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řeznický a uzenářský Václav imponují na bouřlivý potlesk až
požívá přízně u všech a má hojni tři zpěvy po každém čísla progra
práce aby Četné odkupolky své mu přidali Druhý dan na Žádost
obilouŽii U nebo dostanete předních občana zapili též školní OKO

se o některých osadách kdo u

větším počtu krsjané naři jsou
usazeni a jíž v začátcích a velkým
potěšením doznávám že přímo
byl jsem překvapen jaké oblibě
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chodník a i řemeslník o natem následuje obchod sedlářský vlast- - né v síni p Hlaváí Zábava byla
iasopisii prooáíí zvláXté od té n£ný p Jos Msrkyiánem kterýž naskrzo srdcínl a v nejleplím
doby kdy prý "Pokrok" nelituje pro vaíe potahy zhotoví trvanlivé pořádku trvala blítko až do rána
nákladu by získal za přispívatele a ábledné postroje sť již protah Vlak nebylo také divu neboť
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t toho důvodu abych nezabíral
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Vítámvásovi pouze na žádost čet-- kuřice dává aícc dobrou úrodu
ných svých příznivců opustili avíak byvíi posledními větry
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nsvllívil jsem nejpre kdykoliv do města zavítají rádi sováním stvrzenek neboť každý
osvědčeného lékaře p Drs J A jej navštíví A proč by ne? Pivo si 'Pokrok" pochvaloval a kdo
Jelínka a když mne srdečně přiví má vždy dobré a i říznější 'drinky' jej posud neodbíral bez mučení
tal a na "P Z" ae předplatil jsou výborné jakosti Paní Vítám- - se předplatil vždyť jest to pouhý
zašel jsem hned vedle do rozsá- - vásová opět jsouc výtečnou ho- - jeden dollar ročně a potom přece
hlébo a hojně vlím hospodářským spodyní a kuchařkou řídl kuchyni jaksi list domácí Tak zvláště
náčiním zásobeného obchodu a přesvědčil jsem se že jak cizinci jsem byl nemálo potěšen potřásli
khrýž řídí p Frank Kříž Odtud tak i četní domácí hosté zde se pravicí pps Karel Šťáva II J
zavítal jsem do vzorně zařízeného stravují a řádně na výborně pří- - Sabata Mat Šandera Jan Sedlá
obchodu zbožím smíšeným kterýž pravených jídlech sobě pochutnají ček Vine Veselý Joe Doležal
vlastní p F J Šťáva starý zdejší Proto jest zcela na pořádku když Vác Zelený Leo Anděl Vác
osadník ae svým synem J K krajané hojně míntnost jejich pod Koza Jan Palík li A junek
Šťávou Solidním ivým jednáním pórují Vedl hostince nachází Joe Ptáček Joi F Ouřada kte
získali sobě přízefl všech a proto e také taneční sífl kdež mimo rýž kupuje hovězí dobytek pra
mají ustavičně plné ruce práce různých zábav i Sokolové cvičení sata a mimo to obchoduje též
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Hový conník zdarma

Spolehlivé hodinky klenoty české

granáty a stříbrné {boží za neobyčejně
levné ctný Jakost zboží zaručena

NejvSíŠÍ zmílítřlský obchod hodinek a
klenotů Veškeré správky provedené
od výtečníka v oboru hodinářství
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1% farmerské výrobky jako máslo svá odbývají Přes cestu pak na koRmi a platí vždy nejvyšší ceny
vejce drůbež atd platí nejvyšší té samé straně bydlí pan Alois Karel iloskovec rovněž mistr ko
ceny Na to vešel jsem do ho Kočárník mistr obuvnický kterýž vářský který v zimě opatruje
tince který teprve před nedáv nejen Že zhotoví vám obuv úplně parní kotle ve zdejší škole a jindy
oem postavil a úplně nové sobě novou ale i veškeré správky vy svému řemeslu pilně se věnuje
zařídil p Karel Zelený dávný kooává levně a vkusně Pan dále p Vác JJoebm Vác Sedlá- -

můj přítel Karel dbá aby vždy Frank Iloskovec vlastní moderně ček a los Palaš Pakli isem ně -- "ai

každého řádně obsloužil a proto zařízenou dílnu kovářskou a jsa kterého z Četných mých příznivců
opomenul zde vyjmenovat žádám
snažně každého přítele abv mi
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laskavě prominu a zaiísté Že

nosuoec jeno jest nojne navitevo pravým mistrem ve svem oboru
ván Na to pik zavítal jsem do jen stěží vyhoví četným svým

železářského kterýž kazníkům Nyní dostal s p Janem
vlastní p Jan šandera Na skladě Koubalem pokročilým rolníkem
má velký výběr menších i velkých patent na oborávač listrovaoé ku

podruhé milerád vše vynahradím
neboť Hem hrdým na četné ořá- -

kamen různý nábytek ručnice tele jichž časopis náš mezi zdei- -

Ším bodrým rolnictvem stále více
la více získává fPokr

kuřice Jsou zde dva obilní ele

vatory z nichž v jednom jest ře
ditelem náš dávný přítel p Jos
Máca a v druhém který jest spo
jen s rozsáhlým dřevařským skla-

dem ředitelem jest p L I Coufal

Náhlé leknutí

Jižní Dakota
Zem hojnosti

liohatá podá mírné podnebí a hojnost vody
učinily Jižní Dakotu jedním z nejlepších rol-

nických států v Unii

Pnda Lyman okresu jeit neobyčejně bohatá
Jet to černá hlína se Žlutou hlínou ve spodu
Prodloužení tratí Lyman okresem zbudované
nedávno

zboží plechové a vůbec vše co do

podobného obchodu náleží John
vždy ochotně každému poslouží a

když na příklad něco stavíte tu

na "pětku" i "desítku' vám přidá
Vedle toho obchodu staví nyní p
V Proškovec ml zdejší poštmi
str novou budovu kde na příště

Stane li se náhodou že se dítě
opaří vařící vodou neb se nékds
popálí anebo poraní hned zmocní

jemuž vypomáhá p V Proškovec
st Pan Coufal zastává úřad

mayora předsedy Školní rady a
se strach všech okolostojících
Trochu duchapřítomnosti by jimnalézali se bude poštovní ieho není vůbec podniku nebo spolku
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váče Také zde dostane se kaž lem zdejší Školy obecné jest prof
dému vzorného obsloužení Máť F A Štech na nějž každý osad vymkoutiny a pohmožděniny vše i V

ho druhu Oo tiší a bojí Trníp Hlaváč vždy čerstvé pivko na I nik jako na principála jest hrdým
cfm na reumatism poskytuje úlevu

čepu jskož i ostatní lihoviny jsou dčti u velké ucfi a vážnosti je
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bolestí od ataié rány na noze a

drahou
otevřelo Část onoho státu dosud spoře obydle
nou Pozemky se nyní prodávají za cenu od
$H do lij akr a jest celkem pravděpodobno
je cena jich během jednoho roku vzroste o

too až aoo procent jižní Dakota skýtá velkou
příležitost pro člověka a malým kapitálem
Kniha o Jižní Dakotě za dva centy

proiplvá a pod vzorným řízením

vlp Žaluda svorné a utéšeoě vše
odbývány bývají různé zábavy
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gentolho krajana a výborného hu vaše potahy i kaldé nepohody Olejem sv Gotharda který úpí
zahojil poraněné části těla Po- -dsbolka Na banku shledal jsem Fídoe opatři Zednickým kon
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jako kailrovi nevsálo to velkou I
který jcit v fciJó ctívlli připraven inu kiiiiuii a satiťlt Jfj ntim tt itt h i

9Cena joe ve všech lékárnáchoblil aby sobě na "Pokrok" uobt varn posloutuj
aneb u W F Severa Ca Ctdarnřednlalil Vedle banku naléiá Za mého sde pobytu měl jsem l A XuhIi (A Am 1S34 rarflimst Oiiialm 'ebKapids lowa

tu viicuou phUlitosi opětně pose opít hostinec spojený velká
obchodem vloem a lihovinami

Hostinec tento vlastni oyal Sokol
tlrchoouli nato proslulé české tw"llSTI MI1 Jitími n umu nii tnnMMm

r
í

i -

mVImImI
Pivecké Kvantito a tu jsem byl
svldkvm kterak oni kuti dt(e
náš le přisvědčili a nvdlíuě od IVniik tt Ni)iiiti'ill

Václav tUatoýi inimý olrodowc
ktf jl nijak alituj nákladu aby
místo došlo avtlcbsnl Václav

A lil MlK'ťCM ( i t tt „

Mí ! 1 t MU M M I m t Hlit10 VTIIIUh lMha rb

VftoM MMtt M4l laitié

susovali idrulcnl yhyh světové

povtili pollvajkl hn4 po ptvulm

plfdíienl okoailujícl "Hymny
Síovsuq" byli uumvuí a neměli

yim iiui i vil ť i
t

ml na iklat1! sťoll pfvi tlkly a

tučl sa výtečnou jho jakost
rroilvi vři ta ceny vUoobchod

Mílat! Ulllil y'o4i1i ta Uaám Vmuii
__'_ -

" ' 'uinillftWIili
i


