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Satnožitiié

ztla e do fcřdílio mhu v Nehřme nebo toi!Jfcli itf Ictli za

zámožný rolník p Mat£j Mrkvička
od Farwell Neb Přivezl do trhuJí dostavují příspěvkem avým Ntz nemíním ai úkol teo výhrad

n jeo pro aebe podržet southorražfikébo 23 kusy bovlzdo ahopefl toíifvto Jistu

NfmfiŽemaiiežoUvřeo doznat ho dobytka za nčjž stržil přesu p jana Uoluty koupili ai

Ijlíberoí dcerulku Hodíčo jiouŽe jm si aoi vit fto J nepomyslili Jt 1000 a káru dobytka vepřového
Jiyl a cenou utrženou spokojen
Jak 1 námi p Mrkvička sdčlíl $335

celí řrai toi neboť budou mítí nyn
mazlítka Šťattof tatínkové ne
cbalí se vidtt Gratulujem

jakým způsobem nás občané Lr

iřfiítí přijmou do svého atředu

Pozorovali Jm ovlem jakési ta

jemná In&kínt dnu i května
vyplacendaří ae mu nyní dobře Než ne

1'řátelé a známé v ťlattsmouth bývalo vždycky tak Za nebla

býci) suchých let kdy na sta rolI ío otevftnf zdejlícb hostinců
pozdravujem a vyzýváme jcaby ae

kdy i my jsme zahájili natí čin nika opouSttlo avé farmy v nichžv hojném poctu přijeli podívat na
pohřbili veSkeré avé úspory a výsokolské z&vody O pohodlí jejích

noil Ni večer právě když jsme
chystali veltři U k nám sou- - težek mnohaleté práce vedlo fte

§i?d ná§ "iuíf " i povídá mé polo krufiné i jemu Než on nezoufal

7MUih m tiMwnři pro Kiihhu rodinnou a áťcls U'
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vííí í "Nu tak babo tuhle tu

lunku uvařit neb moje stará už

bude pečlivé postaráno Vás bý

valý Zpravodaj

Novinky z Millígan Neb

Kvéten jest mřilc lásky a rado
ati To první jsme už přežili a ra

Pracoval neúmorne dále a když
přííla léta órodnčjSÍ pomohl si

nejen z dluhů ale i jcCtfi jednu
farmu přikoupil a nyní mimo své

netopí my řunku budeme potře
bovst) 'foť ví Že jsme bylí

dvě farmy vzdělává jtřtě dvě far

my jioé jež drží v nájmu Pandosti mám ze Mvých potomků až po

ochotní sousedovi posloužit tře
h Ž mojo stará krčila jakkí no

nad tím ía jí řezník nazval "ba
lon" Ní-clial- a prý ten ''erb'' v

Mrkvička jest šťastným otcemkrk

yoo a 7 dcer o jichž zaopatřtnNi£i aaloonící na nás vyzráli
pečlivé ae stará O zámožnostiCelý týden nikomu nic a v nedřliPlattsmoiitb proto vám třepe

jako husa na blátě když takového si vyjeli ven a tak nikdo opét ne -jeho avčdčí zajisté 1 to že kromě

značných zásob pScnice as 1600titulu ne jí dostane Než k věci dostal ani jediné "slzy ' Jest to
buňka a@ uvařila hostů se se&lo víru hrozné zklamání pro žíznivé bušlů má je&tč více kusu dobytka

hovězího i vepřového jejž krmí k

m nud Webster HtN

velkioo"bo}rxodiiioi likéry
do&t a dost lni dba spuitila a teď ho a po celý týden na ten drobet

prodeji Pan Mrkvička bylpiva se tĚSÍcího smrtelníka Oni
na£i páni hostinští již po nikolik
rok& z počátku £trajkujeupak ale

Omaze hostem milého avého pří "JAKOST A MNOŽSTVÍ 39H
Uuzného p J Wasibewskiho ho
stinského na 13 a Ceatre ulicidostanou se opít do starých kole
Požádali jsme p Mrkvičku aby
vyřídil ardečný náš pozdrav milýmOne 24 května bude pořádána

v Millígan velká alavnoat a aice přátelům nafcím pp Alb Ambro
žovi a lohnu HorkémuBvřcení katolického kostela nabídka obleků— V sobotu dopoledne navStíNaEe nová mčstská rada vydala
vil nás vážený přítel náfi p Josedve povolení k prodeji lihovin a

vbemerád v průvodu avého fivakraČítala za každé pouze 11250 Proč

teprve jsme zvěděli Že to jest pře
kvapení a uvítání manželů Vítaní

vásovýcli do svazu občanů brněn-

ských Jaký pocit se náa zmocnil

každý ie a domyslí Hudba
znovu zahrála a po pěkném valčí
ku při kterémž pinkle provedl
nejdříve bratranec Vác lílatný
naklálo seznamování se ve vSemi

přítomnými jichž Kel e hezký
kroužek A pisateli ač jest takto

"tvrdé nátury" draly se alzy do
očí když viděl ty upřímné tváře a

srdečnou náklonnost zdejíích
osadu kn Jenom několika slovy
mohli jsme poděkovaí váženým

přátelům avšak slova ta fcla od

arden a jak jame viděli byla též
srdečné přijata Jest tudíž milou

povinností nalí vzdátí nfjtirdeč'
nějRf díky ví?rn za okázalé přijmu
tí nás do avého kruhu Uuďfe

ujiítění drazí přátelé Žc krásný

p Hezká Pan Semcrád bývalýpak už nečítala radřji celých $1

Omažan odstěhoval ae před 105 00 lby nebylí pozadu za Lincol

lety na farmu u Kenírow Oklanem Nejsme vfiak nikterak proti
tom ii když vetsina jest a tím spo jjq Kruiycn zacaccicn oomoiii ae

IIOSTON HTOUK-OMA- IIAiiluSného majetku V poslednkojena a aaloonící též A co tom se

říká že jest zle době 6e vfiak rozhodl že se podívá
o rodinou svou do staré vlasti na
nvé rodiče a sourozence a nroto

Onehdy zde lítali čápi a zane
$1750 wlm Ceraá dar mnlicluli po aobfi památku u F Elz

prodal svou farmu S rodinounice a u Petra Vojty Přítel Vojta
avou manželkou a třemi dceruš obMy za deset dolarO
kami navítívil přátele své v Kan

byl radosti celý pryč neb to bylo
prvé dítko jeho a k tomu syn Ne-

lze se mu tedy divit Nuže příteli
saa a v umaže a v sobotu večer

večírek ten nevymizí nikdy z nafií Pěkné černé obleky a rovným neb okrouhodjeli do Chicaga odkud s p Ant
lým střihem aneb fioaatéMalkovským kterýž též farmupamětí a že ae vynasnažíme aby

choin to vám mohli odměnili stej svou u Kenírow worclal a ede
M ' -ným způsobem Vzdávámo vám 10 Cech na návštěvu nastoupí

jr? ftt 6 jednou srdečné díky a obča

pod&ívané iHuncovým
šermem pěkné na prsa při-

léhající—obleky jež ae vždy
prodávaly za $1750
zvláštní nabídku za

cestu do staré vlasti Cí em cestv
'nům brněnským za přátelský ten bemeráda jest Kámen u Habru

kraji čáslavském Přejeme přá
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projav provolávámo "slávar
Zdejší Sokollci se vřemožně př

Čifi ae ať mne dohonífi Jsme spo-
lužáci tak so nedej zahanbit

Starý hudebník azárovefi boha-t-

íarmer pan Matéj Stech přijel
onehdy do mčsta a zastaviv ae u

mnedal mí dollar naMPokZáp''
I pomysli! jsem si že jest přece
jen pravdou Že kdo hledá najde
a tlukoucímu že bude otevřeno

Když jsem žádal tak jsem dostal
a to od muže uvčdomělého kterýž
má velkou a spořádanou rodinu
Syn jeho p Fr Štech jest ři Jí-

te 1 cm Školy v Bruno a chloubo

telům p Semerádovi ieho rodině
zboží udojlc kilu Juto tutotlřl objednáváni

oziifiuiku fctll)Čífiiijí aby připravili vBo potřebné p Malkovskéuu Šťastnou cestu

pro aoknliké atátní závody je — Pan T A Tikalský vážený
pořádány budou zde vo dnech krajan z Verdigre Neb zavítal
iťi 17 a iB Června do Omahy odbyv si dcISl návfitě

Uychom povzbudili objednávání po-

štou zapravíme expressu! dopravu až na
místo na vBccky objednávky do 30 dnůvy v Chicagu Stcrling a Cedarutim upřímnou souctrast p

ě t t V k lil
ívj jjonaivm z natismoutn na Kapids ía Pan Tikalský jest

vyslancem lože Verdigre č 140bolcitnou ztrátou přítele Franty
Vítamváse Jen prosím tebe milý

našeho okolíneboť ac hlásí k avé

mu národu Též i druhé dítkv oa
Kdo neber a i to tak příliš k ardci né Sluchový mají dobré vzdělání

AOUW do sjezdu velkořádu
státu Nebraska AOUW kterýž
odbývá se ve dnech g 10 a 11

května v South Omaze

a pomysli ki že nikdy jeCtl nebylo Kádi doznáváme Že tak pokročilý
nový odběratel jest nám velice miboř aby nebylo za lépe Stan"

ae jen ochotným zpravodajem
"r A- - a ulthCÍ tio ti znamenité nonega z riattsmouth ma na

m£ jakousi pifku Ondyno psal žeDoiiíáni žm ae rád dovli zprávy
od náa z Uruna tak jako my opfit manželce jeho vniklo trochu anč

Burlingtonskíí
Chicíigskií dopravu

Nákladem několika niillionfl dollarů učiněna byla Dur
linKtonská linie do Chicaga tak dokonalou jak jen za peníze
státi se mohlo číslo ía 1 Omahy jest nejžádoucnějlím
vlakem pro obchodní a rodinné cestování

Vyjíždí a Omahy po večeři v 8:05 večer

Třljížtlí do Chicaga po snídani v 000 ráno

hu do bot a já že jsem prý toho

vinen loz pnteiinku mohu za

V Atkineon zemřela v pondČlí
24 dubna po krátké nemoci v do-

mě rodičů avých slč Marie Kápla
nova v mladistvém věku 17 roků
a měsíců a 14 dní Zesnulá byla
nemocna pouze aa dva týdny a

skonala tiše v lruhu Členů své

rodiny Předčasný odchod její
oplakávají hluboce zarmo icenl ro-

diče dva bratři dvě aestry a čet

1 iMattarnoutb

Minulý týden upoutáni zde byl

alalkým poutem manželským p

lr Kaborek ae l Aonou Vítero

to že u vás vétSinu ulic dláždily
husy? Tomu u "hu nás ' tak ne

bylorou Novomanželom přejeme via

nejlrplf na jejich pouti životem Pan Václav Hulín po minulých
Onehdy zavdal malý hout do čtrnáct dní churavčl ale onehdy

rodiny p Joweía Mácy v podobft byl již na ulici Hodné se za krát Klektricky osvětlený vůz observační
rozkošné místo k pobytu za večera a po

knihovnou akýtá
anídani v Chicagumalé dci rufcky řepík ti chválí kou tu dobu změnil a vypa Já ja

Že maličká přitla zrovna jako do kb by byt přijel 1 lázní Vždyť ale

ní příbuzní Pohřeb zesnulé od-

býván byl vo středu dne 26 dub
na za hojného účaatenství přátel a

známých na hřbiiov Woodlawn
Pohřební obřady v chrámu Páně

vykonal Uev A I) Alexander

nemoc na tloultku nežene a tak aemn icoiiice maji raiott a my
není co divitjako přátelé jun gratulujeme
Pan Karel Červený koupil lot

pristf jitro
Výprava osobních vozů obsahuje llurlingtonaké moder

ní acetylenem osvětlené sedadlové vozy— stxiadla zdarma

Zpáteční vlak vyjíždí t Chicaga v Oto o večer a přijíždí
do Omahy v 7133 ráno

Clilengskč denní rychlíky 35 Omaliy v 710 rrino

Minulý týden podstoupila nle
na neis hodia přestěhovat! avou

Otec zesnulé dívky pFř Kuplan
přistěhovat se do Ameriky v rokuopičící il l'mri Stuchlíkova
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