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Prase v Nebratce temtel ileo
ZČ1JJ Frank Fujan a spolek
doprováiejkí tělesné poiůitatky
jeho do kostela byl 1 tohoto vy

povřten Jiná válot nehoda Itala
při ipoultěol rakve do hrobu

přetrhl io totiž provaz Nemá to

býti výstrahou! Mactk

první tiMly nnloou
U02 ttllllam ! Omaha Vb

Dobrá vlna lihíry doumky—Clniiný
BikuMk vMy 1 fuč W--

dobrého potomku oj Jitu johu
ion srovná píci "lajnu
KrtntitoU U'lntLit vsítil min

4
týden do liVikornu a rotuml i

! umo sebou le ca ni stržil heaký
balík bankovek takte měl kapsu

tuvtilW ttrbai le to bude libivi
poutě soukromá

Pánové Anton Ptáček a Fr
Zeman byli tyto dni ve Fremont

i obchodem

Nil roiválcč polty p John

Novotný dostal nový poltovnt

riw( ktttt profl objednal p Fr
Křiž

Pan Joc P Vondra byt minu

loti sobotu na bonu ale nic neza-

bil Za to ale přítel na dva krá-

líky a sice u Dlatoýho ta ledoicl

jen le si prý na nich pramálo

pochutnal
Všem Čtenářům i personálu

"Pokroku Západu" přeji veselé

svátky a Šťastný Nový rok

Na zdarl Vác Blatný

srn

IČeské rekordy
pro 12Uotiovy Columbia fonoirraly

ve velkém výběru 35c KllH

pořádně nabitou Krank byl

prodeji apokojen a 'šlápl'' na to

František Ncsiba v sobotu ia-tov-

o sto Šest a to proto Že mu

vrána přinesla boubelatou holči

TkCKU iviamicKa a ucerusKa sou

Jrívy a tatínek ještě zdravější
#% Gialulujeinl

blečoa Klem Holečkova jela v

t neděli v buggách do nichž měla
AAAAÁAAaXAAAAAA AAAAAAAAAA

zapfaieného jednoho kouč Kůň

se pojednou splašil a letěl jako o I
n závod Netrvala ta však dlouhá

Novinky t Wihon

Dne 17 prosince 1904

i a tu vidím jak m bratr Jorl
hne ta uftákrm Chytil ho Jeltě
livého a odr vidtl mi ho slovyi
"Potu ho klackem!" I napálil

Iftcui uUkit pft1 hlavu kUck to
mi přeratil a tajíc — dal ne do di-

vokého úprku % ia nedlouho byl

ten tn j byl rid le
se ml pfcraiil klacek jolto jnem

te ním nemusel tahat a Pepík
Eret byl čase rid fe se nemusel

tahat se tajícrm Pak jíme si

jcítě trochu pochodili načež jíme
se vrátili domů (ovScm bez ušáka)
Večer nás přišli navštívit pp
Kliun a Voráček a jsme si

drobet pohovořili pustili jsme se

do dardy při n(Ž nám čas rychle
ubíhal takže ueZ jniuu se uadáti

byla půlnoc Rozloučivše se s

milými krajany odebrali jsme se

na lože Druhý den jsme zase

všichni ve zdraví vítali a Žádný z

nás neplakal Pan Eret šel krmit

koně a my zase šli připravit vůz

neboť milému švakru připadl úkol

aby nás zavezl opět na stanici do
Comstock Pepík se milerád pod

jal úkolu toho začež nechť přijme
srdečné díky Jemu i milené choti

jeho vzdáváme vřelé díky za 6kv5

lé pohoštění
Jan Horký

Novinky z Bruno Neb

Dne 17 pros 1904
Přednáška proslulého českého

cestovatele p Vráze vydařila se u

nás tak bídně Že jest opravdu
nanejvýš trudno podávat o ní ve-

řejnosti zprávu Než jsem k tomu

mravně nucen Naše slavná br-

něnská honorace si snad p Vráze

představuje jako nějakého kome-

dianta aneb něco podobného
Těm neučeným a těm kteří nic

nečtou se ovšem nedivím že neví

kdo pan Vráz jest a proto nepří-

tomnost jich jakž takž omlouvám

avšak Že nepřišli ani ti kteří umějí
číst a již se pokládají za vzdělané

4 '
škoíár se převrhl a nebohá slečna

vylítla a zlomila si ruku v

Sw¥něho
Anna $afaříková bydlící

_ _1 i i i

Edisonovy fonogrnfy f ceilácll 10 20 30 a 50 flolart km

VICTOR a COLUMBIA MLUVÍCÍ STROJE

pro placaté rekorky a české rekordy 7 palcové

Hudební nástroje a hudebniny z Čech
Výtečné struny — Hrací albumy

ČESKÉ TAHACÍ HARMONIKY iToiíoíy7
1- -řadové J58no vétšf $19 00
2- - řadové 1350 3 řadové 3200

Fotografické aparáty (camery)
v cenách Jtioo la 00 JI500 až $2500 kus —Veškeré foto- -

grafické potřeby velký sklad

české hodiny s kukačkami v cenách JI7 50 Jí 8 50 $10 až $13 kus

Velký výběr diamantových prstenů jehlic náušnic a kno-

flíků zlatých a stříbrných hodinek a zlatého zboží Zaruieni
hodnosť—Vem doljré ocelové nože nůžky a břitvy

Elektrické kapesní lampičky $100 kus

Elektrické baterie zvlášť 30c kus
CENY VELMI NÍZKÉ-Kterouk-

oliv věc ode mně koupíte budete típlně
spokojeni pakli ne—peníze vrátím

Obchod založen v roce 1898 - TELEFON 4189— J 79th 12m3

Manželku pana Emila Gregora

potkala onehdy nehoda Seděla u

kamen a ohřívala si nohy když
ve rarwen BKrauia se prea Krai

kým časem nějakým spasobem do

prstu a nyoí dostavily se z toho pojednou kamna dvakráte a to

rychle za sebou vybuchla Paní

Gregorová jest v obličeji popále
na avšak není to zlé tak že neho

da ta nebude míti pro ni Žádných

t asi třikráte u doktora avšak rána

I se jí nechce hojit Jak se Dr
f Grothau vyjádřil nebohá paní
f měla otrávenoukrev

jX Vác Studnička buduje ve Far
well holírnu

Ha Minulý týden byla zde uložena

vážnějších následků

Choť p Jos Rabase jest po-

vážlivě nemocna následkem brz-

kého povstání po porodu Nalézá

se v ošetřování Dra Pecivála a

ED JEDLifiKA aVo!a Nev York N Y
doufáme pevně že se úsilovné

snaze lékařově podaří nemocnou

piní uzdraviti

Velký výběr vánočních dárků

k větnému odpočinku nejstarší
osadnice pí Kortaska na polský

katolický hřbitov v PozOanech

Vincent Šafařík odvezl již do

trhu 1600 bušlůioroy jak sám

se onehdy vyjádřil a pořáde ji

ještě vozí To bude Šestáků!

V úterý min týdne kolem 8 ho

diny večerní šel Vás Holeček ko-

lem obchodní budovy Edwarda
Larkowskiho Nedopatřením ma

to omluviti nelze Nikdy bych si

byl nepomyslil že ve dvacátém
JIIC1C uyi omey uaic&a jící ac íiuy"
na na ulici ještě otevřen a ježto

byla velká tma sřítil se pan Hole století mohli by zde býti lidé tak

málo pokročilí Jest to pro násI ček pojednou do sklepa Václav
v é y" m -- 1 1 _ t -

3 maze Dyn opravou raa ze vyvazi zajisté velice smutné když přirov
náme městečko naše k jiným osa

dám českým t
v nichž jak čteme

byly přednášky světového cestová

z nehody te ta R lacino Mimo ne

kolika odřenin jež byly ovšem

dosti bclestné vyvázl bez pohro- -

Muž kterýž
hledá

stále příležitost k zlepšení svých poměrů

jest mužem kterýž jednou docílí svého

účelu Jestliže se muž ten obrátí na

Chicago Milťaukee & St Paul R'y

obdrží takovou zprávu ohledně pozemků

ležících na této dráze aneb k ní sáhají-

cích že mu přispěje v honbě jeho za ště-

stím a blahobytem Adresa
I

F A NASil Gciťl Western Agt 1524 Farnam St
OMAHA NEB

tele tak četně navštíveny Mě% my jakoby zázrakem

stečko naše i daleké okolí jest'£ V sobotu j3me si vyjeli totiž já
ryze české a na přednášku dosta%z moji bratři na návštěvu k mému
vilo se pouze 120 lidí a mezi těmiřivakrd d los Eretovi do Com- -
byli někteří z Linwood jiní od

od Prahy a mnozí až z 'dálného
venkova Z celého našeho mě

stečka dostavilo se na přednášku

iJjstock Neb T' se ví že nás Fe-pí- k

již očekával na stanici Přijeli
I jsme tam v půl sedmé hodiny ve- -

Čer Zašli jsme se ještě podívat
I do městečka a fivakr Eret zavedl

ÍíI nás do obchodu p Zdvořáka a se-

známil nás s ním Fan Zdvořák

_ vlastní obchod se smíšeným zbo

pouze 30 osob! Když však sem

přijede nějaká humbukářská spo-

lečnost se všelijakými břečkami

kteráž náš lid jen balamutí tu má

návštěvu přehojnou vzdor tomu

pro malé i velké má na skladě fir

ma J Tenpír Matinky mohou

vybrat v obchodě tom rozmanité

dárky pro dítky tatínkové pak
mohou podarovati drahé své polo-Čk- y

první třídy kuchyňským nádo-

bím a sice jemným porculánovým
stolním stříbrným náčiním stolní-

mi lampami atd Dále mám na

skladě pušky raifle všech kalibrů

kterých jest nyní nejvíce zapotře-
bí zboží železné barvy a vůbec

vše do oboru stavebního spadající
Za máslo vejce drůbež jakož i

za jiné výrobky farmářské platím

vždy nejlepší ceny Ten kdo se

dosud nestal mým odběratelem

nechť přijde a přesvědčí se Ob-

sluha řádná a rychlá
Jos Tenpír

Ondyno přijel do města soused

Louis Honomichl a rovnou zamí

řil k mistru kovářskému p Závod-

níkovi u něhož objednal pár no-

vých ostruh pro svého novoroze

nčho synátoraJakmile prý ostruhy
budou hotovy pojachá malý svě

toobčanna pomoc Rusům do

daleké Asie kde na žádost svého
otce bude zařáděn mezi chrabré

kozáky T' se ví že šťastný tatík

na synátora částnul a my a velikou

radostí přijali jsme zprávu že

paní matka í princ jsou úplně
zdrávi a proto Macek touto cestou

pfipojuje svou gratulaci a statné-

mu synátoru provolává uMnogaja

ljétalM

Osvědčený cvičitel Sokola W

Hubálek připravuje se pilně ku

cvičení Přítomně se staví v So-

kolovně nářadí tak aby se toto

nemuselo rozebírali a s místa na

místo pošinovati Jen do toho

Sokolfci bujaříl Sokol Fr Šibra-v- a

jest při tom též pilně zamést

nán- -

Adolf Honomichl staví velkou

maštal na kterouž koupil dříví z

farmerského dřevařského obchodu

Louis Honomichl bude na své

farmě stavěli truhlářskou dílnu a

poslouží každému všelikou prací
v obor ten spadající Z tajného

pramene dovídáme se též že se

iže humbuk svůj vnucuje lidu řečí
žíma jak fe flám vyjádřil vede se

tnu znamenit Asi okolo 8 hodin

vydali jsme se na cestu a $1 byla
tma iakn v nvtU nitce nás PeDÍk

anglickou jíž tak mnozí z ná

všiěvnfků ani nerozumí Než to
t 1— — r — ' r- - -- r-

h šťastně dovezl do svého domova nevadí neboť když se smČjou

mnohdy vtipům jiní
oni se smějou též a jsou spokoje-
ni Ano tací jsou zde Čechové!

Než nebudu se o celé té smutné

věci dále zmiRovati neboť iem
Čech také ale Čech pravý a Če

chem chci zůstati i nadále

Pan Vác Mazanec se již ze své

Výflatek z její
dopisu

"Kdybyte zde Jen mohla bf ti za tohoto ílmního

jitra a ama vluetl pak byste mne nepodezMva-l- a

Knže kvetou v naSem předním dvorku a

příroda Jst tak Jaleee pokročilá ▼ této roí-tomil- ó

americké letní zemi Jako bude ve vaSom

východním domově v červnu

nemoci pozdravuje ale vezme mu

to ještě hodně dlouho než bude

jvonan jimo cesiu wnmiijr u tni v
Unicn Pacific a Houthern Pacific abychom se vyhnuli
ea Ižďkam— důležitá to poiofua t íiim vow u

Kalifornie ipřfjcmnéna Jeal dokonalou aluíbou a nad- -

Tfíde nás očekávala jeho manželka

z teplými kamny a s velmi chut-

nou večeří Fo večeři přišel si pan

Josef Voráček pro listy které mu

Eret z pošty přivezl Bratr Josef

jakožto salooník nezapomněl sa

mo sebou se rozumí vzíti ssebou

toho bezduchého a ježto pan Eret
dovede zase takovým nebožtíkům

dávat ducha netrvalo to dlouho

než počal do něho bez milosti bn

Biti až ho konečně přivedl k živo

tu Pak jsme se při veselém ho-vo- ru

bavili přes půlnoc Sotva že

druhý den Pepík si protřel zrak již

volal: "Stará dej mi na koleno

lavičník mě bolí hlava aneb mi

raději podej flašku ze stolu já si

vymažu drobet krk" Když jsme
ve pořádně nasnídali umluvili

jsme se že půjdeme na hon Ihned

také jsme si poslali k sousedu p

Josefu VoráČkovi pro ručnice Než

byli jsme čtyrí a měli jsme pouze
dvě ručnice a každý z nás chtěl

míti jednu Konečně jsme se ale

přece shodli Bratr Josef povídá:
"John ty si vezmeš hůl a ty Jo-

sefe pytel! A bylo ujednáno

Jdeme a sotva že jsme urazili asi

půl míle zahoukne rána Ohlédnu

berným zaopatřením na "Overland Limited" kteryí Jest
inad nJkránčJI vypraveným vlakem na avěto"

Buďte Jisti aby vale Hitky tnřly po

'UNION PACIFIC

úplně zdráv Přáli bychom mu

aby se tak stalo co nejdříve

Minulý týden nás navštívil pan

Rupert Sbata pojišťující jedna
tel z Dwight Dlel u svého pan-

táty p Coufala

Manželka p Jana Doležala jest

jest po delší dobu těžce nemocna

a stav její se nelepší Kéž by se

v brzku uzdravila k radosti svých
milých a Četných svých přátel

Je je! Náš "bučr" dostal na

svátky pět set liber ryb a mezi

nimi jest též něco kaprů a 'sokrů '

Zdejší Sokol se připravuje na

Sylvestrovský večírek Program
sestávati bude z kupletů sólových

výstupů a zpěvu a doufáme Že

naši rodáci tuto zábavu bujarých
našich" Sokolíkáv hojném po"tu

soused Honomichl hodlá věnovat!

umění řezbářskému a že prvým

Va pln podrobiMMti TjptJt M v

Městské úřaiovař 1324 Farua ni

TELEFON lil
koho vyřeže bude "Kamiďura"

jejž prý dá prezentem tátovi

Hle hle co se Člověk nedovf o

všeličems až ve Wilson Kans V


