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NEBRASKA

NOVINKY Z ABIE

k

Bolesti

v zádech

a

kyčlích
Brandeis prodává

hlídalu zanechává zde nčkoliksynu
a dcer všecky dobře zaopatřené
a více vnuků i pravnuků Budiž

mu zemí lehkou! Pozůstalým

přátelům projevujeme naši nelíče-no- u

soustrast
Prátr paní Perónové kteráž by-

dlí zde a jejíž manžel zaměstnán

jest jako inženýr na North West-

ern dráze přejet byl lokomotivou
a obě nohy byly mu uříznuty od

těla Nešťastník 'žil do druhého

dne kdy ho smrt vysvobodila
hrozného utrpení Prátr paní
Perónoví zaměstnán byl jako to-

pič na přesunovaeím parostroji a

místo to mu bylo slíbeno do jeho
smrti poněvadž si ve Fremont za-

řídil domov nechtě být každou

chvíli přesazován jinam Mohl to

přivést i nž na konduktora nebýt
toho že se nechtěj z Fremont fitě-hov-

at

Paní Perónová jest velice
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Mužské obleky

nebo svrchníkyi

W4V

9mvždy nabízeny
poi!

St

Jakote
Oel

sklíčena tímto neštěstím bylť to

jediný bratr jejž měla Nyní se

strachuje i o svého manžela aby
se mu nepřihodilo též podobní ne-štěs- tí

Po dobu co manželé me-

škali na pohřbu řídila domácnost

jejich n) bibuše Parloso-v- a jež se

stala jejich miláčkem' Perenovi

i ČJcMtí lílorlfov6
vťim powlouží

nemají žádných dítek a Libuše je
časem troelm pozlobí nby jim ne-

bylo tak smutno W4

Proniká a£ na mísilo

vyléčí vSccliny píípady

Cena 25c a 50c

To byla Švanda s Franckou Po 4ti ČESKV hostinec
o města PrahyHOTEL PRAG-U- E

lákovou Také ji tu nž překřtili
na Francku Pěťákovou

l)m iM listopadu
1'íťji'iiK' cl čtenářům 'Pokroku'

iiťiíMtný a v'Nt'lý den díkuvzdání n

tukového krocíirii jfiko "žlutý"

NuSe mčtečk zÍNknlo opřlnř o

jedfii závod více a hÍco ncdliíhký

Majitel jeho p lnn Dvořák pře-NÍdl- il

h něm z KuriHaHii Nndčje

if no že ho zdo tlodcla ňspocliu
Okna zdojíího kostela jež byla

Nrpnovým krupobitím znnčnč po-

škozena a kteráž poslánu byla do

Lincoln k opraví již jsou zpřt a

hIoiiží opét Mvímu ťtčeli

J'an V Himolský místní ředitel

N W dráhy Mluvil dno UO lišto

padu sňatek ho Mléčnou Klíženou

Maříkovou Bvntebnf obřady vy-

kouřil Hov Pokorný Nechť při-

jmou novoinnnŽeU' mojí gratu-Jaeí- l

Pnu Jan Krenk opravuje svfij

příbytek v Abio jejž byl před ča-w- m

prozatímně pronajal p Dvo-

řákovi 'Práci tu vykoná ] Vic
Vidlík

Loupání kukuřice e již chýlí ku

h vím ii Hvímu dokončení Jen tu

ii tam lzo upatřiti ještí rolo ne-

obraní
Tak jako každém rokem lnic i

b io v zimní sízonř odbývá e na

farmích 'nejvíce veřejných dra-

žeb následkem íehož jsou wtíny

veřejných budov polepeny plaká-

ty Jest vRak nanejvýš Himitným

zjevem žc přemnozí 7 krajanu za-

dávají podobní tiskoví práce
tiskárnám Každý takový

krajan mi připadá jako rak jenž
leze ulálo pozpátku a bylo by jen

upravodlivo aby se nafii krajané
vfiči takovému Mejným způsobem
zachovalí Máme zajisté zde na

západe dosti českých
' tiskáren

kteří milcrády vykonají podobní

práce v jakémkoliv jazyku Proto
není vfibec zapotřebí podporovali

ty již pro nás nemají jen slova

a výsměchu Čím bychom
dnes byli nemíU zde v líto nové

vlasti naší svých novinářů To

jsou právě oni buditelovi českého

lidu zde v Americe Ano oni to

jsou co nejvíce stížují na národ-

ním rovu Ncbýti jich již-dávn-

po českém jménu zde bylo by ve-t- a

fiiďme se konečnň heslem:

"Kvfij k svému!"
J Houška

Pan Kmil Folda dlel minulý
v Omaze jia sjezdu bankéřů

Panu zpravodaji V P z Pruno

na rohu 13 a William ul Omaha

lClt6 a poljoillnfi Kfifízpné pokojo pro rentující jrrtcoř 1 výbornA to--

Hlrnvu a vzornlí obuluhn V hoHtinci obflrřtte výtníný HTOttZŮV

LKŽAK ipjIí'[)ŘÍ ňruhy vín a likěrň a ujjinníjfil doutníky

Kru Jnní znvítdtft-l- i do Omnaliy nliv&tSvon nbytujfo v hotelu

Pruhu a tiíetfíto nejntiom peníz ulo zbavíte novSclikých nfnnňzí 8

Tel A 1814 O přlwjfl krajanň tMt VINCENC J DOBEOVBKÝ

rice diela pouze půl roku ocitlase novinky minule skutečně po
se v- - blázinci Dopsal jsem jejím

přátelům a doslalo se mi od nich
vedly Psal že jedna hora vyso-k- á

jo a druhá je nízká Jest to
odpovědi že jí nechtí mít 11 sebe
že jim dělá hanbu a abych jí sám acBHCggsaBucr aivsttfnvtí&iJt íi'" "'T"M'i"J'w'w"pravda pravdoucí Když jedeme

z binwood do Bruno jedeme okolo

samých hor
v

nějaké slušné místo našel Utr-

pení tohoto děvčete bylo příliš
kruté než abych na no mohl dlou-

ho patřili aneb jen o něm slyšeli
Bittner efe Floiaželc

SCHUYLER NEB

obstarávají spolehlivě % poctivíNebohá nemohla se vpravit v

trudné své postavení a nemohla
pojištěníprofleie DOZGMD

porozumět že je v blázinci Proč

jen a proč? Když jsem 'vyložil Mají na prodej pozemky ▼ Nebrsnne Kantnau
Oklahomfi Hevernl i Jižní Uakoto

ísaT Solidní řestný český podnik 33tí
lékařům co a jak ujali se jí ko-

nečně státní úřadníci a poslali ji
v průvodu ženy do Čech do její
domova hodinu cesty od Klatov
mého rodiště Za to jsem ale ta

isi ceníce re zorava Krojme vMÉMké neoznámil neblahý osud dívky
její přátelům kteří ji vyzvali do

Ameriky Zde jsem podal jen
LACINO PRODÁVÁ NA 12 LET SPLÁTKY

R0SENBER6 IMMIGRATION C0„stručný 'nástin jednoho jen pří

61 rl110SENBEKG TEXAS

Dr F H Kučera
NOVINKY Z LINWOOD

česky iňat a raiMiž

ve yerdigre Neb

Jest hotov posloužili krajanům

Kód bych věděl zdali paní
usadila už nějakého

toho Ševce v David City Dostal

jsem dopis od jednoho který se

hodlá usadili v menším městečku

Týž vyzná se v práci pro lidi a v

případu že by nebylo v mčstč se-

dláře může hotovit práci i pro do-byte-
k

Jak je čtenářům našim známo

odvezen byl před třemi týdny z

našeho městečka do ústavu ohoro-myslný- ch

v Lincoln p Fr Krška
Jeho manželka mě požádala

dopsal do ústavu a zeptal se

pa zdraví pana Kršky atd Vyho-vř- i

jsem přání tomu a dopsal jsem
p Max Storkanovi který jest za-

městnán v ústavu tom jako vrchní

pekař a dostal jsem následující

odpověď:

Asylům Neb 21 list

Vážený krajane Frank Bartoši
Linwood Neb

Na dotaz Váš odpovídám: Pan

Fr Krška jest již o mnoho lepší
pokojnější a tíž bíře nyní stravu
Měli jsme a ním práce dost ne-ehtě- lť

přijmonti nižádné potravy
Pak začni s mlékem a nyní se to

lepší Byl jsem ho několikráte
navštívit h lékaři Babička může

být jistá že lepšího opatření ni-

kde by nedostal V oddělení tom

jest Ci ošetřovatelek které mají
většinou starce na starosti a jsem
přesvědčen že dělají co mohou

aby člověku osud a neštěstí ulevi-

ly Takoví opatření nemůže být
v rodině DědeěVk když jsem
dnes byl n něho spal a zrovna
mu přinesly oběd: teplí mléko

vajíčko s krajíčkem chleba tro-

chu vařených švestek pak "beef
teak" a suchary močené v mlé-

ce Nebudily ho nž prý procitne
fr sí jřavolá Má pokojíček a pě-

knou čistou postel a vůbco pohodlí
v každém ohledu Pořádek a pří-n- ý

dozor r panují
Milý příteli 11 radoitl vždy o- -

Foral & Kunci
jediná Česká

komissioDáFská firma ? Omaze

v čísle 1205 Howard ul

obchoduje

drůbeží vejci máslem telaty kflžeral

a vůbec vSmi řarmerskymi výrobky
Za vSe platí nejvySRÍ ceny a peníze Za

zboží za&Ie obratem poity Cennlky za-sy- lá

na požádání zdarma a to každý

týden
Odporučeni: BradHtreet Omaha Nati

Bank a United States NatT Bank 16t

padu V době G let co jsem zde

přihodilo se mnoho podobných
Mezi 700 nemocných chuďasů

všech národností vždy mne dojí-

mají nejvíce případy mých kraja-
nů Ale nyní jsem už hezky otu-

žen Jak asi víte jsem zdo vrch-

ním pekařem a vůči krajanům
svým také dosti štědrým nikdy
jim ničeho neodepru Chci zde

vydržet ještě dvě léta a pak snad

zůstanu už doma ve Wilber Pře-

ji Vám vše dobré a zůstávám vždy
k službě ochoten Váš

Max Storkan
P řv — O p Fr Kršku buďte

bez starosti Kdyby se mu mělo

něco přihodit lékaři Vás o tom

uvědomí Stáří a zralost věku má

mnoho co dělat v tom případu
M

v každé době" a do okolí jede na

zavolání 39tf

GEO W VVEHTZ T E ClIERNY
kf prAvnikaliFtrklior jkk! scárukou

WERTZ & GHERNY

VE SCHUYLER NEB

Dr Jos Fr Lauwetz
(spe- -Probátní právní záležitosti

WAHOO NEB

Česky iaf a raihojič

Dne 24 listopadu
V pondělí minulého týdne ode-bra- l

se na věčnost jeden z nejstar-filc- h

osadníků v Sandcrs okresu

pan Jan Vyhlídal Pan Vyhlídal

byl znám daleko Široko pro svou

veselou a milou povahu V pří-

padu úmrtí býval vždy hledaným
ve svém okolí neboť u příležitosti
takové řídíval modlitby a zpěvy a

zastal to hnedle tak jako nějaký
velebníček Několikráte se také

htalo že jsinepolu účinkovali při

pohřbu Vyhlídal se s přítomný-

mi modlil n já nad mrtvolou řečnil

KdyŽ jsme poslední konali své

při pohřbu našeho dobré-- 1

o přítele otázal jsem se pana Vy
1 Udala tak mimochodem kolik už

jich asi vypravil k té velké anná-r- č

Pan Vyhlídal mi odvětil í
t má zapsáno ve své domácí ma-trie- e

11 ž ni jich je přes devade-

sát Od té doby uplynulo jii ně-

kolik rokíí a tak mydlím ? bylo
ie než sto lěeii ktré p Vyhlí-

dal vypravil na poslední ouř 1

t hto slmého údolí Kdo Vy
I Udala nl měl ho kMý rád nt
I of ačkoliv to lvl stařeček uí M l

!r" wtv mí-- l pohotoví nč

} ik tti vtip jimi člověka roť-hh-

U Pohřfh jt ho odbýván b!
ťtvřlitk U4 katolivký hHótov

tVdtr lidi 1 1 iilkěho úAtteiktlvi
I if I t niAfioťh lb'dčrk Vy

Úřadovna v Šafránkové Bločku

'
ciahta)

Kollťkce Pozemky

PAjíky
Abstrakty vytaženy a prozkou-mán- y

PojiStřnf proti ohni u nojlepSích
spoleřnosíí

Dotazy ne zotlpovblají 4Gk4

nad holírnou

Telřfon číslo 97

Poslouží v Y tíhli době 4"itf

iteasnielíý :: zňvod
nejlepší toho druhu
vlastní v české čtvrti

V F KUNCL
1241 Již 1ÍJ ul

Vždy nejčerstvěji! zásoby masa

a uzenářské domácí zboží jen nej
lepšího druhu za ceny levni-jš- í nej
kdekoliv jinde
41 Tel Dougla-yllO!-

)

SONKA & NAIBERG

vlastni nejlépe
zásobený útulný

prrS rpI3srEO
na fvvych rohu 11

a Ilarney ul v Omane

Na ruet U1 řerutvjř S'b!Ítiftv
mok inamenitA likéry víeho dru
lui a řirjlepil doutníky
Tepljř zikusrk v kaldoii fhvlli
Tri Pouřla W)

r

řezoicknářskv oř Edw Chaloupka
chotné odpovídám kdyi někteří I

3T J Semin Český iaf a iěM
v Irilké iwnU M4 yMy Lij

di iáMtu iiim i ilru

krajanů doptávají se na vé milé

Považuji to a krajanskou uvou

povinnost ťaoto jc%t mní mv
lito kdyí la tulemi krajana n!i
kraj níku ivlrtim Míjeného n ~-

jptooeiiutého Mťl jwio tu jdon
PhiIuO připnd MladÁ jrdnu
dhk é V N'r j"í v W

OMAHA NEB

Holi --M tt Vlnton iillns

t h l t Kl k il h v

Tri IVikUiIKW
otirliitky KiuIvm 1 !!itl UUt


