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Ku Žním na polích

Každý den blbém mlsíco arpna
Chlcaiío Great Western dráha

ÍÍ NEBRASKA & ZČIJJ svoji výrolnf zábavi Pro-gra-

tetláviti bude ! zplvu ací

lolovťch vtfeluDÓ dlva- -

1ť'lJtllO Nl

ihned dobrý armartký dllník
ttilá práci dobrý plat Hlasti
to u V# I Nepodal Jrvlngtoo
Neb KFD No i aneb u Pok

Nápadu Omihi Neb jz)
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dli "All Klgbt" Po programu
nltlcdoviti bude linitní tábivt

prodávat! bude družin! o plti aneb
víci žencích lístky do mlst ví výli
zmínlných tlátich ta znační tai- -Novinky ze Scbuyler Pani I iíamlíčková a dvě DaníPaní V Sochorová z Platit-mou- tb

i dcerou a lyoem byla zdi Doležalové odjely v pondllí do žené ceny O dsllí informaci
m m m $1250 éo St nul NÍRflMpolli

i nazpltpoztdejti %%aIiruoo by navltívily paní Dcleža
lovou blíže Uruna bvdlící která S D Parkhurst Oen'l Au PO

('lileago Orcttt WeNtern

oávitlvou u sestry pí Y l Ková-

řová

Paní JPIchotová dcerou Julií
přijela sem i Clarkt oa krátkou
oávfitlvu

ijia Farnarn SI Omaha Nebjeti upoutána na ióžko nemocí

bolrab
pékné míNiProdá so pro oncuou

Jak asi jí( čtenářstvu nslemu

(ťodltá r ff lotwl)
lednotlívec svit nepředllá tli

mávykontticonijvfcimumožoého
ku povznesení řlovlíeuitvs
Pokrok i dsplch nlkolika sobců

oeznsmená pokrok ásplch spo
Icčooiti lidská

Kdo rád tám tebe chválí i sám

sebe před obecenstvem vyoálí
pozná nikdy Že I ten sprostý lid

obecný jeho intriky prohlédoe

Josef Kfíkic z Clirktoo melktl

Pan Ililberti má na proděl rn
Krtjtnóm nslim doporučujem

vřeli vzorní zařízený bolet

pi rrintliky Oloupsllkové
'

v David City Neb

dráze
Lístky na prodej VaŽdodioá1

ii do jo září Platný až do ji
fíjna Též ittjnomlro! nízké ceny
do míst v Mínneiotl Siv Dako

ti Coloradu Utah f Wyomlogu
O dalií podrobnosti požádejli

známo pnpravuji ti česká Škola
ku sehrání rozmarné kouzelné po
hádky pod návem "Jíonza v za- -

né obchodní lotv přiléhaiící k no
vému českému opernímu domu v

Iiowellt Výborné místo pro hotH
t silon neb jakýkoliv obchod—

a ujiSťujemi je li budou dplol
spokojeni jak chuln! upravenými

četkébo ttrávnílío domu jeti v
S D Parkhurst fícnAgent

151a Farním Stjídly Itk I ciatt i pohodlné upři
Howellt velicí třeba

kletém zámku'' Divadlo toto jeti
oaneivýl poutavé jak tvými lehcí
pochopitelnými dijl lak napíná'
výml komickými tltutcemi a jtme
jisti li li kdož budou odcházet!
řeknout "Tak Jsmi ti ui dávno
nezasmáli" Krom! toho výttřek
předitivení tohoto rozdílen t ude

veoým ložkem Navltivle bolel
ten jednou a podtuhé přijdete

47— Omaha Neb
Oiorgi iíilbcrli

imr Howellt Nebistt opit axa
Óoská lékárna a pošta

VvhiAímf UDobrá příležitost

zda minulý týden

Pisatel jenom řtyry hodiny mu'
sel oothdy itkti na křižovatce

blíži EdhoJm oa nákladní raooí
vlak dráhy 1) & M Nikdy lam
Udá Cekají až oim neb deset bodía

t déle

V úterý minulý týden jel do
Lincoln Ed llrubecký aavltiviti
eváho bratra

DrJ A Kohoutk vykoupení tnlltaébo a atflfofbo
rovným dílem mizl ty spolky
které letos na českou Školu při'
splly a již i té příčiny míla by být
Janečkova sífl oa čtvrtého nabita

Dílky plknl ti tuží a douíámi li
rodiči a příznivci tvé milí překva

ocenoau

v bohaté Čeiké ossdl ví východní
části státu Nebrssky Vlečko v oud mu

Úřtdovoa v nové Mískov! budov!zboží v cen! okolo ioooo jest

itnk pro
nJí'r4vuJíí

Ukutí

Vynbftel
HMIfZOBUCB

yUUo m pnk'

#t(Jku k vy
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(JuanUUftV)o

nové a prodá si za kupní cínu Jtanhojlfilrí spflalllapl letoinfm vyttoupeoím
Karel Janeček nová nechal

6ooo hotov! oststní na % toky Jest hotov posloužit! ivldomit!
viem Obraťti ti ostři i plnou d6'
vírou la—

Klárulka Malochova i Prsgui
byla zdi min týden

Til Jed Sokol Scbuyler odbý
vala tvoji pravidelnou schůzi ve

atfedu minulého týdne Pomýllelo
te na zakoupení dvou datlích lota
vedle nynljlího mtietku aokoliké

času na dobrou záruku Tento
obchod jest dobři zařízený a vždy
příoálel velký výdilek pro maji~
telí a lepil míato pro četkébo ob
chodoíka by bylo marné hledali

obarvit! a opravili vnitřek tvojí
oprní síni a otevři ji pro letoloí
séionu vellkolipou ttneCnl žába
vou 18 trpná
Velký počet ntlich občtoo i

zábavy-mllovný- ch odejel asi před
týdneit oa piknik ZČHJ v Clark'
son

Dobrá kořalka jest zdraváNyoljlí majitel má mnoho iioťch
mtietko na ttarotli kterým muií Vsi Ukut Vám ta intví

oyot věnovali vlecheo avflj čat i
proto ta odhodlat tento obchod Kopald Family Whiskey r

i iívyprodaliKumptnli K národní gardy od
jela na krátký čat tábořit! do Kdo by ti přál vykoupili první Jt fUii a Jt níarL A itt Jt ptitliwu pmř

vrůtá v iAAW4 knMj ! Jrt úuhrk pru rif
dlijřiou potřebu a jístdfylvfá k óMhm léHMím

třídy obchod i i dobrou volí maji
tele oa požádáni obdrží podrob

ho ala při tchůzi li shledalo li
loty ony koupil p Anton Langer
Pisatel mu toho pfeje a totd ji
nom nlkteří Sokolové jiou trochu
zklamáni Kafdý bezpochyby má

radfji aebi nežli avfij abor aneb

tvůj apolrk Oitatně jeat to vl:
obchodní "Pan it oni''

Fř šindelář z venkova byl u

náa ve Čtvrtek i ae tvojí rodinou
Na venkov! teď oejpiinljEÍ práce

ji odbyta i íarmeři zau více poje
dou do místa

V rodinl p Ed Vrzáka doitali
nového Sokola Gratuluji a pfeji

ootti když ti dopili oa luto adn 3 kvarty Kopald Family Vhlslíoy $200aut Louis Straka

Kesrney

Nový oái ntlstský Ikoldozorci
pan Orr má výtečný rekord a při-
chází k oám a ocjieplím odporu
činím Přejemi mu óiplch ten

nejvltll jii k vAli té Ikolof mládť
li neb ona brzo zaujmi otii
místa a čím Uplího vzdlláoí ti jí
dostane tím lépi tvým povinno

Jtí David City Neb 1 kvart dobrého wiarélio vína zdarma
Mfiícte dI vyhnil kttrékoilv z (tánírdujících vbit

umcKtm voht maímoa tokay mmmwHledá 8Q dobrý řezník
Hit každou objednávkou (lc( tpfcií ti€t ptMovnl ytukiikuMísto o ajo obyvatelích v liuť

WM9 Uk hvíjí dříve ml Mmimmi4ler okresu Neb potřebuii řeznístim dostojí nmmnx ntpuirvi prm Olouluhka Uyla by to dobrá příležitost
pro řezníka i malým kapitálem ku J1J KOPALD d SOfJS Omaha Nobzbudování si dobrého obchodu

by byi vidy zdráv A cilý

"Honza v zakletém zdm-k- u"

r pomlč! í 4 září v

Janečkové nové upravené
utni Sehrají žáci Čenké

Na dalií podrobnosti tažte se níži Ofccbodníci vínem a Hkéry-- Í6 a Webster Sts
pitného udejte stáří zkuienoit a

V rodínl p Votavy jak místní
listy oznámili v pátek byla vis
obecná patálie Nemám záliby v

popisování podobných vlci a tudíž
Čtenář musí Čisti podrobnosti
jíodi Rodinné skandály ti oejlé
pe odbývají v toukromí i vími
vlícboi fi jest jích více nežli
osační listy podávají Co se týči

vlak mravního vzdlláoí a dulevní
ho požitku podobná četba

obnos kapitálu
V J Kircbman

3~ Waboo Neb D0BS0N MAREŠ & 33URGE
V ULYSSES A DWÍCJJIT Niíii

fdíZNÍK t malým ktpitálem k oHoli pir a pOíCaji peníze na farmyvedeni řeznického obchodu v

SkoJy
V pátek jel jsem ti podívat do

Linwood Šotrab zdráv a veiel a

vii v obyčejném pořádku

Paní V J Kalparová z Prague
přijela do Schuyler v pátek večer
a přivezla a tebou letkou dívku

tluibu hledající Sama ti zdi
zdržela pouze přet noc u bratra
Jot Otradovtkého

Kukuřici ui trplla tuchem ala

déiť který jima v neděli veltr

místečku se 350 obyvttely ve vlKaždý pátek jedu do Linwood
1 proto ať mm moji zákazníci ne

hlídají ví Schuyler před příjezdem

chodní Nebrtsci Tažte ti (1
CIICFTÍÍ KOIJPIT1 FAHMUř
CUCET1S PKODATI FAKMUř

CHCETE PŮJČKU NA FAUMU?
udáním ttiří t zkulenotti) u

F J Kircbminvecernino vilku u & M

Wahoo Neb Mámí na prodej velkou řadu nejleplícb firem v liutler Seward

Novinky 1 Llawood

Prodá so
iv loutianicn okresích

Jsmi ví stálém tt)ku 1 lidmi Jíl chtljí koupili ítrmy
Mámí pmízi k pojlení oa pozemky oa nejnižlí úrokyZa přllínou ŮDrlí prodá med

iářský obchod te vlím zařízením Ctnké doUí zodpovídá ochotni a pocti v6 YH krJnZi levnou cenu DaIK naHrnlmi M~ KilANK VMim Dwitfbt Nebtti sdílí paní MAK V TKČKA v

V pondllí minulého týdne byli
jimi roili překvapeni oávitlvou
naSI milená matky t Omahy
Svakrová pí nna Uartoiová ode-jl- a

v sobotu do Denver Colo
maminka prožitím dohlíží ns její
hospodářství a proto zdrží si zdi
dcllí las

Creti Něh 3—

dostali }i zate vzkřísil Farmáři
kteří rtržlti atarou kukuřici pro
tpekulaci dejte pozor ebytte ne

proipekulovali
Free Lanca by rád vidli aby ie

komieiř Egerton podlkoval t úřa
du Ani jiní by proti tomu nic
nenamítali

Z politických hrnka ul počínají
vyskakovat sem tam nijaké bubli

ny Každý volič by mil míti oči
otevřené Jo dobři tobl bledli
obchodu krmit prasátka a volky
kopat plevel bsíčit bumhtt a

klepat ale zavřít oči a nechat ni- -

tnk I - 4 „ 1 „ i I

56000 akrů To OoHviyler a olcoll
tl 2ÁPo minulý týden panovalo zdi

velká vtdro lak ži 11 kukuřici DdWMůlíů Pozemku t viena urajany vi ícnuyicr a okol! upozorňujeme ži f
v Harwňt ekroKB Jlherrhední

fáitl Nvf rai Daket „

místy už noto! kroutila Zi tobo
ty na nidlli dostavila si vlak malá
viažiCka která kukuřici postavila
opit na nohy

thmd m na im - jz a
kdo te plttují 1 osplchem plenice

len oves kukuřici a Žito

Chov dobytka vepřového prasst a

V tobotu překvapí! nái tvojí
návltivou p II Vávra a Omshy
známý hostinský "u ftAupce" v

provodu alelny U Franclovy a její
ii jiaii Jos Křirakláfek Movci znamenití se vyplácí

Zdravá podnebí dobrá voda do
sestry 1'anu vivrovl te v nalem bré Ikoly blízká místa

ii liíiuUiiMlíť vis Nf!iiivhr U "okolí libí 1 ani ti inu nic nestýská
poolvadl viti tvoji tamilovaoou

wmw jiueuw vy tm umw }'l umy tici
to dělali nemáme sice ten chytrák
i nás brzy udliá otroky
StanUlav Malý zde byl na

krátko u rodila min týden
P E Dudek byl v St Joieph

nakupovat ibolí pro tvůj obchod
šímon Koopí ta k nám issa

vrátil Hned doital práci v roiit
tkim "power house"i opravuji
tam "ilre boivt"

Jaroslav Janeček byl ve 1rt
mout

Od I18 do lij akrj tdvoioáio
t( te v nlkolike letech Výborná " imv upiny Tyuer naučil vin a linOViO 71 Vki 1

li Chcete-l- i dobré zbolí obraťte ti na 0II10 1 budete ob-- II Jpřllelitost pro reotfři a farmáře

Anton PtiČekf David City Neb

pmsiu tebou
Albert Pral ml vykoupil slavi

ní od Jana Tyndla v nimi bývala
dřiví polta Paní !ly Prtlová
tam pfsstlhuje tvoj modol obchod
a v ttdu ji tál dosti mina pro
obýváni

Emil Folda nilássl 11 olkoilk
dal nt návltlvl v Salloi okresu

ii
Ti KouBKLds imoa

Snu rruncNco Chicago

fiditet pro Nebrasku

aneb

lattrtttti Lul nt Ciltli Ct„
lit i

Rtl
Okrtsol Ikoldosorci Chltboin

a rodinou byt ni návltlvl u pří
buioých v Clsrkson

i4tf f

nionaspOHi Mlon jo


