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HOBOKO
Rov Wm fichuff 412 Clinton Avoi Tícvark N J
"Hoboko přivodilo podivuhodné výulcdky následkem bo-

žího poZobmtnf"

Výrok pronoHoný statlnfckráto nemocnými a trpícími

1'oRlcto 1 pro malý spinek obmihujfcf dosvCdfionl o tomto toli-

krát BkouSooém bylinném léku z každého utátu a dmul v Unii

IMSIíi

DR PETER FAHRNEY

112114 Jli lloyne Av CHICAGO ILL

Zprávy Oftobnl

V sobotu ubíraly se ku svým
domovům pí Itosie Bsurová a pí
Antonie Fomajzlová jicŽ man-

želé vlastni farmy u Crete N 1 1:

Přijely podívati sc na slivnoiti

rytířů Ak Ssr Ben a po čas svého
zde pobytu byly milými hosty rj-din- y

Vác Přibyla
V sobotu navrátila se ku své

rodině pí Ksrolina Špičková z

návltěvy avých pfíbizných v

Morse Bluífs Neb kdež bratr

její p Anton Novák vlastní pfck

nou farmu — Pao Novák asi před
měsícem odejel na návitěvu svých
bratrů do TauUon Mítm a tu

aby se manželeo jeho nezastcsklo
oavltlvila ji paní Špičková kteráž
zárovcA chtěla se tam též poněkud
zotaviti po avé vážné nemoci Je
likož p A Novákovi v Minnesotě

se velice líbí povolal za sebou též

svoji manželku a pakli i jl krajina
ta ae bude zamlouvat! dost mož-

ná že trvale so tsrn usadí

četoé přátele potěll zajisté

zpráva že psn Vác Malý kterýž
minulou středu ráno operován byl

liolivar 3 fíjoa 1905
Ti Missouráci jsou pícce eo

lid bet srdce Ttk tomu teprve
krátký čas co bylo odhlasováno

byte stavěla oová radnice 1 Již
zde lze viděl jak onu itirou cha-dérk- u

Ikubají ie vlech stran aby
ji dostali dolů Místo aby il jí
nechali do sbírky starožitností
prodali ji si í 3 j 1 totiž ati za

stoCtyřicetínu co bude atit radnl
co oová "Holt1' jak se fiká

mladý mole a starý musil A tak
to jest i i nslí radnici Poněvadž
jest stará a nevyhovovala místem

tedy "marl" ni dolů a na jej!
místo ae postaví budova oová víc
traooě vyhovující
Posledních čtrnácte dní zde

máme počasí U si člověk nemůže
ani pří tl leplího a proto také
jdou polní práce rychle ku předu
Otavy jsou již ikoro vesměs skli

zeny a plenic ae pilni sejf Jakož

Hoasville 6 října 1905

Fso Jiřík prodal avoji íarrau o

rao akrech p Fraoklioovi za

5400'
Fao Smrček t Irviog Ksnsas

koupil zde při své poslední ě

farmu 1 tou nejlepií vy
hlídkou ve vůkolí za 13300
Fao Jamea íítezáč vyprodal svůj

díl v obchodě p líduardu ftezáčo

vi řídě se pstroé dle přísloví:
"Ševče drž se stého kopytsl" A

zajisté Že nechybil — lida vlak

praví: "Není dobře býti Člověku
samottému" a proto během toho

to ručníce uzavře so slečnou Cecilií

Schroeííerovou t Wamego "part
nerihíp" na celou dobu té pouti
tímto slzavým údolím Žasnou-benco-

přejem vieho dobrého v

celém jich životěl

Manželka p Tomáfie černého
doe 3 t m povážlivě se rozne-

mohli tak že musel býti nakvap
povolán lékař Doufejme Že se

stav její zlepií a že ae bude moci

sučastnit posvícení u p FrStschs
dne 16 t m ku kterémuž se

konají velkolepé přípravy
V St Marya měli dne 27 a 28

září dostihy a ksždý den rozdáno

bylo v cenách asi £700 Bylo tam
mnoho krásných plnokrevných bě

houno kteří obdrželi hlavní ceny
Z krajana sáčastnil se' dostihů
poure p Ksrel Zemek který ob-

držel na svého běhouoa druhou
cenu a to proti koni jenž na

státní výstavě v Topeka obdržel

Prodá so
úplně zařízený dobře jdoucí ob-

chod řeznický a vnřtárna v živé

části Omahy hustě Čechy osazené)
za výhodných podmíněn Vle

pěkně zařízeno a úplné Pište na

Pokrok Západu Omaha Neb 3
i dělání moltu jablkového a dělání
melasy a octa jest na denním po

n§ zápal slepého střeva nachází
Laciné pozemkF r Jižní Daknteřádku Novou komu již také

mnohý rolník loupá a proto jett
plno na vie strany
Does to na oslem železničním

nádraží vyhlíželo jako v Golčoví
leníkově: "lautr" samý Čech Jeli

se oyní již mimo veškeré nebezpe-
čí a v brzku opustí nemocnici sv

Josefa úplně uzdraven Pan Malý

po více lýjoú jíž trpěl velkými bo-

lestmi aŽ koocčně odebral se l

Dru Allisonovi kterýž po důklad

né prohlídce prohlásil stav jeho
za vážný a radil k okamžité ope-

raci již také zdařile provedl Nej

totiž do Fort Dodge Iowa nái
malý Kockefeller Mat Novák se

voji manželkou na návitěvu a

nimi jeli zpět do Industry lowy
trapněji účinkuje na p Malého

pomyšlení Že maje hojně práce
pí Mart Nováková která byla
jich hostem po minulých čtrnáct

Upozorňujeme nuta krnjnny bydlící

to starých omiihlch Nuhrnuky hvy n

Minnesoty kila 10 proiWvuJÍ poswiiiky
od f '!() h) do 100 nkr fa mohou koupili
za polovičku těchto mnh 11 aloo od

do $ 10 akr priívě tuk dobrý a drodný

poKomuk v okrem Clmrloi Mix v Ji Zní

Dttkotfi kdo JcHt Již UNfiKono sut

čuikýcu rodin blahobytu 10 tčňícícli

KM6 první a třetí úwrf v mť-síc- i

možno donutí laciné Jízdné n Mddmo

miSo krojuny kteří uniklí koupili ek

aby nooťlloll přijeli se přo-svfid- řdtl

na své vlastní ofl ajHino Jisti

U uzmijí pravdlvust iibKcIio tvroní
Mílmodobr výbír pozemků purrodoj

ro vyío uvedeném ok runu a jsmo Jlsli

U každý kdo sem přijede s dmyslom

koupili pozemek nepojede odtud aby

nebyl sobft zakoupil pozemek
O diilRÍ podrobnosti pllitu na

lOtř WAGNER UROB Tábor H I)

na ruce jest totiž dovedným bardní Páni Novákové jsou bratři
Paní Novákovou čeká doma ne

vlřem a lepičem pokojů nebudecenu první Dne 27 koncerto
moci tuto v určitý čas dohotovit)vala zdejií hudba doe 23 přijela

hasičská kapela z Rossville a po

milé překvapení neb sem doila
zpráva že p Martin Novák přílcl Pan Jan Sloup farmerod Bru

no zavítal do- - města našeho napříjezdu avém přednesla několikk těžkému úrazu Dále jel někam
návštěvu svých přátel a na slavskladeb před obchodem firmy Zena sever nái vážený obíao pan

Mat Vacek a pan Koutný se jel mek Bratři a Spot Firma tato

jest nejoblíbeoějŠÍ v celém okolí a

nosti rytířů n Podobu
svého zde pobytu byl vítsnýmtéž provětrat až do Kuba Kaas
hostem p Adama Stoupamohla by se se svým zařízením a

vedením obchodu postavit vedle

Kat Opatrný která sem přijela z

Čech as před třemi měsíci jela
též na návitěvu přátel ve Fort

Nemálo byli jsme překvapeni

uenadálým příjezdem pana Josefakaždého řeznického krámu ve vel

kém městě a pokud ae týče městDodge Iowa Semeráda bývalého zdárně pro
Paní Anna O'l!eloren která zde venkovských tu pochybuji že by spívající rolníka u Henfrow Okla

bylo lepšího řeznického obchodu — Pan Semerád totiž asi předdlela návltěvou u své sestřičky pí
M Dongresové též odjíždí zpět mezi Topeka Kaosas a Denver čtyřmi měsíci farmu svoji prodal

Colo s celou svojí rodinou odejel dodo Omahy Zároveň" odjíždí
Kristinka Slámová ku své matičce Cech na návitěvu stařičkých rodiFao Kovář hodlá v brzku začít

stavbu obchodní budovy v novémdo Silver Lake Mino Kristinka čů a zárovefl hodlal se tam trvale

V sobotu na vití vil nás stsrý nái

přítel pan Fr Fiala bývalý Oma

žan který zamČNtnán jest u p Fr

KFivohlávka ve Schuyler Pan

Křivohlávek stčhuje domy a v

oboru tom jn Frank Físla pravým
miotrem Prodává též seuo jehož
má několik set tun na prodej Fr
Fiala vlastní sám sluiné houpodář
stvíčko a jest a postavením svým

úplně spokojen

Pan Karel Smrž milý náfi jed-

natel a pottmistr z BrainardNeb

přijel se též podíval na slavnosti

Rytířů
Ak-Sar-- Ben Zastavil ae

u nás jen na okamžik neboť měl

mnoho důležitých záležitostí k

vyřízení Na dotaz nál proč z

Braímrd nikdo do "P Z" nepí-

le odvětil pan Smrž že na to

nikdo nemá času ježto jsou viich-

ni krajané pilně tam zaměstnáni
V pátek vrátil se pan Smrž do

svého domova

Ve čtvrtek min týdne navltívil
nás v redakci uvřdomělý občan a

dlouholetý nál odběratel p Karel

Šťáva z Bruno Neb- - Zavítal do

Omahy na slavnosti rytířů Ak Sar-Be- n

Pan Wm Stránský syn váže-

ného oalsho jednatele a milého

příznivce p Jos Stránského z

Munden Ksns dlel min týdne
v naltm městě na slavnostech a

při té příležitosti navltívil též

četné zdejší velkoobchody a nimiž

je v obchodním spojení Jak nám

pan Stránský sdělil zkvétá tam

utěšeně ftád Nový Tábor číslo 19

ZČBJ a co nevidět uspořádá čilý
Řád oilavu uvedení stého člena

do lůna svého Městečko Mun-nde- n

zdárně pokračuje a okolní
rolníci těší se značné zámožnosti

Bylo nám potěšením s p Strán-

ským se seznámiti asi pohovořit!

Včera dopoledne potěšil nás ná-

vštěvou svou pan Jan Doležal z

CoIod Neb dávný nál přítel a

příznivec "P Z" Přivezl do trhu
south omažského čtyři káry hově-

zího dobytka a s cenou kúrou
zaS obdržel byl úplně spokojeo

jak s námi sdělil úroda v okolí

Colon jest letos znamenitá a to

nejen korný ale i vleho drobného
obilí Pšenice na př sype tam až

30 builů po akru a jest znamenité

jakosti Rolníci tamnějŠI jsou
zá-

možní a pozemky se tam prodávají
až za 1 1 ao— # 1 35 akr

V pondělí ráno rozloučil se a

Omshou pan Jan Borecký a Little
Rock Ark jeden z nejstarllch
čeikých pionérů ve Spojených
Státech Pan Borecký dlel dělil
dobu návltěvou u syna svého p

Lumíra Boreckého ve Wilber

Nb a na iplteční crstě zavítal

do Omahy kdež byl milým hostem

rodiny Burelový Bylo nám

opravdovým potělením seinámiti
se onoboě a tímto lailoulilým aá

kopnfkem kttrýl při lvích 7H

zde prodlela plné tři měsíce u své městě Daliie Páni Josef a Ema usaditi Vlak seznav tamní po

tměry jinak se rozhodl a když konuel Hladký posuví co nejdříve
nečně počalo se mu stýskat po
zlaté Americe rozloučil se se

budovu pro obchod hospodářský
mi stroji

svými drahými rodiči a vydal se naPokud se mne týče kdybychom
zpáteční cestu do Ameriky kdežzde neměli prohibici pracoval

OENY

Korbelových vín
sobě přilil již uvykl atakéíťastnýbych nejraději pro akciový pivo
Život vedl V pátek odejel p Sevar V Chicagu pracují ze zdarem
rnerád do Rosebud reservace abyvy v Omaze hodláte postavit velký
sobě prohlédl tamní pozemky
neboť chce se zase vénovati

pivovar a my zde máme zajisté
mnohem leplí podmínky Pěkná které prodává

místa na výběr čáli začne zde

Mezi četnými venkovany kteří"lumberyard ' dali bychom mu

přijeli podívati ao do města našehopočioek starý pan Hladký mohl
na slavnosti rytířů Ak Sar Benby nám dáti mnohé cenné pokyny

a rady při stavbě ze své bohsté byli též tito vážení rolníci od

VE SCHUYLER NEBR

JED1NÍ2

Josef KrivohlávoK
Brainardi Neb-- : Pp Frank Boha

sestřičky pí J F Urbanové a

proto jí budeme nemálo postrá-
dat neb nás 00a často pobavila
krásnou svou hrou na varhany
Také zde bylina prohlídce po-

zemka páni John Benda z Luray
Mo a Martin Koča ze Stanley
Iowa Pak zde byl pan Rob
Klineš z Protivína la který zde
vlastní krásnou farmu o dvou
stech akrech
Nu abych to už vzal vlechno

imahem tedy zítra odjede p Jos
Dvořák poitmistr z Karlina Mo

na návitěvu do Omahy a a ním

pojede též paní Ondráčková z

Donken la která zde byla ná
vltěvou u rodičů a přátel Korno-

vých
A konečně abych nezáporně)

přijel sem též bratr mij Václav

který sem přivezl káru čistokrev-

ného dobytka plemene Hereíord
ského jejž jsme měli v Oklahomě
v mém bývalém domové a proto
kdyby ai někdo přál plemeoníka
tož jsem k službám Kovoěž mo-

hu každému posloužit) kdo by
si přát koupit) nijaký poaemek

ježto jich mám hodní na prodej
Hretr Václav se heipochyby meii
námi usadí Jos Dvořáček

tý jeho zeť Josef Šimonek Jan
1'iala a Mart Tejral Jak s námi
sdělili líbilo se jim zde znamenitě
a a (upokojením navrátili se do

svých domovů

Krajané bydlící kolem Farwell
Neb učiní vždy dobře když v

pádu onemocněni obrátí se se vší

Port ti 00 gallon

Aogelica i 00
11

Claret 1 00 "

Sherry 100
Muscatel 100

14

RiesIinfT t 00 "

Traminer 100 "

Hořké víno a 50 "

u
quart 75 láhev

zkušenosti Eda by byl pan starý
A No I stroje by nám poktavil
pan Cvek povinnost podstarlího
mohl bych na sebe převzít já aám

poněvadž jsem vaříval hned ve

ataré vlasti dobrým vařičem byl

by John výčepníkem Tomel stsr
lim ve spilce mohl by být Adolf
neb 00 umí znamenitě táhnout ve

chladírně bychom zaměstnávali
Zimu tak že by nebylo třeba
mnoho ledu pravý moravský ječ
men na slad vypěstoval by nám

pan Hejtmánek a pao Pospíšil
jako bývalý obyvatel avaté Kusie
mohl by nás sásobovat dobrým
chmelem ve sladovně by ae nejlé
po obraceli bratři Matýskové a

konečně Anton by udělat dobrého
dosorce který by ul odehnat od

dvH vlclijikou batt neb má v

tom dobrou skulenou
Práv! jsem se dověděl le na

posvíceni ku Šlachovým přidt
tál pan Mtclček a proto přilita
vlichnl abychom se o tom pivo
vsru ujednali tak abychom nelit

důvěrou na Dra A K WaAka v

Akhlon Neb kJei týž provozuje
praksi lékařskou a lěll se velké
oblibě jako zkuleoý lékař a ran

hojiČ Ai posud viichni kdož k

sobě jej povolali vyslovili se o

něm velice pochvalně a každému

jej odporučil)! jako jednoho a

lékařů v celém okolí

Týl den navštívit nás stsrý a

válený občan linwoodský p To-

mel Ticháček Pan Ticháíek jak
a námi sdělit jest it na výměnku
a proto má doiti času aby ae ba
vil četbou O Ibírá lce časopisů
ale uíjmikjlím jvst mu prý "Po
krok Západu" jvjl odbitá jil plttá

jj léta 1'lijfl se podívat tis

Přijmou ko mladíci
k uífnlwtrlff rM Mriatfalmii éM
h til— Sní l Ilon tluiittho mtifné
n4lm irluňlftiH df( tlulnl U( ni
InitU ttlt4u fftUUiU J

tiSt lUk rMt eMt b tluMmu

lynrjfdMf Araerti a )u
kMiu twlmanlm aUlulkiu NUih
II ř itiUlU tlu ákuljf JeM í ul ťtli
u HlJf

Mr ř TrWrapkl
ťlHťlaiAli O UtirUv N V AiK

r'í ! UKUl t

ami4k ?s4#ýť ut) t4

Iclrch honosí se výtsčnou jtltě
uaměti 1 několik těch okamliků

A A A A A

# JK

A

strávených ve společnosti p Bare- -

ckího a D Uavlasy utkvi povldy
jedeu ťhy a druhý hat slavnost rylila Ak bar Uu a teli v oall paměti Pao Borecký odjet

S úctou Zpravolap ca l mu v Oiuaie Ubila 1 Omahy do Cedat Kipida 11


