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Novinky z MllllganNovinky i Llnwooí
)

Linwood 6 srpna

Západní Česko-Drstrik-
á Jedno

ta míla v úmyslu pořádali výroční
lábavu v pondělí 4 září jetikol
alt 3 září v Abíe oslavují od

Míllligso dne 7 arpna
Vý pomocný můj zpravodaj a

takto atrážce zákona pan Josef
Kohla ae jíž navrátil z ííolyrood
Ksi kde byl návltěvou u ivé

dcery Městečko Holyrood le
kollegovi znamenitě líbí a zvláltě

Svůj k svému!
CO ZJ)K JH&Tfi NEMYLO!

Krajanům nakyluje se velmi výhodná příležitost při naku-

pování vín nebo kořalek ať jíl pro občerstvení nebo pro léčení
Nač risýlsli peníze jinam když osobně můžete ta přeavědčiti o

vtečné jakosti zboží jež nikde ani v Omaze ani v Chicagu lev-

něji nekoupíte Za zboží ručím a vie prodávám ta ceny velko-

obchodní Následující cenník nejlépe vál přesvědčil

Vínu

Novinky 1 Plattsmoutb Neb
i

Platsmouth dne 3 srpna
Nál policejní soudce měl mi

oulý čtvrtek odpol opět tuhou

práci aby dle ipravrdlooiti spor-

ným stranám naměřil Tentokráte
byli to rozvadění nali krajané
kteří dostavili se do soudní ilnl a

sice Koutnlková vinila Antona
Svoboduža týž jí sprostě nadával
a hrubě napadl měl prý ji do-

konce Ikrtiti a i jinak ublížili

Zanechané atopy avalnaté jeho
ruky na její rameně nejlépe to

prý dosvědčují Avlak po vy-

slechnutí svědků Ant Svobody

ZČJJJ lín odložil to zábavní vý

tor oa aobotu 9 titl
Jao Voboříl z Madiioo oavltívi

Ola va čtvrtek Chválí si t u

zaie jt "allriitht"

následující krajané le mu zamlon

vajíi liratři DolcČkové kováři
Frank Cipra a Syn a Vaoásek ob
chodolci amíieným zbožím Jose
Doleček a Josef Veselý řezníci
Frank Cipra malo i velkoobchod
nik moukou Tonda Slavíček 1

Janíček hostinití Pokorný lékár

Iída Hobrt jeho maoŽelkou
}

( 4 'vrátili m a umělecké ceaty Oba
ceitovali a divadelní společností

Mělník gal Jí 00

Cherry 1 00

Sladké Catawba " 1 00

Sladké bílé Port " ioo

Kyselé i gal Jjoo
Tokay ( 1 00
Port " 1 00

Angelika " 1 00
oba hraji výtečné kornet jelikož
paní Hobrtová jeit dcerou p Jaoa ukázalo ae vie v opačném avětlenik Dr Jífí Zerzan osvědčený

lékař a ranhojič a pan Dílek staKrejčího a 00 e muzikaot od tak že soudce Svobodu uznal ne Iíoi-nllf- y

Od 1223 do ?4'5° galon
vinným Musím doznat Žekosti dcera následovala tatínka

To Je rámusu i ae sprostý vo mnoho roků již znám AntonaSvo
bodu jako muže řádného

vitel mužských obleků

Vážná nehoda přihodila ae

Holyrood kollegovi a Tondovi bia
vlčkovi Tonda chtěl totiž ukázat

Jln zamiloval do dcery nalebo
Old Hickory gal 1400
Autocrat " 300
Meldnrí Club " 125

preaideola Pod sprostou kazaj

IJourbon gil $235
Whiikey

11

225
Sour Mash 275
Old Homestead " ijo

Minulou neděli opětné zavítal k

kou bije tak dobře irdco jako pod nám vlp liednář z Crete aby zde 11muži zákona co viechno dokáže Monogram Hye a 25naškrobenou bílou kosili Já bý
Objednal povoz a za městem ocj

sloužil av mi! a jiné obřady vy
konal

Golden IJourbon gal $223presidentem dal bych dceru tomu
apPie 1% asi měli sebou mnoho

nejchudobnějlímu Dal bych j Nali bujaří Sokolíci spolu se"ohnivé" vodky vzdala se jim
aiespon avaarai sto tisíc aby aa tvarnými Sokolkarni hodlali hlu Apricot gal 1273přikrývka a tu nál policejní U
měli dobře a ala mě za preií čně oslavili veselku p Karla

Kmínka 200 a 2 23
Dlack Derry ! 73 a 200
Jalovcová gel 225
Mouotain Kin Sour Mash 325

osvědčil ohromnou svou zručnost

při haficní zvláltě ale prý když
Matoula se slečnou Marií Třídeota nezvolili za to já nemohu

MuKcat 315
California(ia roků stará) 450
Hořká gal 215letých Avlak nepodařilo ae to

přijeli zpět domů Na zpátečn
Podle mého náhledu neoí to do
bře la vidy bohatý chce zase bo
halou potom ae peníze nahromad

cestě na farmě jistého přítele ob oeboť snoubenci hezky tile ufou
kli nejspíla do Omihykde někdodrželi darem pěkného pudla kte

na jedou hromadu Má aa oženit ten manželský suk" zavázal
rýž vlak ucítiv policejní mundúr

bohatý a chudou a zaia oaopak načež novomanželé aai a! do Den
pomyslil aobé že jeit lépe zoitat

bylo by oboum pomoženo Máme doma a hup dolů peláíil zpět ná
ver uprchli Vzdor tomu nale
srdečné blahopřání je provází ale

Objednat! lze od i do 5 galonů

Trinerovo víno láhev 75c
I Korbelovo hořké víno iáh 73c

Koubovo Medové víno Iáh 75c Svobodovo hořké víno Iáh 75c
Kyselé víno láhev 35c

Objednávky na venek vyřizují ae rychle a správně Jsem
jíst že zkusíte li mé zboží jednou přijdete podruhé zas

Vtlkeré objednávky adresujte 30

Jamos Vlatný Bruno M

dosti případů že le Člověk ožen
k vůli mamonu a po svatbě jak že nám to tak zkazili ar ae tělf

farmu Jaký tudíž div Že lidé
vzdor tomu že kollegu znají ae

ho bojí když ta němá tvář po
mila přestsoou líbánky polovička až přijedou domů co jim neudě

lámé!zná co je zač — PročežAotooejedooduie řekneš já tě udělali

pánem máto po Káčině avatbě Henry Dooát připravuje ae opětKohla tobě radí abys byl podruhé

opatrnějlí a zároveň vzdává vřelé
U nái aa to také italo Ožení a několika přátely na cestu do
'jaem aa lena neměla nic já také státu Oregon aby sobě prohlédlidíky svatokofe novým občanům

"Až to vlečko požneme obŽín
nic ala konečně když jsme osle pozemky které Henry má tam na

prodej Kdo by z krijanů přálky mít budemerStará to písnička 56000 akrů
bohatství atloukli dohromady po
řídili jim ni malou živooit hoitin
ikou Vede aa nám obstojně: kdy

ala pravdiví a každým rokem ie
sobě pozemky tyto prohlédnout]
nechť sr přihlás' 7 Omany vy

opakuje A tu tské můžete zřít
by ale chtělo být lepií nelkodilo jedou 13 srpna Jízdné jmt Dolrícb Bolí cliveselé ty tváře natích junáků
by velmi sníženo

Pí A Duckmayerová odjela
divčat jak ae radují že už jest po
Žních A což teprve letos! SkiiaňS novinkami jiem li tento týden

Novinky z Bruno Neb

Druno 7 arpna

Fotografická dílna v Buno'
Ctěným krajanům v Druno a

okolí tímto oznamuji že mi úplně
nemožno do liruna dojíždět! v ne
děli dokud nebude most přes řeku
Platté opraven Uudu vlak ve va

lem městečku za svým povoláním

vždy v úterý kdy každému po-

sloužím no nejochotněji
'"'

1x2 F H Svobods fotograf

Zdravotní itav paní Zeldové o

obilí jeat dobrá vláhy jeit teďposcílil V neděli máma výlet 1

ji obyčejně ae roznemohli Nyn

sobotu navltívit avé přitely v O

maze a tu si můžeto pomyslit jakétaké doat a proto houby zle Aby
ale muiím být hodným povídala pak vie jak náleží bylo oslaveno
moje polovice uspořádá Kudolf Havelka ve své

to budju časy u kmotry Hudeč
kové

Pí fienry Donítoá již po ně
kolik dní churaví Trpí totií neu

líni zábavu a to zábavu ze vlecbV úterý obdrželi jame kartu od
Fiala z Denver Colo Na kartě

v Nargent okresu Jihovýchodní
části Meverof Dakoty

kde ae pěitují úípěchem plenice
len oves kukuřice a žito

Čhov dobytka vepřového praaat a
ovcí znamenité se vyplácí

Zdravé podnebí dobrá voda do-

bré ikoly blízká měata

Od $18 do J23 akr zdvojoáio
bí ae v několika Utech Výborná
příležitost pro rentýře a farmáře

zábav nejzábavněji! Nuledostav
ralgif v hlavě a musí anáíetiae každý v pondělí dne 14 srpnaje vyobrazena aeitra 1 jejími dětmi

přítHkami Soudíme Že le jim značné bolestí Coufáme vlak žeManželka p Josefa Kubíčka
Jejíž nehodě minule zprávu jiemdobře veda postižena byla vážnou nehodou v brzku ae uzdraví neboť domov

bez Ženy jest horlí než bez hodin přinesl značně den ke dni ae lepií
a nyní může jil na loži ae posadi

Při umývání itropu spadla ae židleJacob J šavlík dává ivoji farmu
do rentu Hlaste aa brzy Farma Délť a nepříznivé počasí vůbeca zlomila ai ruku Přejeme vážené

i) li Jeit to ikuteČně obdivuhodné
jeit pěkná a blízko měita měl v následek že zamýilený vý

(at Pfevafů odložen byl na den

24 srpna kdy se budeme míti

neboť inid v podobném případu
nepodaří ae z tisíce při tak těžkém

paní brzkého uzdravení!

Manželka našeho přítele p
Petra Vojty povážlivě ae rozne

Paní K ilenry dlela zde něko
lik dní návltěvou u avých četných zranění ani jednomu životem vydobře neboť Dřevaři dostaví aemohla tak že byl přítel Vojtapřátel váznouti Jeit naděje že pí Zeli g
Minulý

Xtina Káva
týden li dcerutká a Mar

Aaton Ptáček David City Neb

říditel pro Nebraaku

aneb

Interstate Land and Cattle Co

Minneapolis Mino 30

dová během lešti týdnů pozdraví
nucen hledati pomoci pro ni u o

svědčených lékařských autorit
Omaze

vždy v hojném počtu
Cb byste tomu řekli Asi 2 mě

sice zpět dostat jsem od svého příte
se tak dalece že bude moci býtipropíchla nohu při

ikoku na oleiničku Dr Draiký
Dr Fr Ilka přednátí u nás leW fiolýho pěknou kočku jeltě anemocnou oletřuje

bezpečně dopravena do svého do
mova

Minulý týden zavítali k nám náleplími koťaty Vfie ae mělo nále
Výlet pořádaný Howoodskýroi

zítra v aobotu dne 5 arpna a

pondělí dne 17 srpna pří vstup
ném 2c

žitě k světu avlak od té doby co vltěvou p Jan Havlovec ae tvojíX bostinhkýmivydařil te nad očeká
nás zde tsk nestydatě pronásle manželkou z Watonga Okla Pan▼úle aoirD Residence p C J červeného dují prohibičáci staré kočce se to Havlovec býval zdejším oiadof1

CackleyBros
výhradní majitelé

Jackdaw a Puro Poícr
SamožUných kořalek

blíží se již svému dokončení Bude znelíbilo a tato utekla do svého kem a as před 16 lety ae odtudViichni zápainíci a aportovníci
měli by míti na pamětí že Sr dřívějSího domova a mrlka trefila odstěhoval Bylo nám velice milo

to jedna z ncjlepSích budov v na

tem městě
Pan Josef Dvořáček kterýž 1

vzdor tomu že jest od salonu k ae atarými přátely ai pohovořiliJakoba Oel má výtečné vlastnosti
Manželé Havlovcovi za tu dlouhouk léčení vymknutin a pohmoždě

Holýmu přes míli daleko

Zpravodajnám občas zavítává poslal tento

týden do trhu dva náklsdy vepřů
oin proto oy mei byti itaie po dobu mnoho se nezměnili zvláltě

John jest ten samý atarý výtečnýruce
a podle veselé a hovorné nálady Krajanům nalim doporučujem společník
jeho aoudíme Že pochodil dostido St Paul Mlnneapolls vřele vzorně zařízený hotel Minulou neděli uspořádal Čle$1250 dobře

Západnf dodavatelé

Roderlck Dnu ikotaké kořalky
EscapernoDř 1 Vlrglala Dare vln

Repsoliových Kalifornských vln

páleoek

"Mrilt Murrow"
Excelaior Springs Mo

a nazpět nové Těl Jed Žižka po avé schůzipí Františky Otoupalíkové
v David City Neb

Nái umělec p Kamil Ondrák
pěkný banket při kteréžto příle

má plné ruce práce Neoí také žitosti v uznání velkých zásluh

PO

Chicago (Jreat WcNtorn

draze
a ujilťujeme je že budou úplnědivu neboť pan Ondrák v malo

vání pokojů jeat pravý?! spokojeni jak chutně upravenými při pořádání župoích závodů daro-

val abor skvostné sokolské odzna-

ky vlem kuchařkám kteréž tak
SElpto-Salin- s a lm éuúM rodjídly tak i čiatě a pohodlně uprsLístky na prodej každodenněV veným lůžkem Navltivto hotelTěl led Sokol a SDoIkvZČBIaž do 30 září Plalny až do 31 Též

LablleziaM
neziltně o zdar závodů se přičini-

ly Sokol Frank KflI při udíleníříjna Též stejnoměrně nfiké ceny
ten jednou a podruhé přijdete
jistě opět 2X2

a JČD uspořádají někdy koncem

srpna výlet ve prospěch Národ
olho hřbitova jest to mylléaka
skutečně chvalitebná a doufáme

odznaků přednesl krátkou vzlet-

nou řeč Podarovány byly násle
Jediné americké přírodní katari- -

J tulnou a njkr(Uníjlfch nrm l tavné
cké vodyho nyní Krmili otUkáf auéltu míliova dující dámyi Pí Vítámvásová

do míst v Minnesotě Sev Deko-t- ě

Coloradu Utah a Wyomlngu
O dalll podrobnosti požádejte

S D Parkhurit (ienAgeot
131a Farním St

47— Omilii Neb

1910 Julttie Vernea Jtut roinín "Tvrdo
pí Ulatná slČ Antonie Capoun OAOKLEY BROSttUvý Turek " V tílU ťun proplitá ao

stlravý Itumur a llfeuliu Itujnt lt útrap alč Albína Kosova lič Anežka
Sedláčkova a lič Jostfka Hoskov

že se výletu toho súčastní viichni
uvědomělí krajané Jest zajisté

povinností nall udrlovati hřbitov
nál vo vzorném pořádku jit i
úcty k nalim drahým jil lam dři

ImrHirtM a vlko
uhcktMUloI lihovinami

OMAHA NIC II HAŠKA
cova oseol pani Vitatuvasovl

jménem vlech poděkovala iboru apojiigl ia liřolmají věčný sen a
aké ku ihromátděnému obecen

zi skutečnou cenu stvu dojemnou frčí promluvila
Při banketu obecenstvo obveselo-v- il

hiou oa piano prof Vyskočit 1

"Vysvitni!
Pan John Dvořák a Crete Neb ImII„v1

lraulc tt NotiituNfUlPngue Na idail
IVoodmon"tiWorld

UktevMřO Mvltal
ČKSKfi TÁIIOUY V OMAKU

A SOUTH OMAKU

aa Jit atraM tulits vImIuI krajaal

I irut tM ICuuolovS
ftiU II44 jdul #j

Nsjfitlt siioby nati vhfco tlruhv

lak saUmB luntl l vfthae lkn ta
t (ttHir tHUi(pftiU
aayltvcijií rtlkjckollvjlnjí

vyrývá avou sestru pí Maty Pro
cháskovoti v Oconto Oconlo Co

Wis 1 by se k nlmu přistěhovala
Vác iliitoý llaWUUaw IM Onaká Keb

V(ll Mul( 1141 ItUI lit Iwtu
Itcinánem 'TvrtluhUvr Turek" tuĎUia hospodyni lačrl bude doHe

itit jíitl lotilM auv jfm lttliUtU kL4l llkutl tatl44 I
odměněna um m ii'nu 1 lhl Kt I4J4wIi n


