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Novinky i Llnwool

V pondělí minulého týdne by

jíme mile překvapeni a návštěv

Novinky z Mllllgan Neb

Dne i ledna 1904

Rozloučení se tím slitým ro

Cti

fy NEBRASKA
p Franka II Řezáče od DwigM kem a uvítání ruku nového jsmekterého! provázel Ivakr jeho Jan

jak náleží u nás oslavili Náš

J lJlJ
Dne 30 prosince polkoten byl

řrletniřnl most meti Dwight 1

Hec následkem čchol nemohly

vlaky jeidit Trvalo to lest ho-

din nel mohla bít Železniční do

pravá přes most opět tahájena

Jak mi dozvídáme dostaň""
také do Bruno elektrickou dráhu
a stanice Bude to zajíité veliká

výhoda a přáním naším jest aby
už radši jezdila

Zdejší učitelové použili vánoč-

ních Školních prázdnin k návště

l&ž lp jsj fis á iř-- i iPi irs Turek od Octavla Přijeli so po ochotník Zábo uspořádal nám
dívat do Linwood na své četné

Novinky ze Schuyler re lek ml byl uoma na pěkné představení a též idejí
přátele a známé Pan ftezáč slíbí

svátky Frank studuje v Umaže mladí hoši a děvčata zahráli nám
nám jak napadne první sníh Že

v obchoJní kollfji anglicky Obě představení so lí
nám pošlo plný žok králíků jichž bila neboť si účinkující počínalilos A Gruntorid od Abie bylJ Iv Arnold nál mayor zašlu prý jest v okolí Dwight tolik Že

tuk že se byla radost na ně podízde s jednou dceruškou v soboluhoje uznaní ta svoji Činnost ve je může člověk dřeváky střílet
vat A což teprve ti staří kdyžPan Anton JonáS dlouholetývém úřadě V historii města to

a _ i
No až je obdržíme uspořádáme im pan Veselý zahrál dle taktunoto se mu rovneno ncnade co příznivec P Z a jeden zámožný

vfl svých rodin Prázdniny jejich
končí dnem 31 prosince Profezajíčí hody a až se budtme mít

Každý popadl svou babičku a tojeho úfadu se týče Pro město starý osadník našeho okresu o dobře vzpomeneme li též na pány sor Štech jel se též podívat domůčil se ní v kole o všechno pryčpodstoupil mnohý těžký podnik Řezáče a Mackapětně obnovit předplatné na tento
list a nařídil mi abych mu ihned odtud odejel do Omahy aby seJen já jako starý kozák krčil jsemTo bylo převracení listů v Pojenž vyžadoval nejen dosti tuhé

nepříjemné práce a jeho strinya
súčastnil učitelského sjezduobjednal kalendář Amerikán Sta se v koutku A víte proč? Poně-

vadž neumím tančit A věřte mi
kroku Zápsdu a hledání novinek

Dne 31 prosioce zemřela panui peněžní náklad Na př koupi lo se Myslím Že zásoba není Linwood už po 14 dníl Což pak Že takový nebožák mnohdy zažije Josefu Palajovi dceruška Nechťa nechal odstranit! starou sešlou nevíte že jsem měl I4denní va
velké nepříjemnosti Stalo se mnč

stáj která plodila městu ostudu gace a tu Jsem si cli tel vyhodit 1
zarmoucení rodiče přijmou naši

upřímnou soustrastvícekrát Že jsem šel do zábavy aDále koupil prapor jenž je často kopejtka Při házení z kopejtka
když jsem byl v nejlepŠÍ rozmluvěvztyčen v malém městském parku Minulé pondělí odjela pí Dole

jeStě vyčerpána
Kdo chce čisti domácí a okolní

zprávy udělá dobře obstará-l- i sobě
P Z Předplatné je pouze dollar
na rok Lacinější a leplí český
týdenník jiný nenajdete

Za stávajícího počasí jest prud

mně chytil opět revmatism a já to
kamarádem ohlásili pojednouMimo to nechal Často položití žalová manželka pana Jana Dolezase odkulhal

plenky přes blátivá místa chodní žala do Omaby aby tam hledalaPaní Rejnková z Omaby trávila
voleoku Přišla pro mne dáma

požádala mne o taneček a já —

Inu tušíte asi jak mi bylo když
ků A to vesměs kryl svými pe pomoci lékařské Třetí den alesvátky zde u svých dcer u paní
nŽzi aneb co mu někdo dobrovol Koutníkové která bydlí v našemký vítr velmi nepříjemný

vrátila se opět domů a doufáme
že se v brzku opět pozdraví

sem musel kápnout "božskou'ně k tomu účeh věnoval Teď městě a u paní Satoriové kteráV řadu pamětných přednášek v
zase se zasazuje aby město kou Pan Frant Kříž odejel do Omabydlí blíže Morse Bluífměstečku našem pořádaných patří
pilo několik lotů ve třetí wardě

hy za obchodními záležitostmiJe to sice k víře nepodobné ale'Queen Things and Queen People'

Teď když už mám rozmilou Ženu

Šku a Čtyři statné potomky to
ovšem ujde' ale za svobodna bylo
tomu jinak Proto radím upřímně
všem mladíkům: "Buďte vždy pa

pravda jeto přec Minulou sobotu(Podivné věci a podivní lidé) již
aby se tam založil pěkný park
Nikdo si nemůže lebce představit!

pronese rev Webster dne 6 ledna

Jel totiž nakoupit polní hospo-
dářské stroje pro příští jaro a aby
se mu nestýskalo provázela ho
mladá jeho choť

panovalo takové krásné počasí že

se panu Jakubu Blatnému rojily
co vSe podstoupí pan Arnold a to

E B Shermao městský Škol- - mětím toho abyste se naučili vnezištně Lituji jen že někteř
dozorce byl v Omaze ve sjezdu mládí tančit nechccte-l- i mítí pokrajane mu nepřeji neboř li o--

Pan Jos Hlaváč náš žoviálnfučitelském zději mrzutost"pravdu zaslouží trochu uznání
hostinský bude pořádat tanečníV poslední bouři bylo mnoho Naše milliganská banka podvzdor tomu že je přísný na udr

elektrických drátů potrháno a tak
zábavu dne 7 ledna Bude to

prvá zábava v novém roce
žování pořádku

na čas osvětlení v domech i na
obezřelým řízeným p Karla Smrby
ml znamenitě prospívá A není
také divu neboť pan Smrha kaž

Velký počet mladíka a děvčat Zpravodajulici tu í tam přerušenobylo doma přes vánoční svátky
dému svědomitě poslouží a zároTeď opít se pomalu musejí vracet Následující povolení k sSatku
veň ve všem poctivě a řádně pobyla vydána okresním soudcem:ku svým studiím

Sportu milovní litují že nemrz radí A jako kdysi našemu praotci
Novinky z Abie Neb

Minulý pátek tiché vody naše
Charles W Overturf a Ethel E

Adamovi stýskalo se v ráji dokudEdgav Edward Novotný a Annane auy se monn pronaneti na
ho městeíka byly na chvíli rozDostál Fred A Grout a Amandabruslích Však jest nám to teplí

mu otec nebeský neopatřil společ-
nici tak stýskalo se í našemu čeřeny krátkou hádkou pánů JWittenburg Han W Johnsončko užitečné i když to bujnému
Karlovi když sedával za těmi W Vobořila a Jos GruntorádaSusie C Dinsmoremladíku kazí zábavu
mřížkami a hrabal se v kupách dohra byla ta že poslednějšímuBouře která řádila počátkem Edward Koudele byl ve Wahoo krvácel trošinku noszlafáků Poněvadž ale otec ne-

beský není už tak štědrý aby ně- -
minulého týdne prý zasáhla větš návštěvou u příbuzných a zná

V pátek byly zde návštěvou
mýchčást Spoj Států

Myslím opravdu že bude v krát slečny J oseti na a Anna Fajtin -omu dal společnici proto si ji
áš Karel opatřil sám a přistěhoPoplašený potah prorazil minu

ger a Vlasta líartosova z Lin--
ké době možno zdejším krajanům lý týden několik plenek na Bob

woodval se s ní zrovna do sousedství

pisatele těchto řádků Proto Kar- -manové chodníků
V pátek večer bylo pořádáno

Úředníci zvolení při poslední

poslechnout! českou dětskou zába
vu literární a později i dětské di-

vadlo bude sebráno Stazie My
tisková a Libuše Škarkova zapí

čku buď na 'souseda hodným
nak to na tebe v "Pokroku" povolbě Folda za okr komisara

vímCuba za okr právníka nastoupíují děvčata která se budou chtítí
Onehdy přijel do našeho městapříští řtvrtek Prvnější zaujme mí

účastnití a za krátko jich měly
přes dvacet Ten vytrvale a vře starý náš přítel p Matyáš Jech asto John Costello a poslední Geo

W Wertze
půjde

velice se po mně sháněl neboť si

prý přál předplatit na "Pokrok"Jako bychom tu neměli dosti
ežto jsem ale nebyl doma nechalklubů a spolků bude založen soo- -

Před několika dny mi bylo
oznámeno že p Joba Lapáček se
bude ženíti Pojme za manželku

včely
Anton Prai s rodinou trávil

svátky vánoční u svých přátel ve
VVilber a okolí S nimi odjela též
naše modistka sl Lilly Jiskrová
na návštěvu svých rodičů a zná-

mých
V sobotu hrálo si několik vý-

rostků se střelným prachem Dá
valí ho do krabíc od zavařenin a

pak tyto zacpali blátem Pojednou

jedna z krabic vybuchla a zasáhla

asíi4letého chlapce Dra Youaga
a poranila ho dosti nebezpečně v

obličeji a na hlavě

Babička Kršková jest už přes

týden nebezpečně nemocna na zá-

pal plic Babička jest až 76 roků

stará a její manžel je už také jako

pára naď hrncem tak že by jí byl
neměl ani kdo posloužit kdyby se

nebyly ujaly jí naše české matky a

to většinou sestry ód ZČBJ a od

JČD které se střídají a každou

noc dvě paní Krškovou obsluhují
Co toto píšu sděluje se nám že

se nemocné valně ulehčilo a že

jest naděje že se může pozdravit
Paní Anna Vobořilová z Madi-so- n

Neb trávila c dítkami svátky
u svých rodičů a známých

Dceruška Josefa F Bártykterá
již po delší čas nějak cburaví

odejela minulý týden v průvodu
svého otce do Omaby aby tam

hledala pomocí lékařské
Nál uváteční střelec obdržel

krysmusu dřeváky aby ho to prý
nezáblo až si zase na bon vyjde
Příští nedělí odbývá řád Kato-les- ť

Mladočechů ZCBJ svou vý

roční schůzi Jelikož se odbývá
volba úřadníkú jest přítomnost
všech členů žádoucna Nepří-
tomní podléhají pokutě

Fr Bartoš taj
Josef Janke od BrainardNeb
manželkou přijeli v pátek na-

vštívit paní Krškovou Paní Jan-keov- á

jest dcerou paní Krškové

Dlouho se však nezdrželi neboť
v sobotu ráno zase odjeli k domo-

vu

Frank Bartoš koná rozsáhlé

přípravy k maškarnímu plesu kte-

rý uspořádá ve své síní na hromni-c- e

dne 3 února

Vlasta Bartošova odjela v pon

dollárek u milého svého zetě panaek či klub společenský Schůze
raut- - Launa Až tedy vážeoýorganísaci jest určena na 41 Čechovu

příteli přijedete opět do městaedna iqoí
Vážený krajan p Josef Dvořák zastavte se 11 nás a já vám pode-

-

Kafíčkový klub pořádal v sobo
ují — Přítel Jech si velmi rádse synem od Abie dleli ve Schuy

ler minulou sobotu tu večer Sylvestrovskou zábavu a

společnost se výtečně bavilaPan M M BřicháČek od Clark- -
zašpásuje Sotva se mu někdo
zmíní o Vídni kdež on byl stavi-

telem obleků tu ihned "šprecbujeon byl minulý týden v našem

řravJa vidy zvítězí aič ačkoliv jest takto pan Jechměstě a předplatil pří tom na Po

divadlo školní mládeže pod říze-

ním prof J J Kolihy v síni pana
Roubala Návštěva byla pěkná
aíe jak je slyšet z mnoha úst

program málo uspokojil Tak se

zdá že reklama našich školních

programů nějak bledne I ten
vánoční stromeček hlásal velikou
chudobu Stábtam chuděrka tak

jak jej příroda stvořila Jeho celá

okrasa pozůstávala asi ze šestí
víček a ješt£ ani ty nebyly roz-

žehnuty
V sobotu večer měli jsme Čest

víděti Školní program v Linwood

dávaný v síní ZČBJ pod řízením

prof Jelínka Musíme doznat že

program byl pestrý a velice pou-

tavý Ze zpěvů zvláště líbilo
duetto slečinek Libiše Bartošové
a Faony Krejčové Po skončení

programu rozdávány byly dárky
kterých bylo veliké množství Je
vidět že prof Jelínek jest ctěn a

vážen od svého žactva neboť mu

darovalo krásnou a bohatě vyře-

závanou houpací židli

V neděli dne 35 prosinců tf
mřel zdejší starý osadník Jan Po-

láček Zesnulý trpěl záduchou a

posledních šest měsíců stav jeho
se horšil neustále až konečné do-trp- ěl

Pohřeb se odbývat ve stře-

du do Abie na katolický hřbitov

krok Západu Pravil Ža rád čte dobrým a uvědomělým
Ntjlepít odpornťtňl přlchitejl zemístní zprávy

Naši neohrožení honci dravéTéž p Josef Gruotorád obnovil
víeeh itdtů unie

Uznání odborných znalců na zvěře jako zajíců králíků atdpředplatné na P Z a doplatil na

premu Občanský kalendář

P F Svoboda od Linwood byl
zde v sobotu a zároveň" ním při

světové výstavě v St Louis kde

podrobena byla léčívá medová
vína důk!dné"mu prozkoumání
nežli poctěna byla vyznamenáním
dokazuje že Karlovarské Žalu

pod řízením p Josefa Jirkovského

počínají už býtí velmi vybíravými
neboť jím mano z domácích zajíců
nechutná Aneb se snad jdou
pochlubit jinam jak umí známe

jeli p J Lebeda a syn

ran Matys Mostek se synem deční Hořké Víno ieit íediné ve ítě střílet Jo Josifku to není
byli zde minulý čtvrtek Pan Ho
stek se stal odběratelem P Z zá Spojených Státech uznané lékař- -

kým odborem a vyznamenané
žádný "kumšt" když Tomáš na-

učí nejdříve pušku trefovat a pak
ti jí prodá tu óvšem po každé ra- -

roven" připlatil na prémii kalendář
první cenou Žádné jíoé obyčejnéAmerikán dále koupil Český ka

lendář "Vlasť" ě kus padne Zkus to všakvíno nemá takový léčivý účinek na
zažívací ústrojí jako Karlovarské

připravené z vína medového a

nou a uvidíš jak se ti drjzí bu- -

ou smát Že nemůžeš nic trefit
Emil Fálty f Ignácem Kuncem

jeli v sobotu do Clarkson Tam zvláště vybraných horských léč- i- #

ých bylin Čisté víno medové
Pozůstalým vyslovujeme najísamo jest nejlepsini lékem posil- - novinky z Bruno Neb

Dne 31 prosince 1904

upřímnou soustrast

Slečna K Štechová odjela
Bujícím a dnes zasíláno jest do
více nemocníc kde užíváno jest

dodělí do Fremont kde hodlá na
ékaři jako tonic lék to pro ne lohn Sedláček obdařenPan Millígan aa svátky k rodičům

Pánové J J Koliha Josef
vštěvovat Normální Školu

Šotrabmocné zotavující Ono působí byl na štědrý večer baculatým
velmi léčivě proti kalií nastuzení bímerka a siecny Mane JJors w- -

lučinou Skvostný to zajisté

ním ochotníkům se stala nemilá
nehoda Jeden herec se jim roz-

nemohl a proto poslali pro naSebo

pVotrubu aby jím vypomohl P

Faltys tu úlohu měl na zdejším
divadle a proto tam jel nemocné-
ho zastoupit!

P A J Bíttner mí odevzal Jti

na P Z pro p Adolfa Macháčka

Díky
Ve středa minulý týden Ed No-

votný a si Anna Dostálova vstou-

pili ve stav manželský Gratuluje-
me co nejsrdečněji
Venkovítí rozvážečí pošty ne

rčníro prsním a plícním nemo- - dárek na krismus Však také p
Sedláček jest celý blažen ježtocem JNa prodej v 'ékárnách aneb

$25 oblok $1
Nepodílejte penřz nýbrž plSte ol o

podrobností a mj vám povíme Juk m lí
římo zasílá první a jediný výra-

-

princ i milená choť jsou zdrávi

Gratulujeme!bitel A V Kouba 350—358 Ara-paho- e

Ave Boulder Colo
žete obdrželi Jeden z na&lcb $2500 díra-skýc- b

neb muiikých krejčími zhotove-

ných obleků neb zimníků zatlOO
Tyto dny navštívil nás starý a

Mane Vávrova odejeli do Omany
minulý týden by se súčastnili ar
čitelského sjezdu státního

Ve středu 28 prosince bylo zde

pravé pozdvižení a že to bylo zlé

víděti již i z tobo že í kuličky z

biliáru akákaly Vaškům do kapes
—Ucho

esíař Kalendáře Amerikán a Vílím- -

Přiložte 35c ku krytí poštov- -
milý náš známý p Joe Tomášek

ébo a obdržíte vzorky obou zdar Plíle dnes st adrrsut Verdígre Přijel ae podívat na
ma 2IXkdt svého švakra p Vác Zeleného

Dle toho jak přítel Tomášek vy- -
Union Tailoring CoM"iMiv riferý minulého týdne pro

sm TM


