
vlichno ipuitoleoé al na itaveníNovinky z Able Neb
jel zůstalo na ivém místě Mnoho
a mnoho ztrát je též na větrní

I?1iiio mv

dobré děvčs do práce ni hotelu
Služné Jtaooo měsíční byt 1 stra

vu Adreiujtei Pcrkioa Hotel

41tí David City Neb

Jako každým rokem tak I letoim & MPRDAQ¥A A m
kách a menších budovách Moohooslavili jsme zdobení hrobů způIJ X MJ MkLS 1jL Bw VJ 1

3
životů lidských bylo v nebezpečí
ale nikdo nepřišel o Život neb ie3

obem důstojným Zdejlí ipolck
Novodobých Dřevilů (Modem
Woodmen) jakož I Ikolnf dítky
učinily ze spolkové líně kráioý

a IUULJcyklon přihnal ve dns s mračna

byla tak hrozná Is is každýJ C Fhernbcrger byl minulého 9ukryl zívčai vs aklepě Krajanétýdni v Omaze průvod na Národoí hřbitov O
Novinky ze Scbuyler

Navštivte nás a my io vysnsž jiou a! na' malé výjimky pojak Iťaitni jíme byli v onom okaF A Sucha byl před týdnem
jištěni Po cyklonu as vyjasnilo tmžiku kdy zrak oál ipoČinul nave Fremontma co nejlépe uspokojit! vil

těch malých nevinných dítkáchJanečkova lékárna t39 Neopomcílte že zdejlí Sokol oteplilo vše nyní bujni roite
Alíalfy ul iklfzí prvof lečz jichž hrdélek draly i sladkéodbývá svoje odložené veřejné

Potor F Svoboda
&

Na f 500 tylo upiíoo od míat
nich obchodníka na oiiavu Čtvrté

Skolof lézona v Kaveona jesttóny Zpívaly tak krásně a bezcvičení 13 června 1'rogram
končena Graduovalo u nái lavadně že i nám se zdálo jakobybude čáttečoě změněn aviakho července Těšte ta tedy

nám bohyně Svobody cosi na
lepšímu Jest to poalcdof velikásvatý džulij bude u náe tedy letos

láků dva hoši a deiet divčat s

těchto jeit aedm divčat českých MASIlEK MlOSza to itítí zábava před Čtvrtým Červencem leptávala Naie myšlenky bez

pečně zaiétaly do dob minulosti a jedno má Českou matku Toť
Pro nepříznivé počasí minulého

kdy jeltě jako dítky hrávali jsme
ABIH Ulili 1

'

dril oa akladě velký výběr

zajisté velice chvalitebné na ten
trolek roztroušených zde Čechůtýdne panující byla lokoliká zá

Nechť ie obecenitvo doitavl

počtu oejvětiím Program naj
dete na plakátech

Starý odběratel tohoto listu p

bava odložcua a na 13 t m
li na místě kde le dnei nalézá

poivátné polo a na něm příbytky Příště nechť ie nechají zaie vidět
Doufejme! že tím bude li pohoda

mrtvých Každý z účaatníků hoši a přáním nalim jeit aby ae

mohli ukázat také v témž počtu
Čada složil dollar na P Z Předbude návštěva leště větší ncíli

muiil býti nadlen i ipokojcn
krátkým čaiem zaplatili Fr C

Můžeme býti opravdu hrdi na toobyčejní
Minulého týdne jedné noci Hymel Fr Coufal a R Hobza

milá upomínka na ilavnoiť onu
utkví zajisté každému po dlouhá

Pohřební vůz pohotové

pro celé okolf

Hliste u P F Svobody ni

v jakém procentu čeiké školičky
Ikolu vyšly Všechna chvála jimi

Pisatel při vli avé práci to oporánu byli nali hniči vyburcováni léta v paměti Zdejlí Tábor
menul oznámilipožárním poplachem Oroccrn Frat Žížka který pracoval uNovodobých Dřevařů dobře vy

obchod p V Malýho hořel a ač stihl význam onoho ivátku a ač
farmě u Maihek Uros v Abfe

aneb telefonujte na F I Roha vNovinky z Linwoodpožár značně ae rozšířil byl uba členitvo jeho jeit úplně čeiké
pana Joa Hlav) jel 1 června do
Dawei okresu kdež bude za

méstoán ua dobytkářské renči
Able Neb aomjlen Free Laňce praví že oheft

přece důstojně plnf národní avouOd té doby co jicm dal natím
byl nejspíše založen

povinnost a velice li váží muče Fin Aoton Tomíška jeden ze Dr A E Warifilchráčům v mlč 50 centů mají 1(5
Otto Zuelow otevře zde obchod

ití a vždycky vyhrají Ve itředu
diníků již za vlast ivou vykrvá
celi

itirých pionérů již alařičký
který nedávno pochoval ivouku čiitční presování Či žehlen

min týdne hráli v David City tenký Jékur
prádla a obleků a ku barvení roz Pan Václav Hoh z Dwight manželku jel le tvým lynemtamnějšími hochy a vyhráli Min
ných látek a latitva dlel zde návltévou u ivých přátel Kirlem na západ aby trochu naneděli zápaiili zde a hochy z

Pan Koh se vzdal obchodu s doV pátek večer ae zde odbývá hluboký zármutek ivůj zapomněl
V ASHTON NFU

Úřadovna v Aihton lékárně
'IJruoo a také vyhráli Letošního

graduačnl program zdejlí High Jiří Skočdopole jel do Cretelud není rozhodnut co teď za

počne
roku ještě neprohráli ani jednu
hru Jen se holí držte já vám navštívit ivélio itrýčka Ferdu

Mrkvičku a já — F Skoč — jedu

Na požádání poslouží svědomitě
víem krajanům z blízka i z dáli

School

Slečna Julie Kouisrova pořád Pan Frank Sborny předplatildám zase brzy 50c a budu vám
li na "Pokrok" Pan Sborny jeatve čtvrtek večer v Janečkovi líni vždy držet palec abyste nepro

do Wyomingu kde ae zdržím aii

týden za obchodem Na zdarlintelligentnf probudilý muž
Zvláště krajané v okolí Farwell
mohou ao na něho úplnou důvě-

rou obrátili 11 mi
hudební program te tvými žačka hráli

jeit již po více roků towushípuím F Skočdopoletm Při programu jí vypomáhá Mám na prodej několik drillů
aneiorem kterýžto úřad zutáváněkolik přátel Vitupné obnáŠ
ku všeobecné ipokojeooiti poplat

na obili Lena za 10 a tatiřáJ-kov- ý

kul I5000 Za dobré kopro osobu 35c a pio dítky 15c
níků

J A Seabury který zde hodlal
založili nový anglický týdenník

K panu Antonu JJurešovi při
Bittnor cSc Ploužek

SCHUYLIÍK NEB
obutaráralí spolehlivě a poctivě

nání povinnoití ručím
45IC3 j J Kavaa eli ze ataré vlasti rodiče jehoaie pozuen změnu ave miito na
Okolo Aberdeea v So Dakoti manželky Doufáme že ie jim zdeliowelli byl zde v tobotu

NjObude líbit SSÍ22 Jitky pojiiii ald 1zakládá se nová česká osada a po
jsme otavním střediskem pro Předminulý týden skončenozemky tam lze koupit d5ur! vclvď

Mají rrot!a] poxomky v Nebrsica KaniMUnejlepfií a nejchutněji! zmrzlinu
acino Paa A A Hájek v Lin bylo vyučováni ve zdejlí škole Uklitbomfi Hovorní I JUnl VtkoUi

JWT Solidní čeitný český podnik mWwocd jest jednatelem a kdo by li dítky te již na vždy rozloučily le
(ice greara) a punč v jakémkoliv
množetví Pripravováoí tody jatí

stsrou Ikolnf budovou Přiltíchtěl lacino pomoci k farmě
aHHHHHHHHOHHHHMMHHHHspecialista pod dozorem Mr II obraťte ae na něho a 00 vám v té

1) Lariona Janečkova lékárna věci poctivě poradí
tfjo

lézona zahájena už bude v budově
nové kteráž le již chýlí ku avému
dokončení J Houlka

Novinky z Kavčíma

V aobotu dne 16 Června odbý ZařízenéStarý obchodní roh Joboconov ií Hnclrm hfo Pn
vá ie v tíoi u Uartolů velká tadoitává několik kabáta barvy llj 1_ 1 75 1 uuuauuuuuuuri u
nečnf zábava- -což už dávno potřeboval Oprava
Ctění krajané a krajankyl Játato značně prospěje vzhledu

nalí hlavní ulice Do obchodní nížepsaný dovoluji li vám ozná
miti že jiem obdržel velkou záiobudovy této le bude stěhovati že

bu nového itflžního zboží též i g LTGdU UUUylezáfiká firma McNally & Higgini
která obchod ten vykoupila od střevíců pro dámy pány a dítky

JAN JANÁK
riditci

508 Weit 2Sth Strčit

Chtcif o III

vle dobré jakosti a prodám vie
acino Též v grocerním obchodě

Geo A Šunky

Koncem týdne tem přijelo mno-

ho howellikýcb občanů na loud

Minulý týden jsme míli studené
mlhavé zamračené počasí až do
úterku odpoledne kdy le přihnal
liják vichřicí Dvanáct mil jiŽni
od Kaveony ve Valley Snyder
ba až v Gardner rozmetl cyklon
mnoho itavenf Až dotud zvěděli

jsmr o ai ipuitolené firmě Ze
všech rodáka utrpěl největií Ikodu
Martin Pešek který z nového

obydlí avébo ani tříiky neshledá
a všechny budovy inadno ahrabe

Vlhlo ni o popisydržím vždy to nejleplí zboží a

prodám ho za tutéž cenu jakoukterý vede vydavatel tamního
muiíte kolikrát zaplatit za zboží

Sensačnil
Journalu proti hostinským Jeli-

kož tamní obchodníci Harrymu
vypověděli boycott chce ob ae a

nimi vyrovnati ceatou jinou Po-

divní lidmi ivét zachází Pan

patné Přijďte a přesvědčte sel
V úctě Torná Ticháček

V sobotu překvapil nás cbvalně
y samočinný piano-auto- ma

člalo Q
známý vyrabitei hořkého medové-

ho vína p A V Kouba z Denver
Colo Koubovo hořké víno na

rneipa navštěvuje hostince pije
a hraje ale najednou po schuy

10 ídviiJíiii Oflklloifrmiift aikfm imhrudí H limlitltnt
kb 'Ml VO VřtMí ll rOrriíri!( li I tm linhnn itW trl k

hráběmi Krajan Peick má na
vzdálenosti jioou farmu

ale když ae tam mínil přestěhovat
shledal že i tam je vše rozmete
no Pan Peiek byl a rodinou z

domu a pouze dva malí bofii byli
za vichřice ve stavení Když pak

ierivem pronioicnim dojí take te cbází rychle obliby ve všech Če

k itosUoí OIíh1iuJ !I7 tinO vlMcí ImiMiimU řlimlukýcb amerických osadách neb ' —

est to skutečně dobré léčivé víno
nemělo by chyběli v žádné české

domácnosti Fr Bartoš ho ob- - vichřice ustala nalezli je mezi

zbylými stromy více udělené než

zraněné Jak ae tam doitali a
ednal velkou zásobu a můžete ho
něho koupit na bedny aneb na

trUngl a 'i válce Kaídý váloo bralo tl kmb I'řl
Jednom ntiiBiií hrrtjo 9kráte a mft)e híll tis libo
volbou minci i%[mn

Mé stroje byly na více výstavách zlatou
medalií poctěny hodí ae velmi dobře pro ka

várny hostince a taneční míatnoiti nahradí
úplnou kapelu— --Mooho pochvalných dopisa
po ruce— Cenníky na požádání zdarma

Cena za botové z toTáw 800 K (asi $160)
VKIMI VYNOMNÍC-O- elí vkaaa cm Ilfk W

cm bloubka 7Í cm—Výbradni prcnff} u flrmy

Hynek Klcnetiíř v PmxA

jak Životem vyvázli to ať námáhve Pan Kouba zdržel se přes
vysvětlí kdo trosky ony viděl

1

1

neděli a za tím účelem sella se v

neděli večer v bytě manželů Fol- - Budovy J01 Ulasbka jsou též

dových vybraná společnost by se úplně zničené Frank Chop na

Bachmanově farmě má stavby a

místa Tomál Bleško má velké
mileným krajanem vespolek po

bavila Přejeme panu A V Kou- -

ztráty v lesa s na budováchbovi na jeho obchodní cestě mno elífíuil ul řín II unlr budova Holieml Kuro
Louis Kubík má všechny nové tllMUll i10 zdaru t'f uroliUi

liIiiřiU '"iirbudovy rozmeteny Kd Keeihall WiUťlilrnKiDo rodiny pana Franka Votavy VTtVttl

chce podobnou cestou bráti ač

praví Že chce jenom aby hostince

zůstaly v nedělí zavřeny Zde te
to skončilo a skončí se to i v

Howella

česká letní ikola ae otevře dae
18 června Při odeiílání novi
nek těchto není ještě rozhodnuto
kdo bude učitelem ale praví se

Že nejspíše zaie pan Fíbinger z

Omaby místo ono obdrží

Job Musilek z Prague přijel
icra v oedMi večer přes North
Ueod

V rodině Kd Zcrzaoa doitali
nového synáčka min týdne

Kdo potřebuje fotografie v oko-

lí Linwood nechť neopomene
mne v měsUČku tom oavitíviti

přiití pondělí it června Uyl

(sem tak přetlleo prací v poiledof
dotl le nic nebylo moioo doita
čiti teď vlak mám plijodamou
výpomoc a via půjdt ku předu
rychle Práce laračeoe a co ne

uipokojí napravím Pamatujte
na den ti června v Linwood ať

ji jasno nebo aimuiíoo
Y% H Svoboda ÍONgrai

ptávě dostavěl nové stavení jelpřibyla v pondělí minulého týdne
dcerulka Gratulujerol jest rozdrceno jako skořápka

Anton Bauer má některé budovy
V neděli k večeru roznemohla

rozházeny a ty je! itoií jiou
poškozeny a zkřiveny Škola u

Herveto jeit úplni rozmetena

se povátilvě stati pani Hamrdlo-v- á

na srdeční vadu tak le musel

Kdykoliv ottetuJt ko čárk
kíbu anb k vyJflJca obJ1nJte s
JtJ v nejvltll pftJíovBl koni rnívoia

Palaco Stablos
rHCKCIUHTUKÍ aj '

roh 17 n DtiYcnport ut
ýt lékař povolán

i'ftKDlliUNfi OZNÁM1ÍNÍI
Vyioké 33 roka staré atromy
topolové u Jana Millera vyvráceny

jsou kořene Cyklon zasáhl i

východní část Gardou lowoibipu
Rwřr isos vthfUiov a rotDne i] srpna připadá avátek

"Nanebevzetí P M" Zdejlí ka
1(1h I bli k lULlnlk

(Ulili i r'"""wi j i
téi mnohým Cechům natropiltolická osada odbývá toho dne il

ouť a hned po službách boiích značné tkodyjako nepf pt Kliď
ksčkové Frank Bačkora máJbývá "Katolický Dělník" akvi

ou taneční išbavu v aloi Franka íodolaflo so na Pokrok pouzo SI roúno
střechu a matlala stritnou krovy

polámaní Jel Vavlloa mi{liriola botrab


