rozpředla se
nenucená zábava dle českého

vštěvu do Wilber a na cestě se též m tm i
súíastní sjezdu v Lincoln

J L Arnold jenž byl imeno
ván republikánskou konvencí za

piti Nášsalonfk ohlašoval prodej
obchodu a měl zde nejméně Šest

kupců a ti dávali jeden více než

druhý Čímž jeho majetek na ceně

stoupl To znamená že Pokrok

jest nejrozšířeněji! Časopis od řeky
Missouri Macek

Novinky ze Schuyler

(Pojívá F H Svobo a )

kandidáta pro úřad zástupce dozvyku Mezi jinými kteří rodinu
státní legislatury nominaci nepř
přijal

(BSDILM BSUffSV
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í jebo prodej pfenithuje prodej vSech ohtatnlcli pracích prá8k5
TojMt nellcpSl údknt to Biiif-rick- á hospodyfiky uznávají Jeho ne
překonatelnou cenu (K)M) DU8T čistí vSechno
Oold DuKt I Myti pHllHh praní prádla a mytí nádob) tlwtfinl álevtntch

Ues plidmf lft vrmknvého plátna nthtirnébo a plíMihováho nádotíí
OHpřchem I ufmioných přndmíift kounoloo rour atd a zárovoS k vfrob
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OOLD DUST zméní tvrdou rodu v raékkou

Nemalé vzrušení způsobila před
krátkým časem zpráva že C A

Sherman prchnul aby se vyhnul
soudu skrze vloupání do Well- s-Mnohdy se JecČemuž naučí i ve
ova obchodu Ttď ale íeště většístáří jfřece však tuze z hustá
překvapení způsobí nález mrtvoly

Popovu navštívili byli: pan Jan
Jirovský b chotí z Wahoo F J
'Vaniček a Jan Ficenec z Touhy
dále pp Brukner J Hausner J

Pop II Řehák Přibyl Rezek a

tita Vlčanovic který se 11Ž ani
nechce presidenta bát Tlumoče
tímto dík z všechny siiíastněné
děkuji rodině Popově za pohostČ-n- í

a doufám Že co néjdříve bude-

me moci oplatili tuto pravou ou

jich upřímnost
Anton Janský odejel do Brai

nard kde přijal práci u p Josefa
Hrocha v řeznickém obchodě

setkáme se s lidmi již nikdv sa
nostatně nedovedou přemýšleli
Mnohdy nezbedný a nezvedený

sitoiaK se stal moudrým užiteč
nym a váženým Člověkem Ne

očekávejte však že dospělý dare
ZDARMA

všechtiěm nemocným
na zkoušku na deset dni '

v řece Platte asi míli neb více

západně od mostu V mrtvole
prý byl ztotožněn C A Sherman
Příště budou podány bližší pod-
robnosti
E J Croshaw byl odvezen do

státní káznice v Lincoln a každý
jej snad politoval Ten jenž jej
bezpochyby do káznice přivedl se
soudu vyhnul Croshaw si odbude
trest a může dále o svoji rodinu se

D3K se vždy polepší
V každém městě naleznete mna

ho uličníků zhýralců a darebáků

Pamatujte že mnozí lidé se dove
dou přetvařovali a často si hrajou dSBSh elektrický
na svatoušky jen bedlivým po
zorováním poznáte karakter ráz starali a nový život začíti To

budiž mu útěchouných těch darmošlapů kteří jen z

lady holky plakaly jako když aa
rukuje rezervista

Novák bratří a VeSkrna mlátící
epolečnost koupila tento týden
nový parní mlátící stroj "Altman
a Taylor"

M Bernklau obdržel minulý
týden půl káry aábytku a co nej-

dříve uspořádá domácí zábavu
která jistě se vydaří neb Matěj ví

jak do toho jako všichni ti chla-pá- ci

Bulácí

Obchodní budova Tomáše Wá--lidské lehkověrnosti kořistí Zvlá-
ště však mladá nezkušená děvčata chy stála asi £400 Nepostačila pás GIAE

by taková síří našim Sokolům? Kdvjsou podváděna od přetvař jiících
by se svorně pracovalo mohla užse zkažených hejsků Kdyby
státi Doufejme že k tomu dojde Tisíce nemocných iest wléčpno tímto nodivnhodnúm násem

mnona česka dívka měla rozum
nezavěsila by se tak ochotní na Nejnověiší a ne zrovna nepři Reumatismus zácou nemocí Žaludku led vin nlir rnřrhíř i Lrup
rámě leckterého mladíka a než by jemná zpráva pro naše město jest:

ze zde budeme míli cihelnu Kaoi
kašel impotencí (slabosť mužskou) - nervosnost hluchotu zápaly
zimnici slabost — léčí všechny a není nemoci která nebyla vyléčena
tímtO pásem kter dodává noví život tlpinfi annatav nh'voHf vint

se v jeno průvodu parádila na
veřejné ulici raději bv zůstala tál asi li "5000 neb $20000 má

býti vložen do podniku Cihelnastarou pannou Přineslo by jí to
má býlí pli dráze B & M a hlína

úplné zdraví a odstraňuje všechny zárodky chorob
Též i zdraví lidé by měli používali tohoto pásu který je chrání

aby nedostali nemoci a taktéž učiní je silnými

více cti a vážnosti

Minulý týden se zde několik čě

ských rodin dostalo do "truhlft"
se sem má dovážen z vršku okre

Na den sv Václava uspořádaly
naše ženy tak zvané surprise party
našemu majoru p Václavu Kačír-kov- i

a V Malýmu saloníkovi
1'rvnějšímu asi' proto že drží nej-lep- ší

kanaías a druhému že nás
vyžene dřív domů z hospody
Firma D I? Phelpi obdržela

dflvět kát dříví tak Že může nyní
každého se vším dobře správně
cbáloužíti a nroto Potřebujete lí

su Buttler

Moje fotografií se vyrovnají těmPii sbírání uhlí podél dráhy "prý"
sbírali též z kár Místní agent nejdražším a nestojí vás 'skorém

Lhcete-J- i ho zkusit vystřibněle toto a zašlete s Vaší adresou na

MW Y011K SPECIALTY CO

62 W 18th St New York
arany u ť na ně odpřísáhnul ani polovici ceny jakou mnohdy
zatykač a aííéra se skončila poku
tou před policejním soudcem

platíte Přesvědčte se dříve a
uvidíte Že vá uspokojím aneb

li

1

a ihned obdržíte pás s vysvětlením jak se ho používá Tato výhodaMinulé číslo F Z nechalo na vám peníze vrátím Dílna naproti
poirva jen nenoiiK ani a proto 33 isebe dlouho čekali ale ve svém postě

novém rouše zajisté každého u JPJňto joA ti! c1iic5h!Všeho mnoho škodí — i tohotpokojilo Menší formát listu má

nčco přijďte se přesvědčit
V neděli večer kasír banky Oak

Crcck ve Valparaiso ubíraje se
ňn kostela se ivou manželkou
í 1

píepaden třemi neznámými
muži a Škrcen Na pokřik man-

želky přiběhli někteří občané na

Pmoc a lupiče zahnali Bohužel

panovali egyptská tma a proto

otjlepšího jídla -- neboť povstává
11tím nezáživnou ale i ta nejhorŠÍ

je vždycky zhojena Dra Augusta
Koeniga Hamburskými Kapkami
které ulehčují a posilují žaludek a Z í

výhodu že ho člověk může mno-
hem snadněji čisti

Dlouho očekávaný dešť se ko-

nečně dostavil a zakončil ve středu
pravým lijavcem a ještě k tomu
provázen byl velikým větrem na
který by byl nikdo nepočítal v této
době roční Vítr natropil mnoho
škody ve městě i na venkově Ve

xspuzujf všechny bolestinebylo možno darebáky pronásle-
dovali a ti uprchli bez trestu

Utvořené
bohatstvíMrWost!

1040 akrů v jednom kusu za
měním buď za obchod aneb pro
dám za hotové Pozemek nalézá

Bedřich Procházka byl zde na-

vštívit svou ďceru sl Růženu
ktrrá vyučuje zdejší Žkolu

Jen jsem dvakrát zt seboj vy-

nechal novinky do Pok Západu
a přes 300 ženských mně psalo:
šbudu-li- - psát že mi přijdou vy

tihat za uši šotrabe holport!
Frank Ficenec á Václav Lorenc

'! manželkami jakož í babička
1'iceucová bylí návštěvou u naše

se v sev východ Nebrasce Až

[městě byly některé budovy poško-
zeny více starých stromů polámá-
no Na venkově pak nejvíce
trpěly stohy sena a kukuřice která
byla na mnoha místech až k zemi

poražena
FrantFujan mladší z Prague

byl ve městě našem minulý týden
Nedozvěděl jsem se příčinu ieho!

asi na 160 jest rovný a od oo do
Soo akra hodí se výborně pro far-

maření Nalézá se 4 míle od mě
sta r6 mil od sídelního města a
160 mil odOmahy Vše obraženo

Něco za nic -z- ahrada utvořená z pouště Taková jest historie
zavodňovaných krajů Vezměte půdu která nemá 50 centů
ceny za akr zaveďte na ní vodu a prodáte jí za—co? V závod-Bovan- é

části Colorada jsou pozemky které nekoupíte za

$20000
A přece v Big Horo údolí ve Wyomingtt a v Nortb Piatte
fidolí v Nebrasce můžete koupili zavodněné pozemky od J15
akr a výše Klimatické poměry jsou zde zdravé vody jest
zde hojnost nevyčerpatelná a paliva jest dostatek za laciný
peníz

návštěvy neb jsem ho jen zahlédli značná zlepšení dům o 12 svřtní
cích stáj 48x50 dobytčí kolny pro
400 kusů Bližší sdělí "Pokrok
Západu Jest to příležitost pro]

nu sedláře Johna Ficence v neděli

Republikáni jsou přece jen ku-fcí- !

Dali nominací Johnu Pospí- -
ovi t Weston který je znám
'' Hdaý dověryhodnýjmuž a

dý Honzíka má rád a zvolení
-- ho jfjst předem zajištěno Zdali
ly který zvolený člen do záko--dám- y

udělá dobře pro své spo- -

celý život 8x4

Na prodej!

na ulici a nemohl s ním mluvití

Železniční dělníci dráhy U P
dodělávají vodní nádržku a starou
bourají Jiníjjak pracují na změ-

nění výboček v městě Bude prý
zde všechno změněno a snad ani

přei zimu se to neukončí Jatky
budou přestěhovány jižně vedle
hlavní tratě a rovnoběžně nimi
bude položen asi dvě míle dlouhý
"switch" Též máme dostali nové

Dřevěný domek o 1 světnicích Požádejte 11 o popís v kterém podány
jsou tyto láce Pošleme vám bo ochotnějenž má býti odstěhován Velkost illopi14x34 výška ke stropu 9 stop

Potizo jen $50nádraží

ujmi iu zajme jenaa je pre
'4 a vyjde co čestný muž a

Čech z čestného místa

u něhož bude jistě zvolen Po-ťíš- il

Čechy v okresu a hojné
řátclé nezklame Proto spěšte
nioci k vítězství PospíŠilovil

111MS
Použijte rychle té příležitosti a

Gen Pasa Agent

OMAHA NEBRASKA

Stavitelé mostu přes řeku PJatte
se již blíží k íižnímu břehu: itStř

- w

hlaste se u JENSENA 414 N
asi sto a padesát neb dvč stě kro 14tá bt Omaha 10? iL—U


