
Pohltil odbýval se ta hojnéhoNovinky z Lincoln i llavelock Mm so osvodčojoúčastenství přául a známých iiii
Pan Storkao a pan Soajdí je Počasí nyní máme pěkné jako

ve Čtvrtek večer do Wilber na iMliKriinnl jiiií liHMoilnnn

tifli:M]( i)(kttiu Jttit
na zakátkii blunéčko svitl tak

krásot le je tu jako 1 jara Kdo la unjliiiiifm Klífin 'N) zabanket pořádaný spolkem "Uyl
fa Pythiových" Pan štorkao

jak známo mi rodinu ve Wilber
il t ledem neposplšíl lélko nyní

nijaký dmlane
kde má tél svůj majetek a zde Náš národní rybář I V Hele- -
pekařské oddělení ve státním blá

zinci Pan Soajdr zastává místo

řlVNiJ linirrjl lli it(iiiuii'l
hýlu 1110110 j'IIirtvltl Jeit

KiirlovnrNké
(

iihidcční
Hoíké Víno

iiílpravťiiit z lionkrli a

liii'iirtovnnirli hylln U'l
i h )i Uf liiiia jiiu na

vlfifitcn ImJká liihvfl vyJniH- -

i V

itent vytáhl onehdy slavnostně ni
ryby ozbrojen bydýlkem se Šňů

rou a sáčkem Jek m později po-

chlubil dosti jich chytil

Masopust doba Ženili y je ide
Takové kiátné počsul máme což

v) tratí mládnul vál to sluníčko

Dprohřtjíř Tolik krásných dívek

Iti je 1 myslím Že by si sos i ně

která přece nechala říci — 1 vy
lak chladni zůstáváte?

Tom Jícha

jubiltum — 16101 slaví tvé le

iKtvHna %% Vína Milov!li' Trpíle-l- l

riicpmi ii?lrjli KnrlnfNriibé a 11110 vm

dplnl vyhnil Niivjti thUii jiní
(ilicliií lioíkd jiruinj (lin infiřiia
oliilfíml tun iimví (ttii iititkoilfi a

Jll rílukujíi í ttt ktirifmu iMnf jiný

druhého zahradníka v témle ústa-

vu Pan 5 lajdr tcíťl o zároveň

se svou sestrou bydlící ve Wash-

ington Kaosas která ve Wilber
dlela náviiěvou

Na státoí hospodářské Škol

počal dne 21 ledna prof Drirg
Lam f Masa státu přednášeli o

chovu drůbeže Kurs potrvá 4

týdny Čechů navštěvuje tulo
(kolu deset pět nsvllěvují jenom
krátký kurs Jsou to následující)
P Ševčík St Paul pan Blecha z

ilowrllt pan Drápela p Dudek

pan Hotový První ročník na

vltěvují George Ncrud t Crete

Anton Kremláčtk ze St Paul V

druhém ročníku jsoui I' Kafiák 1

Hnhiwrnká Jt vliířní pro muže
UImmIiM jro ftmy a riíillnpAt iř illtkjr

Kdyhy vili Hkfirník unh nbilioilník n

I n 1 H nu klm6 a nl'l"l vAim )li ilo--

i'IM li nmi n a v mim lia nouKirr
i'iilui a IhhIu vdm 'Ha thUú jiíímozn

Ženské punčochy
15 contů píir

Novinky z úsporného bojsmoiitu

jež by míly zajímuli každého kdo

si přojo dobrého a Čistého zboží za

malou conu Nikoliv bezcenná hro-

mada zboží nýbrž spolehlivý výbfir
-- od spolehlivých vyrabitelů

ZfcoiiNljró £331116 buvliičiió piinóocíliy
yJi€tv'lvíiW k rýhoviiiiýml vrMiy9 vy-Moky- ml

dvojitými piitmnl xvlíiALó vis"

]M) clohró hodnoty po lf? píir
Žeiuké černé bavlněné punčochy zhotovené n bí-

lými chodidly ntiílých barev skvostné k nošení

zrlááté dobni hodnota I5c piír

Žensko černé bavlnčné punčochy so vkusné vyší-

vanými nárty barevné stiílé barvy zvliíátó dobrá
hodnota po 15c pár

Navití? t Dál úipomý bejsment t prohledněte li ceaaé látky
na laty prací látky životky mužské výpravné zboží at J

Tlionpu lícide 11 & Co

Koh 10 a Howurd 11 1

Hrtic
Vlito Miniové sniiMitiié fík imvMllo

n hrotí iirmibii a uličním choroliiíin

deiáiiltté jubileum alavný básník

český Svatopluk Čech Je to

snsd jeden 1 nejioámnějllth 1

nej populárnějších básníků čes-

kých jehož "Písně otroka" které

Jutu iumliiiinl iiiiíln-l- l kníiil iiílinAtS
íluiml 110 iloiiíku ltli:lin' Jíoiioy-Wln- e

Tuiilit Mnjl II (Klky vn silný kM
(moiliý) toto Ji Jltté vyllMilligao V Kulka 1 Obíowa i li

Brodecký t llowclls Neb

dočkaly se více mi 20 vydání

jiou Čteny u všech vzdčlaoýcb
národů Svatopluk čcli tráví

nyu! život ivúj v klidu v rot
kofiné vlilo v Tróji u Prahy O

Dne 17 Irdna odbývali manžo Prof Pacourek
lé Dvořákovi v llavelock stříbrnou
svatbu ku kteréž byli pozváni

koazelolkflpřátelé a známi 1 celého okolí

llosté se sefili okolo osmé hodiny

oblíbeném básníku tomto neopo
inenema se zmínili podrobnfjl v

nsší literární rubrice
u pana Dvořáka a odtud iq vyšlo mini f pr4v4 i)4 cenlfl Nebraskou a

Dukoloii kdo Kř11rttl bude po oadách
fcoiipiilck4 iiřřdutaf ní Jet v oboru

Nttliitlv Jtfltth Dne ij lednado Auditorium kde pfi známé ka

přihodilo sevdole Houni ti Pclierpele p Tomáše Paška 1 Wilber

rozproudila ae nenucená zábava
tom prvmmltrifm a provádí fjlqlí
fNrovné a dlvfijdiié koimky koula a

fáry

vdká neštěstí Klec vážící 80

metr centů se čtyřmi vozy na-

plněnými uhlím narazili ni vt

I program pořádku byl přesně do

držen o což pečovala panf Věšá V Npliraie uniHit&A&n- - budou iířcď
ková z Wilber Zasedlo se k Lo slavení v nánMoviiím piifádkuidoučí trám takovoi silou lo lano

la přetrhlo a klec 1 výše 130 mtrú V Jlmiio dne 1 uiiorai llrainard 2hatě a skostné upravené tabuli
a ii lwllit 4 1 ftorít a v MIIIÍjíhii
dun líooritkde všeho al přebývalo Pani

Dvořáková ukázala že jest výbor V Teaaa budou iiMnUveiií v tomto

letěla dolů Pod šachtou pracující
dělníci vyjímaje dvou zachránili
lim Že zahnáni byli tlakem vtdu

chu do vedlejších šachet Klec
nou kuchařkou a za pomoci pani

V Kiwi dne 9 iliiora Wet JO únoHruškové z Crete a dvou slečen
ra Tmirs Ji rlK 12 ttemon u wv

clona H IVonloid li Ctitiirroii Jodopadnuvši ni náratlště prorazila

je při čemž se rozbila Trosky
Šestákových od Crete upravila
všecko výtečně a ksŽdému ludll

převýborni chutnalo Po večeři
Mmch Holte J7 raidweli Tunu i'„
Hbnt %) Hiiií-Uii- a 21 J Iry mi 22

Wnllrr 21 Monavllle 2t Hunnyslde
její dopadly na duo šachty kdo

zasaženi byli jimi horníci Jostí
Jindřich a Hynek Chýský cba z§

21Nw Ulm 2ftNrUon vlilo 27 línorarozproudila se taneční zábava a

že se na ni každému líbilonasvfiď Prof Pneourek ochoten it kaXdému

Pcber a okamžitě utmrcenlčuje že skončila až ráno za bílé im oád4ní %% malou náhradu vyavít-lit- i

čarovné Nvé milení jifl rlanjt
koiJiícliilckích výkonuch Jtk lejiro
vádf—NavítM na avé cimtl také Kn

ho dne Vřtdndik o CtihAth v taflliki
Přátelé a hosté přijeli z Wilber Alllitntt ftamaitt V Paříži ko

25tf

posvačili Josef zapřáhl do "bo

garo" a doprovodil nás se svou

rodinou k paou Karlu Křížovi

který bydlí jen přes osmdesátku
od Josefa Tam už pánové Jakub
Křiž Karel Kříž Václav Diviš a

Liška mazali berana Sotvaže

jsem přišel musil jsem si přišed
nout a zahrát 1 nimi Dali jíme
jim s p Liškou asi dva a byli spo-

kojeni Po výborné večeři sestá-

vající se ze znamenitých rotných
zákusků pomýšleli jsme nastou-

pit zpáteční cestu do Braioard

abychom zastihli ještě nákladní
vlak který nás měl dovéztiodkud

jsme přišli Po srdečném rozlou

aaa a Teia

Novinky z Linwool

ODVOLÁNÍ

My nížepianí odvoláváme své

řeči které jíme na úkor dobré cti

il Albioy Krajčmanové pronesli

ježto nezakládaly se na pravdě
James Tománek

Josef Kreok
V Liowood Neb 35 ledna '06

Minulý Čtvrtek překvapil nás

tvou návštěvou p Václav Havlík

ze Schuyler
V pátek roznemohla se náhle

pí Jos Barcalová tak musil býli

povolán Dr Draský
Už v sobotu 3 února uspořádá

nala se onelidy přednáška o če
chách i Češích Známý alivlita a

Crete Dorchester Pleasant liíll
Liocolo a llavelock Při této pří-

ležitosti bylo věnováno manželům Uni lest 16pracovník na shodě čeiko fren
Dvořákovým mnoho darů a ksŽdý
jim přál aby ještě aspofi zlaté

couzské Louis Lrger vzal na

ebs úkol francouzské naše pří
nívce o Češích Informovat! Před Kdo dn e Hl zdráv iuumí JMI řUtásvatby se dočkali L rodiny této

pocházejí čtyři synové a jedna
dcera která jest provdána za pana

pokrmy K tomu j nevyhnutelné třeba
fluté mouky Nato mouka je zdravá a
eintí lis clioinU K doNtání ve vleeh

uejlri4(tli cilchodch Jetll JI vál cm

chodník nemá pogidejte ho aby JI

dbjtiduat rm zboufcku nebo l pro nl

náUa ta těšila značné přízni a

pozornosti povolaných kruhů pa

říšských a konala se za předd
nictvl pana HtrbeKa člena státní

rady Mezi účastníky jichž bylo

Josefa Šťastného který už po

leta pracuje v železničních díloách

dráhy B A M jako strojnlk 1

čení se všemi přáteli mně po
mohli tase do kočáru a jeli jsme k

Janovi kde jsme složili jeho man
želku Jan jí dal jefitě patřičné
instrukce kdyby něco semhle

pan Dvořák pracuje v těhže díl přímo flojiifite na iil7 uvciicnoii nořenu
a my vám JI dodámn al na vhU ataiťcl
ta ceny mírné Aí okimíte Hvoljodovi

na Čtyři sta bylo pozorovat! po
slanco diplomaty žurnalisty cenácb kde má pod dozorem jistý

oddíl práce kotlářské Přejeme iravou zunou a wniteMiy i'atcrii nen
stovatele zejména též členy alo

nebo tamhle aby mu telefonovala llue Hlfiu 1'ateut mouku pak řeknete
#11 rozdíl meil moukou natí a onou
ukoii limit) domtáváta Ceny na ik žá

vsnukú kolonie Přednáška byla
mnoho štěstí a zdaru celé rodině

páně Dvořákovido Brainarď Zastavili jsme se

jefitě u Jakuba kde si moje stará J S Melcer
provázena četnými světelnými

obrazy Bule později vyiána
tiskem a zaslána všem kdož le o

dáni Ve&keré objednávky adreitujtei

Abio Mlllln- - Co

národ čoský zajímajíNovinky z Mllllgan Neb

' Pani Konvalinová a pí BeŠtová

přijely na návštěvu ke svým bra-

trům Tbos a Jos Jíchovi Mil-

ligao se jim velice libí poněvadž
--Willow Sprmgs Pivovarje zde veselo

Václav Hulín přijel min týden

Fr Bartoš ve své síni velkou ta

neční zábavu Kdo se nepřijde

pobavit zajisté bude toho litovat

Nijaký slepý umílec na housle

uspořádal koncert v síni Bartošo-

vě dne ty ledna Vstup byl vol

ný V polovici programu ale

oznámil le bude prodávati po
desáku hlasy pro populární dámu
Při prvním sčítání hlasů obdržely

nejvíce slečny jos Faytinger a

Vlasta BartoSova Poněvadž se

hlasovalo mezi dvěma Češkami

nebyl zápas tak veliký ale přece

vynesl umělci fSoo Cenu dostala

slč Vlasta BartoSova

Už přes týden máme krásné

teplé počasí že by se za níj ani

máj nerouiil hanbit Panuje už

skoro obava že nebudeme míti

iádoý led
Minulou sobota jsme navštívili

manželkou městečko Braioard

Sotvaže jsme slezli z vlaku čekali

na nás pánové Jakub a Jan Kříže
vé kterými jsme odjeli na farmu

asi a mile východně od Braioard

Přeoocovalí jsme u Jakuba a v

neděli po výborné snídani nastou

pili jame malou prochásku k Jaoo
vi kde na nás opětně čekal vý-

borný oběd Po obědě Jan ta-přá-

do kočáru naložil svou

válenou polovici a nás Mně

ruuiil přistavit židli abych tam

z Oklabomy a několika zdejšími

krajany kteří byli si tam pohléd

ZELENÉ "TRADING STAMPS"nout! pozemky Vlem se temněj
ší krajina velice líbila a hodlají

něco zapomněla Já ale už dolů

nelezl neboť slézat u každého
Kříže dělalo mi velké obtíže

Když jsme přijeli do Braioard

ukázalo se Že je jefitě dosti Času a

proto moje zafila navštívit! paní
Novákovou v jejich obydli a my
zase zašli k panu Novákovi do
hostince kde jsme jich několik

vytáhli na zdraví všech KřlŽo a

Křižko co už jsou na svfcič a i

těch kteří se ještě narodí Když
se blížil příjezd vlaku zatelefono-

vali jsme pro moji která přišla
okamžitě s pant Novákovou Man

želé Novákovi doprovodili nás na

nádraží kdež jsme jefitě asi půl

hodiny čekali Při srdečném ho-

voru utekl čas jako voda Kooeč
ně přijel vlak na nádraží Náho-

dou selH jsme se též 1 panem
švandou a Nimburgu Přisedli

jsme a vlak nás unášel k domovu

Na zpáteční ccitě jsme vtpomlua
li proč není těch Křllo víc le
bychom se tam mohli zdrltt

apofi týden Bylo jedenáct ho-

din kdyi jsme se dostali domft

tsn pozemky zakoupit! Přišli vý
Ztl5 H) Eblnnídi Trml L'3 Z #:i(tfl zultmých Tril
iii Htumpits ktltlou beii 4k§ lni! Himni'1 s bnxtiou

pravá pojede tam 6 února

Pan Josef Kunce Čilý obchod
nik v sedlářském a lojplimentář

nou

HTAItS HTItlťťNTě NTAItH HTItlťKH

(51 tut-t- k vurtovýVn UUvl) '

(j Vi tm W (liniových Mívl)ikém obchodě zamýšlí vyprodali
jeden 1 obchodů Buď obchod -- veuIDII

sedlářský nebo implimentářský
Při vzmáhajícím se obchodě ovnl

Krotili toho ilittutt niiJii M UlivovA ii v itni
m=l i't (IvuliuUdUiHni koditiim v utuťttt "Trud- -

mu moloo oba obchody dále vé

sti Zde jest poutě jeden tcdlál
tký a jtden implimentářský tá

Drtmn ni fl

lita tMmi''4
vod Minulého toku obnášel

tMdřdsrjU ll !( ara UlrfwarMi tSOtt erbe Ullpcotlot obrat 18000 dollatů

mohl pohodlo! vylétli osboř se :±M ivtl tvlK4%l'ira-- t J#íiei llsii4ili-ml-%lfc-
Kdo by pomýlit! na pojištěni li
budoacnoiti aichf se na pausByl jtetu ut opravdu rád le jsem

bál abych se ruu nezapletl da

t ri Jy jako při slétáni v sobotu
se dostal na lalko Ala v lom tase

spustila tnula Vyhrávali lotil
Kunte obrátí

Jos šlapák 7f roků ttaiý
mlet minulý týden ui (ifml
lfsii svito ř KeutsoikýhQ

svatým Františkou) Nu děkuja
večer u Jakuba Jeli jirur k panu

JqU KNlovt ktrrý bydli asi dř
tIU od Jana Kř le Tam jtmt Předplaťte co na "Pokrok" $1 roč"no

plkuš šoltab


