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I Jíranová a celý kroužek vv David City dne 14 líjna 1904

se ta to la prchl by °idu

vyhnul !d aJauuuuiiu t ta
chránil Tu najednou a ta tý-

den po jeho imitcni byla nalcien- -
příjemné a milé láhati setrvalDutck neplatil pokutu a útraty
lloulio pohromadě Vičcře setak bylo udáno proto le soudce

ví jit tolik žo ani nemusí udatlil dávno nebylo v Ntbratce strami připraveni byla znamenitátmíněná mrtvola ale ve stavu

takového rozkladu Ic nebylo tdali ta výtrika se stala v Lin pan Jindřich Donát se opět po

molno ji ztotožnit dle podoby a Rtaral o to aby nikomu nevyschlo
v krku Sestra B Bookmajcrová

wood neb v Ornátu a v David City
to mu nechtěly rozumětpouze podle Šatstva a dle ptat

mřlů nalcícných v kapsách po Paní Anně Dirtošové se stala

v 8JÍ ho I viíir
Miilii doznali Ž jm byl ve-

lice ph kvapen mírným ánkcm od

mole v Corpus Clmti j"iiž po
větlí 'litmnfc uiliUni Jak nám

bylo řečeno nevystoupí teploměr
přes ga t F i o demž jsem se

přtbviJiil kJyŽ jseri přijel na

tpřt neb v tentýž den když bylo
v Corpus Chrisli 86 st bylo v

Omatc 96 st o 10 st rozdíl

Nával hostí byl v hotelu velký a

hoteliér nás pro nedostatek místa

uvedl do protějšího domu kdež

jsme si náležitě odpočinuli
Druhý den jíme si prohlédli'

podala 'ncvěítě" na upomínku

pěknou paličku na maso a velkou

míchačku na koláče (Bojím se

na zpáteční cestě z Omahy minu
ion sobotu malá příhoda Někdo

znán v uí Sherman Mrtvola by

la převelena a při koronerovř

inkvestu jenž neobyčejně dlouho

trval konečně uznáno Žc Sher

vvšak aby mě s ní 'nevěsta' někdysi spletl její zavazadla sc svýma a

položil ti k mm zabalené kalhoty ráži místo v těstu nemíchala po
vzádech) Tento dar provázelaKdyž přijdi do Linwood vzalaman přišel k smrti neznámým

způsobem Tak věc končí Mrtvo tímto přáním: Přijměte od nás

j lisaky paky a hrne to domů Omyl

zpozorovala teprvé doma Majitella odveŽena do Maine švakrem tento ďárek abyste měla čím mí-

chat povidla "Ženichovi'' pakse nepřihlásil a ona teď neví coShermanovým ku pohřbení Vzdor

tomu mnohé zůstává tajemným a
5

město jehož obchodní Část ležímá s kalhotama dělat podala něco oobl bejby s přáním
několik Btoo nad mořem při příPan Jan Kreuek se hodlá mezi aby se učil chovat a za rok jl poleckdo zůstane při tom že nebož

tik nalezený vc skutečnosti Sher námi usadit neboť se chystá na stavišti do kterého přijíždějí loťiV
s mělkým ponorem

~a f
zval ke křtu Pak s pěnivým mo

kem předocŠen přípitc k manželzasloužený odpočinekman nebyl
Obchodní část města mimo ně #Při uzavírání novinek obdržel skému párku a všem přítomným

Novinky z Linwood Neb- -

tik plítnivého podrimu jako le

tos Kukuřice snad I la nejpozď
níjší rychle dozrává a ranná til

ic vybírá Teplý podzim dále

mámená velikou úsporu pro do

bytkáře jakož i pro každého kdo

musí v domácnosti vytápěli '"Ale

spofi do vánoc kdyby chtělo tak

zůstati" slyšíte mnohé přáni Co

by potom obchodníci dělali sc

rimním zbožím?
Rev Ant Svobodí od Clarkson

byl minulý týdeu vt městě Ne

dozvěděl jsem se však účelu ná

vŠtěvy
V Melkus má na prodej nejen

svůj obuvnický obchod ale i svoji
residenci a několik loto Pan

Melkus se hodlá odstěhovat! do

Missouri jakmile prodá svůj
majetek zde
Minulé středy odbýván byl zde

sBatek slečny Julie Schmiďové s

p Franť Vrbou Oba jsou zde

vyrostlí a dítky vážených rodičů

Prejem jim dlouhou a příjemnou

plavbu manželským životem a pak

hojnost Štěstí a božího požehnání
Nemalé pobouření způsobilo

několik pokusů o vniknutí do do-

mů na několika místech ve mě-

stě od nějakých pobudů aneb

opilých darebáků Na několika

místech kde pouze ženy byly do
ma večer dobýval se někdo do

druhý všem nepřítomným a třetí výstavná I t'
obyvatelů

" V

jsem dopis od 'Babičky' z Platíš
mouth v němž si stěžuje na Spař

K011K ouuov tient iaK

jak by na město o 6000
r

''ctěné rodině p K VeseléhoPan Voráček z Omahy stavě!

iný obchod Mladí prý nemřou anovou residencí pro pana Tom

Beránka a jelikož se mu na venko a staří se nerodí a teď jak prý s

měla být

Obchody se nalézají po nejvíce
v rukou Američanů a dva z největ-šíc- h

mají Židé ZČechů jsme tam
nalezli dva mladé Texasanv no

vě líbí míní se mezi námi usadit dozvěděla že se v Linwood hledá

Práce jest zde dosti a myslíme že kovář tu by si prý přála k nám

s ním každý bude spokojen Zná se přestěhovat Paní V zahraje
Jalufku a Chýlku kteří vlastního- - f%me pana VoráČka už po 25 roků a si také ráda divadlo a to prý j

nejvíce mrzí Že máme u nás oznámůžeme ho směle odporučit stinec a dobře se jím vede J h

Hned za obchodní Částí vypínáV úterý minulého týdne odejela

moje drahá polovice do Omahy a

meno zase něco novího a u nich

ničeho To je kříž s tím novina'
řením: při bvsnisu aby uschl alevzala sebou toho nejhodnějŠího

synátora Jaromíra poněvadž se

Utah Slč Lilii Bookmajerova a

Mary Karvánkova přinesly pro

dítky oslavovaného párku pěkné

hračky které byly ovšem s díky a

radostí od těch maličkých přijaty
Při zpěvu a pěkné hudbě zábava

plynula mile Manžele Jiranovi
zahráli "Noční hvězda" na piano
a flétnu a citem uměleckým a Čas

prchal tak příjemně že teprve o

11 hodině se společnost rozchá-

zela Tak pěkný sousedský večí-

rek jsme již dávno neměli a buďte

ujištěni bratří a sestry ZČB že

nám zůstane památným a zde

Vám za něj ještě jednou srdečně

děkujeme František a Antonie
Vítámvás

Pan A Tříletý započal se stav-

bou své residence

Manželé Drozdovi dleli návště -

4každý mu dá "kapitolu"

se asi 40 neb 50 stop výšina jenž
se táhne dalsko do země Na této

výšině jest residenční předměstí
Corpus Christi
Boháči maji zde nákladné budo-

vy s pohledem na moře V zahra- -

matka bála Že by doma zlobil

Kára ho tam nepřejela a tak přijel

Sotrab

Novinky z Plattsmouth Neb- -

Miluj svého bližního a kde mů
domů zdráv a Živ V průvodu je

jich odejela také paní Anna Bárto
Žeš -l- ízni ho a někteří lidé to děšová Líbilo se jím tam dobře

lají s radostíale doma prý je přece lépestavení zkoušeje buď dvéře buď

okna Mimo postrašení žen nic Paní J Korecká z Lincoln dlíV úterý odejeli do Oklahomy
se nestalo Někde zase kde ro zde návštěvou u svých rodičů Vopí Perníčková pí K vačková a pí

střejšovýchrodina nccyia doma vloupal se

jakýs dobrodruh do domů ale nic
Řeháková navštivit svoje přátelé
Potom že Linwood nepokraču

jel Náš Ferda Faytinger toho na

SI Klára Bookmajerova která
se věnovala studiu zpěvu zpívala vou v umaže a donesu nam ponebylo pohřešováno Účel ná-

vštěv těch nebyl tedy loupežný ponejprv solo v method chrámustavěl na svých lotech že to kouká
V případech kde žena zůstane iako noví Linwood a o zpěvu jejím roznáší se všeo
sama večer doma jest radno ne Náš starý osadník pan Šprink obecná chvála Přáli bychom si

aby nám také někdy zazpívalarozloučil se tímto světem minulýchati jí dobrou brokovnici aneb

revolver a má umí ti s věcmi těmi pátek Pan Šprink byl už po delš česky
Staré přísloví praví: ať je chuto zacházeli a pak snadno může čas nemocen a konečně přišla ta

ve slušné vzdáleností udržeti spravedlivá co se nedá uplatit dý neb bohatý ten kdo je láskou

zaujaty v přístavu manželskéma ulehčila mu v leho trápení Po

dách jest všude k spatření pome-

rančové fíkové citrónové a jiné

polotropické stromy nesoucí ovo-

ce V zálivu Corpus Christi se

chytá mnoho ryb jež možno kou-

pit za 50c plný lunch basket- -

100 kusů za 25c Lovením

ryb zabývají se nejvíce Mexikáné

avšak kdo chce může si je nachy]
tatí z darmá
Mohl bych naptat více o této

krajině nechci však čtenářům Po

kroku ubíratí příliš místa Chci

ale nyní zmínit) se o pozemku pro
českou osadu vybraném Pozemek

ten jest dobytkářská renč mající

7000 akrů půda hluboká černá'
ornice a od Corpus Christi jest
%xt míle k nejbližším hranicím

města
Mezi měst m a touto renčí jsou

malé farmičl od 20 do 40 akrů

na kterých putují ponejvíce zele-

niny a vysazují stromky a víno

kteréž se tam dobře daří Viděl

jsem tam několik mladých hr uško-

vých stromků asi kletých kjždý
měl asi 10 hrušek jako pěst vel-

kých
Pozemky tyto co jtou trochu

vzdělané mjí cen í od 50 do 100

pobudu jenž dobývá se do btavení
buď se špatným úmyslem aneb hřeb odbýval se v neděli odpoled své hledá Štěstí a proto tam také

nechali se vésti p Jan Špaček sepouze proto! aby ji postrašil IVne jelikož ale se dalo do deště tu

nebylo účastenství tak velké jak se si Marií Šebestovou jimž za

toho oáš soused zasluhoval svědky byli p H Geringer a p J

Nežli opětoě budu tyto zprávy

psáti může býti most přes řeku

Platte už hotov a farmáři z druhé

strany z okresu Butler a Sauoders
Perlmao Pan Ženich si patrněNáš bankéř pan Emil Folda
myslel když toho bacil i redaktor
Pokroku p J Přibyl že už to

navštívil též Omahu minulý týden
v čase slavnosti Ak Sar Ben ovýchbudou opět mocí do našeho mě

sta Pakli to nebude skutečností rytířů Měl jsem také sto chut ítaké díle nevydrží a následoval

jeho příkladu Mladí manželé

zdrav od pí A Zelené za což dě

kujeme ale bylo by bývalo lépe

kdyby si Zelená k nám ho donesla

sama
Panu V Blatnému do Brna po

sýláme naše blahopřání k té malé

dcerušce a mamince přejern zdraví

Kmotru Karlu líanouskovi se

stalo tentokráte po vůli neboť

mu čáp donesl dvanáctiliberního

syna kluk jest dosti silný a snad

za nedlouho bude již dosti statný
aby pomohl malý Karlík starému

házeti prkna na káru Naše bla-

hopřání
Zdali pak si náš přítel 2 Utah

vzpomene na ty krky z kuřátek?
Tatínku to jich teď námel Paní

Chadrová by Vám prý s radostí

nějaké poslala jen máte psát a

také připojit adressu neboť jsme
ji ztratili A apropos buchty s

makem již také pečem ty zlomy-
slné vrány nám ho přece nesnědly
Manžele Říbalovi dleli minulý

týden na návštěvě v Omaze

Náš bývalý mayor S Morgan
dokonal životní svou pouť Zá-

keřná nemoc rakovina ve stře-

vech ho sklátila do hrobu a každý
ho želí neboť to byl řádný muž

Zpravodaj

jet ale neměl jsem na prodej žádtu myslím že prlStč budu moci
určitě udati kdy bude most ku nechť přijmou naše blahopřánínou krávu aby mně zase někdo z

kapsy vypálil peníze jako sc mipoužívání otevřen Staří manžele Wafgovy z Have
Okresní drůbežaí společnost je lock kteří py několik roků Žiíi vto stalo asi 7 roků zpět a proto

volána do schůze na sobotu dne jsem zůstal doma rozvedení opět se smířili a žij

pospolu se svými dítkami nechavV úterý odejel pan Ferdíuaod 115 října ve 2 hod odpoledne
síni městské rady Se nový svarek zákonitě potvrditi

V těchto dnech zde byly návště
Faytinger se svojí manželkou do

Schuyler kde se súčabtnil svatby iPaní J Bartůfiková a Marie dollarů akr a více Msji zde dvojí (
úrody V zimě sází zdí a v Iét5f ťKohoutová byly v Omaze minulý vou a přejeme jim aby štěstí jichslečny Šmídové s panem JVrbem

Novomanželům gratulujem bylo nyní nezkaleno
Politování hodný případ sko

týden
P W Prokeš 9 manželkou a

dcerou jel do Omahy minulý týd

podívali se na slavností Ak-Sa- r

Příští sobotu dne 15 října jest
u Dartoše velká taneční zábava na táctví jednoho kluka z katolické

Školy udál se v těchto dnech Maposvícení
Den Ve čtvrtek opět větší počet lé šestileté České děvčátko ubíraloMinulou neděli byli jsme 11 J J
návštěvníků odejel odtud po se z veřejné školy domů kdyžKavana prohlédnout si jejích no

dívati se do Omahy na ukončení kluk jí na cestě zastavil a poněvou residenci a myslíme že mlu
slavností Ak-Sar-D- víme pravdu když řekneme že vadž mu nemohla na otázky jeho

odpovídat! neboť dobře anglickyjest to jedna z nejlepších ve městěJak jsem minule poznamenat
ještě neumí tu děvče povalil nabyla nalezena v fece ťJatte asi
zem a kopnul ho dvakráte do zadmíli západně od vozového mostu

Milený Macku ty zveš mně na

holport na to vytahání za uší Z

toho nebude asi nic U nás máme

ženské zase jiného rázu a měl bych

takže na zádičkách ji zůstaly skvrpři severním břehu mrtvola a po
ny této klukovy surovosti To 6eziěii ztotožněna co mrtvola C A

bavlnu kukuřicí a jiné Za zelf
utrží jak rně bylo řečeno od I50
do I150 z akru a někd víco

Fozsmek kde k česká osada

zřizuje jest nevzdě án ale půda
jest tak dobrá jako na těch firmi-

čkách a možno ho ještě nyní od

$1250 do £15 akr koupiti
V Chicag i Record Herald ze

dne Si října má czuámku ''Orange
Judd Farmcr'' hospodářský to

časopis kterýž upozorňuje lid na

lacinou jízdu na jih kdež možno

založiti dobrou budoucnost s ma-

lým kapitálem
Oznámka ta mě ph'pomělabych

napsal do Vašeho cť listu tento

dopis by krajané si prohlédli tuto

krajinu když mají tak lacinou pří-

ležitost

Cena z Omahy až do Corpus
Christi a nazpět jest #18 85 pouze
18 října Lístek má platnost ai
dní ' V úctě

A Čecha

pěkcě vychovává mládež v tépozvat tebe abys se mnou zkouShermana který okrádal obchod
Škole'!niky spolu 1 E T Croshawem šel Žádná mě nechce vytahat za

uši ale chtějí si mě předejít abych Pan lan se samou radostí otáčE T Crosbaw byl při nedávném

zasedání distriktního soudu uznán jako na obrtlíku A jak by takézase dopisoval a vezmou mě za

bradu a to se jeden cítí Darmo ne když už dostal od své manželvinným a poslán na dva roky do

Novinky z Dodgc

Již několikráte měl jsem úmysl
podívati se na jih abych alespoS
poněkud poznal krajinu a tamní

Život P St Kostoryzem z Oma

hy byl jsem upozorněn na krajinu
kolem Corpus Christi Tex kdež
on českou osadu zakládá a tu

J9effl si umínil že při příležitosti
si udělám výlet
Jelikož dráha Rock Island měla

sníženou cestu z Omahy na jih tu

vydali jsme se na cestu s p Wm

Hrabákem dne 9 srpna Z Oma-

hy vyjeli jsme k večeru po zmíně-

né dráze a cestou se k nám přidali
pan Merzl z Lincoln a pánové

Špirk Duras Červený a Dr Ši-

meček z Wilber Cesta ubíhala

ky krysmusu boubelatou dcerupovídatlkáznice Sherman byl pod záru
šku Maminka í dceruška jsouPoslední dva týdny se Pokrokkou ale podařilo se mu získati

odložení svého přelíčení k vůli zdrávy a my gratulujemflák opozdil ale to jste měli vidět
Sv biřmování se vydařilo nadnezhojitelné chorobě své manžel Dvéře u 'ofisu' se netrhly a každý

se ptal: co se stalo 1 Pokrokem? míru dobře neboť počasí bylo veky Sherman byl v poslední
lice příznivé pro podobnou udádobě zádumčivým a bylo na něm U tebe jicb Macánku bylo 300 a

u mně jich bylo alespoň 700 a to lost Pan biskup svým vyjádře
ním že ZČBJ je spolkem velicebyla túra ZároveB jsem tou ralou

pozorovali patrnou změnu Asi

před dvěma týdny si vypůjčil od

G H Thomase udicí a Šel na

ryby Od té doby zmizel a mělo

na "Pokrok"dobrým se některým fanatikůmby Pokrok docházel nás pravidel — Předplaťte se

pouze $1 ročněale nezachovalně tak rhy každý byl spokojen


