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za to pětku dal kdyby podařilo t 1 kdo chce plnera být musí žoldy
míti KovilěŽ členové ne hojně
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I NEBRASKA I

NOVINKY Z ABIE NEB

h účastnili JJylo jich tana 20 z 80

gfušné procen to I Děkujem!
Dopisovatel IMdo ijuuno a okolí

ODVOLANÍ t

někomu dlouhoprsťáka vypatrati
Jak jsmo slyšeli jsou již dlouho-prsťáko- ví

7i a stopě Myslím Iq si

příště nechá na podobné špásy za-

jít chuť Takový mizera zasluho-

val by především notný výprask

Onehdy cosi podobného stalo so

opětně p Janu Sloupoví starší-

mu který koupil si pytlík mouky

Ay se mu ve voze neztratila dal

ji v hotelu do kuchyně Leě i od-

tamtud kdosi ji vzal Pozor tedy 1

V A

Jí ní£D8Mýolfcdávám všechny Brandeis prodávářeči jež pťoneéwjny byly pí Fran

tisknu Vtitulkovou o p J Coufalo

vi jež jsem měl ji říci Nejsou

Ík'JU'1)hípravdivé [ Jp Pallai

~Na domácí práci anebo na vý
nomoc ři Šití přijmula bych mí

NOVINKY Z ORD
sto Na plat n nelťledí jnko spíše

na zajištění domovu a uspoko
Mužské obleky

nebo svrcliníky
jenost s prací so i učí Dopisy

adresujte NK'jnl4 Budoucnost

Tvndall B Pak- -

nabízeny ©H@vžóy
po

Horo horo něbeťýČňl příkrá

jako JlabylonHká vSž nuž kdo od-

vahu máš proti Svobodovi hU

Přťdrainulé úterý zavítali do iuw
ři-b- mČsta pp J C Hrushka a

Václav Havlík z David City
ManžeVS Anton Zemanovi uspo-

řádali skvřlou hostinu ku které

pozvali své příbuzné a přátele Ba-vil- i

jHřiie Ne nenucenS aŽ do pozd-

ních hodin při výborném Gcttle-jnanov- ž

ležáku a chutné" připrave-

ných pokrmech IíodinS Zemano-

vé vyslovuji své srdečné díky Na

něco podobného jsem pozván

panem Cůdou

Pan Anton Shonka slavil svůj
Hňatek ne aleSnou Marií Cempe-rovg- u

0 listopadu v katolickém

kostele poblíže Abíe Svatební

obřady vykonal v'lp Pokorný
Pan Jiří Mashek vrátil se z ná-

vštěvy svého bratra Z Merrick

(io

Pan J Don&t chytil do pasti
opposuira které mélo svoji skrýš

pod taneční síní Jenté jedno se

zde nalézá které jest daleko

Jest přáním každé-

ho aby podařilo se toto opposum

chytiti a odstraniti

Milý můj přítel a příznivec to-

hoto listu p A Petr us z Nimburg
řitřžoval si mně ondyno že zane-

chali kárku vedle trati hned ji
nékteří nezbedové poškodí Je-

nom pozor páni kluci budete-l- i

přistiženi zle to odpykáte
- Josef Houška

Doufám že ctěná redakce do-

přeje místa těmto několika řád-

kům z našeho okolí Již dávno
nečetl jnom v Pok zprávy z naše-h- o

zákoutí ně jest zde hojně odbě

rutel tohoto listu Každý so vy-

mlouvá že nemá na to čas Le-

tošní úroda byla velice pěkná a

proto má každý dost práce Ba

práce je tolik že se člověku nedo-stáv- á

ani času rnysleti na něco ji-

ného než stále na tu práci V

takovém případě je opravdu těžko

vykonat něco pro dobro české ve-

řejnosti nebo pro Českou národ-

nost Není na to času A přece
dnes nebo zítra pro mne nebo pro
jiného ta práce pomine na vždy
A tu mně někdy hlavou prolétne

NA PBtíLl )EJ
střižní a fcToeernf řchod a budo-

va v níl so obchod nachází (i vel-ký- m

bytem Přičíní ni prodeje

jest že so chci rIslJrhovfftti na jiné
místo Dobrá přilitou t pro sna-živ- é

krajany již f breku hodlají

dojiti úplné amostatno!tf 1'iSte

na následující adresu?
J

14 tf PlatUma tthNcb
~~

NA_ PRODEJI
IGO-akrov- á farma v žesiké osadě

índni míli iižně od Bee Seward

6AÍ lťlrkov6
vlitu pm1iiiJ:í

HOTEL PRAGUE
ČESKV HOSTiNEC

o místa Prahy
okres Neb 120 akrů poplužní pfl

dy 30 akrů paMvin ostatní luka

zahrada a nádvoří Dobrj'' ovoc-n- ý

sad nesoucí ovoce dům o šestí

světnicích nová stáj ge Konníkcm

asi pro osm tun sena táj pro

na rohu 13 a Wllliam vl Omaha

Olalé a pohorllnfi mfhtwé pohojo ro wxtiijlfíí Jakoí i výhorn4
Kk4 Hlntvii avzrn4 obuluha V hontínel oUirtMo výteíný HTOKZÚV i

JKŤÁK tjnjJofHÍ druhy vín a HkřrQ a mcmnli doutníky
KmJiuií MvUMů ti ůo Omafthy riivStívoa ubytujto io r bototu

ytiúm b ii tf1(o ncjoiiom mht uh zbnvíto n víolJkých ufcitn&zí %

líci A 1810 O JJ10Í krnjano MM VINCENO 3 DOBROVSKÝ

krávy prasečí cblívky dvá kůrní-k- y

mlékárna kvlna pro topivo

sýpka "corn crjfry" pro dva tisí-

ce bušlů korný lobrá studně a

NOVINKY Z BRUNO
větrník vodní nádržky farma

a příčným plotem opatře-

na velmi žádoucí to domov jen Blttner Sc Floxxáek ' I
SCHUYLER NEH

jednu míli od dobrého Vrhu a škol

myšlenka kdo si na mne vzpome-

ne až já tu nebudu Ostatně

proě by vzpomínal? Vykonal jsem

pro svoji národnost nějaký sku-

tek který by byl hoden památky t

Ta národnost a vlastcnctví ! To-

lik so o ní píše ale jen píše Ono

je to lehčí než pravý skutek A

co je vlastně to vlastenectví! Dle

mého náhledu jest to láska k bliž-

nímu ' Vykonámc-l- i někdy něco

dobrého konáme to nejen pro
dobro národa a potomků ale i pro
sebe Naši předkové také neohlí-

želi se na to mají-l- i oni z toho ně-

jaký zisk a pracovali pro dobro

svých potomků do únavy Co my
zanedbáme nyní musí za nás vy-kona- ti

pokolení budoucí Proě

bychom neměli my pokraěovati s

duchem času když nám nic ne-

brání v našem pokroku t Hmotné

poměry nám jistě nebrání Proto
hleďme býti upřímnými Čechy a

vynasnažujme se abychom náro-

du našemu zachovali čestné jméno

bbtrrj{ npolbliv8 t poctivéSnad nejste v stavu apyw Kou-

pili a zaplatili farmu v tHo době

avšak máte dva neb tři ti íce uše
obstarávajíDozemKa Ml lojiiii alltm I

MhJ( n proděl pozemky v Tithrwě Kidiisiutřeny hodlajíce koupili farmu
UKinnom H0Vrnl i Jm Dtikoté a

příští rok Než pomněte hf za
JWT Solidní řeitoý Český podnik tá tatí čtím co budete vyčkávali abvste

Jest po volbř: Ticho opětné"

všude jako po nějaké bouři Mno-

hému se ulehčilo mnohému zase

přitížilo Volba na všech stra-- j

ách dopadla ve prospéch strany

republikánské
Pan Jan Roubal přišel o krásné-

ho koně v ceně 150 dollarů které-

ho nedávno koupil Byl to jeden
z pěkného páru běloušů
" Pilné sbírání kukuřice přerušilo
ra nějaký čas obchod ve městě

Pan Ferdinad Kobza si pane-

čku letos pochvaluje že nemusí le-

tos sám lámat kukuřici neboť jej

více peněz sehnali pozemky vn- -

dou vstoupali v ceně a bude v o

pak vyžadovatt o tisíc dollarů ví ¬

Ičernice u zdrava tnu r
LACINO PRODÁVÁ NA ia LET SPLÁTKY

ROSENBERG iMMIGRATION C0„
9

61 rlItOSKMlKKO TKXAS

ce abyste tuto farmu koupili nežli

nyní Zaujmetc-l- i tuto farmu bě-

hem příštích 30 dnů můžete iti

své tři tisíce a já vám po-

skytnu další rok neb dva v kte-

rých můžete uěiniti příští splátku
Bude mi potěšením ukázati vám

farmu a velikou kukuřici vypě-

stovanou na ní tuto sézonu Cena

$8500 akr
Navštivte aneb pište na adresu

0 II Tcrwílliger
14k4 Seward Neb

Poněvadž toto je můj první do- -

pis do časopisu potím se při tom

dost a dost Začal jsem psáti a v

tom objevil se Sokol Mike Kasal
h otázkou : "Co a kam píšeš f " —
"Do Pokroku!" — "Do Pokro-

ku! Nu tu máš dollar a zašli jej
Nu as tím dopisem" vece on

Dr P E Kučera
CesfcT léřař aranbojič

ve Vcrdigre Neb

Jest hotov posloužit! krajanůmAS20t Watch (or $545
v Icaidů dobo a uo onou jede na

zavoláni S9ťf

J KCIIEKNY
íekf prAvnlk

OKO WVVEUT

uliNtmktor pud ttnikmi

abych já nezůstal s ničím za ostat-

ními zasílám také dollar — Nu
teď by měl být ještě někdo třetí
poněvadž do třetice všeho dob-réh- o

Naši Sokolíei se zase probouzejí
ze sna a začínají se cvičit Jen se

tužte! Co Čech to má býti též

Sokol

Sokol Pavel Bartůněk od firmy
Bartůněk Bratři a Nelson nám tl

Nějaká holubice jej přiláká-l- a

přes hory až do Market Lake
tdaho kdež změní náš mládenec

'ERTZ & CHERNY

Padoucnice
(Fit KplJťpHj)

"Mohu příneínfi přod každým oik!
cem lokířtl jSo Dr Ornt ume dplnň
Tvlétll a padoucnlco — 8tii Hzemotiir

iki 18ÍJ2N Klmbal Ave ChtfiHgo
Jedna láhev na xkouHku Kdarrna

Udejte vík potleta iterapllk a plAte

I)r F E GRANT
Z Rídge Dlde Kansas CltyMo

DejlcpSÍ toho druhu
vlastní v fouké řtvrti

V F KUNCL
liíii JIŽ 13 ul

Vždy najíťrfctvřjHl zásoby mana
a umiaískč domácí sboží jn nej

drutiu jsa ceny tvnjíl ml
kdekoliv jinde
41 Tel Doutrla 1199

prďvnicl
VE SCHUYLKIt NEH

Manželka obdařila čiperným klu-

činou jehož příchodu mají rodiče

velkou radost A ještě větší dě-

deček Kastnerů který prý mu bral

i líru na kalhoty Gratulujeme !

Aby to nebylo líto sousedu Janu
'Sedláčkovi dostal též od své man-íelk- y

do vínku hezounkou dceru-

šku Lépe prýlvždy malá pomoc
rež velká nemoc - Všichni tito
malí "občané se jak náleží mají k
řivětu Gratulujeme 1

Štěstí v neštěstí měl pan F No-

vák v celém okolí známý pod

jaiéuern Daidl při spravováni
studně u p V Gruntoráda Když

pan Novák nalézal so na dně stud-n- y

spouštěl mu p Gruntorád do-1- ti

nádobu plnou cihel V tom

provaz se u volnil a celý obsah padl
ra pana Nováka a notně mu uhlí-ži- l

Dr Jelínek ošetřil jeho rány
a doufáme že bude brzy všecko

zane "alt ritfht"
Přijďte na veliký výprodej k

Oltrojřúuu Vše jest velice laeW

n Pan Oltroui mini vyprodali
vicfhno řbi2í a odstěhovat i m z

Bruna Jcnt zdo SHinojodiným
X tnei iu mezi (Vthy a tu rádi vfl

řimi' Že m mu zd nelibí

mhUčku jeat mnú amk-ihíl- u

Knhhm chvíli nijaká
vilika IMsuI! Mdná ta anrkdT-- H

la oi nestojí
Jm tomu d rniSít m i pan

J Brutiff koupil u p FVitámViUí?

Aí sral'Htm IiImi který na to lil u
i i %rtl Na tu labfh! si j'tl pru
doutník NVJ m s Sk vrátit plu- -

r % lih-i- tmiel Nvkílik dat
I frf Un trahly tnu tVi jrJ

i Prahy 14 n Bruncr

(pIVobňtní právnt isáležitonti

Tmo f !U wiiut nUJoií x déUmt- t- proJi-vJltif- c!

li dlnky SS4S Ntřil!ir
l tila Jiuu 4U iio (lotlri hmiuu j tut

bií UouihMliukjr $íOCO Vnlhl'rl -m

iuxUuANký tiriiiK clonmwu bfi k

oínřiílté litutvvt i6 It tri( nim
nr1nu tiouv hiMitnrii Kinríl l)r vrri-n- y

utrHli ! niiu IOiO Noiíiuliy-huln- m

I f i'bnm mvUn iHll lo v

k i ni wU) W u k hu i u II i 00 1 4W- - k

f)iwovftlu b U pfSltl iith iiri
tfilMÍ A k ' fik byl by

inilo ml kdyl triiHvm! j buduinu
uhmů oÍkuunt6ui Ví ft T- i- ttiuu
li nkr klér mi!imM i $! 4S iJI
ny iituf yrniiy mll
lui atrlk kUJI ivldi lrii irlii
ny kniuí é iia iiílm I ikui tm

teiitut ruU r 'k Ur

fii'' k kurk
in) lok iitlk bf !

í ri iMidink V jti'i'JlM
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cialita)
Koltekcň Podniky

rfljíky
Abstrakty vytaíeny a prozkou-

mány
1'njištfnl proti 'ohni u nejtepšteh

upoteřnOBtl

Dotazy ne řmjpovfdaji 4fikl

svůj stav za manželský Gratul-

ujeme!
Na K V Grubra učiněno bylo

překvapení při příležitosti jeho na-rum-

Účastníků bylo hojnost
tuko vyplnili iidstnost u p Grub
ra do posledního kouta Každý

dobři' nenueeiíě bít vil a vlichní
odťhAzett úplné spokojeni Panu
íruhrovi pře jerno ji-ít- ě mnoho

večírkft v ivtě
Pan Vine Kokei katr Ord

Stst Bsitíku navrátit k i Dnvrr
ťulft kdl i rdmf ittrávít aii
dv llťdrb

fJli Ihtmků ř U Zť-t- ř)dbv

vat dne 1 listopadu ki'5KkVli k- -

huvn Jk d'v!dím lAhav

vydařit ijin)iittl a upnlrk pi
rhintit u rd vi-t- d"Mi Sh
' b'ty íulih-- k snf pr ai í

fV60 J# ta ioř troťh'4 druh

a lt
V)4mi lulo oliltiktt

'
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S0NKA& NAU-
vfa#I riejlřa
řásubený fitulný

na ey-vr- h rohu li
Hriir-- y ul v ()mt

Na ruie ulát řfratvý
muk ituturitltá likéry vIdio drn-t-

a wjUj4t dcuíuiky
Tftdý iikuk V kftldati rh íh
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Dr Jos Fr Lauvetz

WAItOO NEti

Mí Ifikař a raiiii
Úřadvii v Šafránkovi

nad bolirikou
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