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§ NEBRASKA $ l Rotánek mi jit ikoro
residenci a bude co nejdříve

náhlém skonu p Oto tpalíha v

David City uirrý po mnoha roků
Kdil hotel a jehel manželka dopi-

suje hnedle do vlrch českých ča

opisů v Americe Pozůstalé rodi-

ně vyslovujem hlubokou soustrast
Mimořádní RrhArn iw liatnt

oslavovat jtjf dokončeni

A

Slítni komisar nad máslem

Wright podal prlvfi guv Cum-miiis- ovi

svoji i nrávu 1 níl vvlf- -

Nál Tonda PelráČků by se m'
pochlubit pres Rooseveltovi jakýDit úplných lit otofr-dnfc- h vf

mámei Ve státu Iowa jeit 11373je chlapík Ondyno ut častova
Mlatctdft KČH! rríltl nfdfti

polit obdržel pres Roosevelt v

Nebrasce 157313 til Patkeř iqS krav kterd ma t cenu íioUé kdmúliu tytu Tu j liadljc

kal a kdo i n něj obrátí mole
býti jíst ie mu poradí moudře a

posloulí ochotně

Rudolf Balaban g Howclls byl
ve městě minulý týden

673 jot 516 másláren tam pravlasti ! Jeho manželka I nSI Tondadem 31679 Wtttoo pop 3033a
covalo a sholovilo 61911437 1ba celá familie jsou tdrávi jakoaviiiow temp 6303 Deba 10c
máilačili 31000 tun a sice máslaKuti Gratulují

Josef KřikaČ z Clarkson dlel toho ncileplího K tomu potře

Odpoledne I r Bartoš tij
Manželka pana Holkovce 1

Uruno nalézala se zde v léčení
u dr Draského Minulé pondělí
odjela ňplně uzdravena do kruhu
své rodiny

V úterý min týdne slavil sRatek

73So hl Většina Rooseveltova
obnáší tudii 84833 hl Gunroer
Mickey obdržel 111707 Berge

éaéaéaéaéAMAMaMAMááAátde pléd týdocm bovaly 80000976 liber smetany
Pan I Kees učitel hudbv ode- - OIÍLAIIOIMA103 4070 Vtil ioc 3087 hl 775007330 liber mléka Far-

mářům bylo za smetanu a mlékojel na návštěvu na východ Po-

zdrží se několik měsíců
Z Ravcnna le nám sděluje: Zlý "♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦o zaplaceno #9894 543 Ve státěsvůj p KraČmon se sl

Mezi četnými hostinskými kteříosud téžce dolehl oa rodinu kraja
na Františka Skočdooole lede prodáno bylo 2814101 lb máslaDancing Club se znovu zorea

nisoval a zvoleni [ C Snrecher
v Oklahoma City byli obviněni

velkoperetou Z porušení gákona a

dodavatelům mléka přepuŠtěno
bylo 3437505 liber tak že 54
650760 liber bylo posláno za hra-

nice státu Nejvíce másla vvrobí

oáct roků starý jeho lyn Franti-le- k

přišel nahodilým způsobem o

Život Se svolením rodičů mladý
prodeje nápojů jsou také krajané

předsedou E F Folďa tajemník
a pokladník výkonný výbor: H
West VV 11 King a VV L Ful

Josef Hála a Jan Hrabě jimž se

vytýká že měli v hostinci záslony

Annou Urbánkovou Novomanže-

lům gratulujem

Minulý týden strávili manžele
J L Hoffmanovi několik dní v

Omaze u přátel a známých
Matka mi opět minule psala

zda li nejsem nemocen že nebyly
žádné novinky v Pokroku Ma-

minko co pak nevíte že se teď

kolikrát i zdravý Člověk rozstůněř

se v severovýchodních okresích
Čímž bráněno volnému hledu do

mer Taneční zábava se má po-
řádat! každý druhý týden

Delaware Clayton Fayette a j
místnosti Oba dáni nod záruku Na prvním místě stojí okres ClayJames Godsden se zajímá v ob- -

ton a 2974056 lb V okresu
Lion obnáší výroba másla v más- -

mezení rozvodnění zdejšího Shell
creeku Podrobnosti budou do--
mm árnách 1030937 liber
dány později

V okresu Tama ačkoli odevzdal

hoch vysel ai na hon do blízkého
okolf jež chová hodně zvíře k

odstřelu Vzal si ručnici kterou
v ruce držel připraven aby ji
mohl ihned použiti Pátraje bedli-

vě po zvěři nevšímal si cesty po
níž se ubíral Následek toho byl
Že klopýtl a upadl s puškou k ze-

mi Táž kohoutkem narazila o

nějaký vyčnívající předmět vyšla
rána a celý náboj vnikl nebohému
Františkovi do hlavy Syn Anto-

nína Hlavy donesl umírajícího k

nic netušícím rodičům AČ po-

skytnuta mu byla ihned všechna

Dráhy poskytují "snížené cestv

I250
Před Časem zadala v Oklahoma

City Žena Jos Nováka bývalého
igenta z Iowa City o rozvod který
také dostala a Nováka z domu na
ní psaného pěkně vyhnala V

pondělí dne 14 t m přišel její
muž do domu a počínal si jako
by byl domácím pánem a když

na letošní posvícení (Thankseiv- -
762 hlasů většiny rep elektorské-m- u

lístku zvolen byl jíž po třetí
Beneš ml syn chvalně známé

J J Kavan koupil máslárou a

hodlá ji přestěhovat do města a

přestěhovat tam svůj obchod

Výkaz naši banky v Linwood

jak podán státnímu výboru ze dne
10 t m

Kapitál a výdělek ' £1118636
Vklady (deposit) 7582097

V neděli jsem si opět vzaldovo- -
ho krajana Beneše z Vining naenou a vyjel na Čerstvý vzduch— dcm lístku pro třetí lhůtu za okrdo Butler a Saunders okresu Obe klerka a sire většinou 340 hlasů
což jest zajisté skvělým důkazem

jel jsem hezký kus země a viděl
mnoho známých a ztrávil několik

přes protesty své spanilé Ženušky
neustával zavolala žena strážníka
a dala Nováka zatknouti pro ruše-

ní pokoje NeŽ tím nebyly jeho
truble vyčerpány neb druhý den

eho obliby v celém okresu '
hodin u bratra P F který Žiie

Úředně se sděluje Že v Iowě
oseto bylo 9000000 akrů kuku -

přišel si pro Nováka šerif protože
velkoporota obvinila ho ze zpro

na farmě našeho dřívějšího domo-
va Že na výletu podobném člo-
věk okřeje zbytečno podotýkali

Onehdy jsem též zarazil na ho-

dinku do Línwood ku svému sta

hcíjež přinesla 300000000 bufilů

úrody Také obílí drobné se zna

Úhrnem 18700753
Rozpůjčeno 16354a 21

Bankovní závod 200000
Hotovost na ruce a ulo-

ženo v jiných bankách 2146532

Úhrn 8700753
Šotrab

Novinky z Millfgan Neb

nevěření peněz byl však po slo

pomoc nebylo to pranic platným
Nebohý hoch v krátkosti skonal
Zármutek a žal rodičů jeho jest
nevyslovitelný Nechť přijmou
srdečnou soustrast
V Table Rock Žije nějaký suro-

vec Frank Kučeral který dělá če-

skému jménu jen hanbu Jeho
manželce dala její sestra darem
1250 a Kučeral je od ženy své
Žádal Když mu tato peníze ne

Žení záruky $750 opět na svobodu

propuštěn Jak se zdá Novák v

menitě vydařilo takže stát Iowa
dle třicetileté zkušeností může
býtí považován za neiárodnéišíUklahomě drží se dále svého ne

rému a známému kamarádu J L
Hoffmanovi a v kruhu jeho rodiny
sešel se též s pp í I Kavanem

stát Spojených Států a snad celékalého řemesla pro nějž v Iowa
ho světatak mnohý ho proklíná
Minulý týden poranila se dostiZ Yukonu nám náš jednatel p povážlivě na ruce RůŽma Chii

dříve zde obchodujícím J Wallou
a L Sedlickým Na Šotraba jsem
nemohl vtrhnouti jednak že jsem
se dosti dlouho nezdržel a pak Že

chtěla vydatitu ji zmlátil klackem Jiří Kouba sděluje že našeho mi
přerazil jí dvě žebra dáčk?vá za Solonem když svalil

sena ni sud "sajdru" který do- -'
lého odběratele p Fr Pazourka

se též jíž v tom Linwood nevvznám stihlo hrozné neštěstí neboť při
drolení kukuřice přišel o ruku a

fiovlnkyzc Schoylcr

íPodlŠF H Sobod)

Řád Rábí uspořádá soukromou
zábavu na den 3 pros a jak jsem
doslechnul pozval si k ní za řeč-

níka p F J Sadílka z Wilber
Řád si přistavit svou budovu a

vkusně ji upravil a k otevření její-
mu právě chystá pěknou tu zába-

vu do níž zajisté se dostaví všichni

tak jako dříve
máhala dávati do sklepa Uraže-

ný prst zůstane jí neblahou pa-

mátkou na tuto nehodu 'nalézá se nyní v ošetřování DraPamatujte že tu vánoce budou
Kuchaře Vyslovujeme p Pazourco nevidět a proto hleďte v čas Guv Cummins odjel do WashJeště měsíc se budou večery kovi a rodinS jeho v neštěstí je ingtonu aby tam společně % guvprodlužován nějakou maličkost pro své milé

přichystali (J mne dostanete do- - postihnuvším srdečnou soustrast Van bantem z Minnesoty oodalbratří 1 sestry a krajané a kraiankv
dobkyJpendlíky knoflíčky orste- - Jediná zbývající indiánská re

- Posledních několik dnů věstí
změnu počasí No vždyť jsme presidentovi památní spis bv moc

servace v Oklahomě bude brzo mezí státní Železniční komisseny atd s fotografiemi a to jest za-

jisté dárek vhodný A jak lacino
uz měn dost toho teplická

byla rozšířena tak aby tato mohla
otevřena osadníkům a ještě nikdy
nedala vláda krásnější a bohatší

Kdo sezbírá třeba ien iedno zr
trestatí železnice pro ořestuokvoéčko zkušeností denně stane se půdu domovinářům nad tuto Re proti zákonům a zároveň upravo

z celého okolí aby řádů prokázali
zaslouženou přízeH

Na americké posvícení uspořádá
sbor Záboj divadelní představení
a sice činohru "Cikánka a její dě
ti'' Naši ochotníci konají pilné
zkoušky a obecenstvo se může tě-

šit na pěkný požitek Představení
bude pořádáno u Pepíka Buláko- -

Je prodávám! Přihlaste se v čas
až přijde vánoční "rusb" nebudu
vám třeba moci posloužit ani při
nejlepší voli

časem moudrým servace tato obsahuje pozemky vat! dopravní sazbyčerpejme poučení z každého Osageů Oklahomský právní zá V neděli večer o půl osmé lohnnezdaru a poznejme přece jednou stupce pro Soustátí předložil taV pondělí bavilo se několik Bloom ze Shenanďoah zastřelil
svého syna Franka na své farmě -

že jest zbytečné ba velmi neroz jemníku vnitra Hitcbcockoví plánmladíků oa farmě Roberta Grave
umné proklínat! svůi osud a zlo jak by se reservace ta dala rozdě Bloom počal se hádati se svoubiti se skrze každou malou nebo lilia ote vřítí- - Mjsí se to napřed manželkou pro nějakou nepatrnou

střelbou do kamení jenž Frank
Křívoblávek a Melvin Gray vyha-zova- lí

střelcům do povětří Viktor
Sniatlan chystal se právě k vý

du předložití kongresu aby to schvá pNčmu týkající se stavby nového
lil domu na jich farmě a hádka byla

Geo Wílch obdržel kontrakt
na položení vodních rour do třetí
wardy Poslední dny měl zástup

Reservace Osageů a Kansasů tak prudká ta syn zakroč í v zá
leží v severovýchodním cípu Okla

vic Kolem Milligan je nás zde
houf Buláků co kdyby ten náš

Záboj si jednou vzpomněl a zahrál
nám o statečném Kozinovi— to by
se nám všem zavděčil Ostatně
doufejme co nebylo může být
Náš ex řezník byl pozván do

sousední metropole kde koupil
pořádný náklad Štětináčů od pana
Václava Uldricha jak p Bulák

střelu když rána předčasně vyšla
část náboje zasáhla blízko stojící
sud a prorazila bo a broicy zasáhlv

jmu míru Otec se synem se dodělníků zaměstnaných kopáním
příkopu 1 práce bude tento týden

honsy při řece Arkansas a pojímá
1500000 akrů půdy nejúrodněíší

stali do rvačky a tento starého
Blooma snadno přemohl načežGraye a Křivohlávka Bylo to

v Oklahomě Nalézají se tam téžbolestné zranění neboť z hlavv vzal své tři dítky a ubíral se
hotova

Zdejší "Sun" započal podávatí petrolej plyn uhlí zink a olovoGrayovy vytáhl lékař i broků a nimi ku s'é vlastní farmě isa ná
zprávy z Butler okresu Zástupce Oklahomy v kongresuz hlavy Křívohlávkovy 2 několik

chce ie také zásadití o otevřeníKukuřice se už dolamuje Letos jich ale nemohl dosud vytáhnout

sledován matkou svojí Bloom
ve vzteku chopil ručnicí a výběh
nuv za odcházejícím atíilil 00

veliké pastvinové reservace v okrsi iarmeři libují že mohli denně Očekává se že to pro ně nebude

pravil má jich p Uldrych jenom
ještě 375 kusů To bude za ně
babek I

Náš žurnalista p EKotas staví
residenci ač je dosud svoboden

Komaočů pro bělochy z čehož senasbírat! více kukuřice nežli léta něm a zasáhnuv ho do hlavv okamíti žádné nebezpečné následky
minulá naděli 1560 farem o 160 akrech mžitě ho usmrtil Vrah svého

V Indiánském území otevřenoA D Crouch až do nedávná
Novinky z Linwood syna jest 68 roků stár a všeobecně

vážen v celé krajině Zavražděný
bud pro bělochy osazování a zazde řemeslo kovářské provozující
kupování pudy také co nejdříveprodal zásobu různých věcí draž

ale myslím že v tom něco vězí
Inu já mu to přeju ale na svatbu
mě pozvat musí jinak chudák
zkusil x

jest 37 roků stár a zanechává zaP Fr Vítámvás e Plattsmouth neb rozdělení oa hlavy Indiánů jebou a ostatní odstěhoval do Prim- - sebou manželku a 3 dítkynalézal se v minulých dnech v hotovo a zbytek prodán bude orose kde na dále bude řemeslo Patnáct lidí bylo poraněno 1Linwood na návštěvě u svých přá sadníkůmsvé provozovat! smrtelně a asi 12 povážlivě přitel a známých Pak navštívil též Kiowi jímž byly pozemky roz
při srážce na dráze Be t Line InVelké množství dělníků neustále Bruno a Prahu odkud v ponděií

děleny před 3 roky nejsou spoko
odjel zase do svého domovapracuje na změnách kolejaíc na

Náš národoí rybář pSelement
ondyno bručel že prý kapři neb
rouř" Inu což neví rady? Dejte
jim také něco jiného než pořád
brambory Víte to není v Če-

chách tam jsou vzácné letos ale

jeni se stavem usazeným a chtěli
terurban v Des Moínes o 6 hod
v sobotu večer Nejvážněji jest
poraněn strojveda A Toneš iemuž

dráze U p Stará paní Kavanová odeicla by zase zpět do divočiny aby se
minulé soboty do Omahy navštívitKomisař ulic několika dělníky všude mohli svobodně toulati rozbita byla lebka LTrowbrídřeopravuje ulice za dráhou Tak svoji dceru paní Krejčovou a vzala Zde už to nejde a proto prý ute dělník má poranění vnitřní Neletos nebudou třetí- - warďácí říkati sebou svoji vfiíičku Emilii kou do Mexika a pozemky krásné

tady jich máme habaděj a proto
kapři radš! maso nežli brambory
U nás se odbyla letos volba do

že jsou vždy odstrkování a zane a zanedbané by po nich zůstaly
štěstí stalo se tím že osobní vlak
srazil se s vozem naplněným děl-

níky do práce se ubírajícími
dbáváni Budeme mftí opravené S díky jsme přijali několik kou pro domovinife

sků uzeného masa které nám bylycesty a pět bločků vodních rour

Zdejší Sun a Free Laňce se

sti hladce a doufám že ku spoko-

jeností všech lou trochu bručení
musí být to jinak být nemůže ale

nyní jděme zase ruku v ruce a po

posiany po p Vác Rezáčov na
Stalo se to v ostrém záhybu kdy
nebylo možno vidětí Lu předu
Když se objevila přední světla z

Farma na prodej]košt od oblíbeného řezníka dzmifiujío jisté zamotáme! stran
povolení k sEatku níž jest spo mysleme si: vůle lidu vůle božíl

Pavlíčka Teď se nedivíme že
p Pavlíček v jeho krámě ve Schuv- -

obou stran narazily již vozy prudo 120 akrech v okresu Saunders
jen Rev Ant Bednář z Howells

Onehdy se mi jeden Brooklyfiák ce na sebe brážka byla hroznáv Nebrasce v sekci 29 twpu 20ler mi pořád plno lidí když vyrábí a vozy rozbily se na tříštkv Ioneivysmíval "Vidíš" povídá "iak R 6 — o mil severozápadně od
Dr Síxta zdejší český íékař se

odstěhoval z Wellsova obchodu a tak chutné výrobky Weston a 5 mil jižně a 3 západně byl daleko odhozen a když byl
zdvižen byl již v bezvědomíStaří manžele Blairovi a man od Prague poblíže bývalé pošty

jeho úřadovna se teď nalézá jižně
od kamenného banku kde má vše
velmi pohodlně zařízeno Dr

žele Richardsonovi odjeli minulý

se Brooklyn zmáhá! Starý Bulln
udělá 245 stř cihelného chodníku
a ostatní ho budou následovat
To pak se budete na nás dívat
Škoda jen Nováka Že tu laundry

Plasy O podmínky prodeje pište
Předplaťte se na Pokroktýden do Kalifornie kde hodlají oa: Josepb Včulek Bison Okla- -

Sixta jest zkušený a praktický 16 stráviti celou zimu pouze $1 roénénoma 17x6


