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Novinky z Llnwood

Manželé lí Foldovi už vrátili
10 ze avatební cesly Na výletu

rsa
en líbilo le jim velmi dobře

V aobotu dne at září odbývá
ae Kollčkovi zíbava od nail mKdo lolcnssuje io o Kvar V W Khoiika byl minulý týdca veřejní! Ikoly u lílatoýho Každý

jcit srdečně zvántmu zejména kde míní české v Omaze
'4

3
Kvartetto pozvati ku koncertům V nerieii potkala syna panaJ L- - Svoboda bankéř z Abíe
nechť dopili na adroiu: české Josifi Dufka vážná neh jda Venci CENY PRObyl v niicrn městě ve Čtvrtek

učil "rajtovat ' divokou ponuDnti (v pondělí) sem přijelo ni
Pévtcké Kvartctto coí Mr Pítto

Notáry Public Chlcstfo III ibB hledatele domovu400 národních vojín ň strýčka
ona ho shodila a on pádem vyra
zil li ruku v rameniW aoth St Sama tak zv "Fegulars" Na

— České Pěvecké Kvsrletto První mrazíky nav&lívily náprvní pohled se zdají výtečnými
které na své cestě Českými (írřl minulý týden a jo to nfjak nepfímladíky a "gentlemany'
mi doznává vludo nadšeného jemnéo tu ni dva dny
[f i j rnutf jest zamluveno na kon Dozvídáme le žc tynka panaV H Svoboda byl min pátku

v Línwood za avýin obchodem ačerty v následujících městečkách! Adolfa Korba který zde po
Ve středu tb říjní v Crčte ve mnoho roků řídil zdejSí nádražívečer se vrátil zpět 1 J VV Vobo
Čtvrtek K) ve Wilber v pátek to nynívc West 1'oínt jestfílern bývalým sousedem z dít nsaen

Tří nev Mílligao v sobotu ai a v oe potkala vážná nehodaakých dob
dělí aa v Prague v pondělí 23 opatrném tacházeníiu zbraní bylaAkiUcc v zájmu koncertu Pěva Westoo v úterý 34 ve Sebuy mu uitřcleua u ruky cuá dlafivelkého Kvarletta z Prahy jeitler v středu 35 v uodgc ve

V úttlý dne 10 fljna odbývalčilá a vře nasvřdču ? že ae sejdu

opůt sníženy
dne 17 řljoa 7 a ai listopadu

3 1 prosince

UNION PACIFIC

do Denver Colorado Springi
Puíblo Colo a Chcyeooe

Wyomlng a

ttidné jedno Jízdné
za okružní cestu do mnohých

min ve

WVOMhUU COLORADO JfKIMUNCK

Lístky platné na 21 den ode dne

prodeje a zastávky dovoleny na
cestě tam i zpět

Tažte se v

City Tlrkl Onirc 1124 ťurniim Hl

'1'hone 310

čtvrtek a6 v liowella a v pátek le v Ate matek pana lojtlvelký počít posluchačů Nikdo
27 v Clarkion

'rocházky ie ilečuou Antoniitoho nebude litovat! neboť páno
Uřidílovou Novomanželům gravé kteří při koncertu účinkují

— Vážení manželé Matěj a Anna
Kítleovi bydlící vo Swanton alaví

tulujcmljrou pravými umělci l'o koncertu
ilnui 18 října zlatou svatbu taneční zábava fo dohromady Paní Rohová z Dwíght přijelaPai Fitle čítá 79 a paní Fítltová za jedno vstupné v pondčll navfciívít avoje rodiče o

()) roků Přistěhovali 10 rodí
a avé četné přátele

ooi] ivoii do Ameriky aii před 38
Novinky z Milllgan Neb ir IJartol uipořádá taneční

roky a hned po svém příjezdu usa
zábavu na Americké posvícenídíli ae oa farmě" blíže Wilber Milligan 16 října 1905
Pan Václav Uřídil 1 Abie 1 manukrca Salině a teprve přel 3 roky "Kráný '

podzim nastává a Čilý
odstěhovali se do Swanton na za volební ruch začíná ne vzmáhat

želkou dlel v našem místečku v

pondilí za obchodemsloužený odpočinek Vychovali-- i Kandidálé ae tuží a každý ipčchá Sctrab11 dítek z nichž vfiak pouze test o přítrž za tím kulatým dollárcem
II n 1 ! 111jest na Živu a iíco Frank Marie

provdaná za pana Hýbla u Odell občan vybral čekancc adie avéhojlr A li V lillCK
Joití Jan Matěj a Václav Kro úurlkii a phnvMiíoí (J hlai
me ucjaiaramo syna p a fina t0niu kdo a ho zaalniiif Nlni1ii český lékař
jenz jen prvním kierkem v orado- - Biuoma vnucovat ca u mu nlíht

DOBSON MAREŠ & BURGE- ai i f j t
—

voě atátního Komuare vcrcjnycH Éie pouze chci iiDozornít soolu- -

budov a pozemků a bydlí rodí
V ASUTON NEU

Úřadovna v Ashton lékárně
občany lot vře

N1ÍIJDWÍGHTV ULYSS1ÍS Anou avou v Lincoln uiazeni jaou
vlíchni oatatní lynové ao Swanton

Josef Uidlam vykoupil veřejnou Na požádání poslouží svědomitě
táj od p I r Kožánka a je hotov

diaricti manzeie ntiovi teti ae vEem krsjanům z blízka 1 z dáli
posloužit každému svčdomitě zs

vĚcobccnó ócti a vážnosti ivých Zvláltě krajané v okolí Farwellnfikou cenu '

spoluobčanů kteříž jim srdečné mohou s na něho 1 úplnou důvě
Zábava pořádaná min týdenblahopřejí ku zlaté vebelee Jak rou obrátiti 1 imtv sfm Jlavelky & J(ch)7vyd8řilaae dovídáme bude to důstojná

ae znamenitě Mladí 1 staří vlichoalava rodinná Oslavencům pře

oktÉíl pozemky a pioll dcdízg oa farmy

CHCKTIÍ K0UP1TI FAHMU?

CIICUTE PKODATZ FAKMUř
CHCET1S PŮJČKU NA FARMU?

Máme na prodej velkou řadu nejlepiích farem v Ilutler Scward
a v sousedních okresích

Jsme ve stálém st) ku 1 lidmi již chtějí koupit! farmy
Máme peníze k půjčení oa pozemky na nejniŽSÍ lí roky

Čoskd dotszy zodpovídá ochotně a poctivě Vát krajan
81-1- FRANK MAHKŠ Dwlffbt Neb

ni byli veselí až do rána NejvíceJeme aby ve zdraví a spokojenosti
si to chválil přítel Jiří Dirtft mldočkali se veselky diamantové!
kterýž se nám svčíil že prý jaksi
okřálNovinky ze Scnuylcr
Šťastní liratři dčlají címentové

chodníky za levnou cenu a za
Mrazuy uz začínají tanati za

práci ivou ručí Kdo potřebuje ~ih~&t-- ňi fix j9ih& ifh ilf jusi uoore upozorněni auy oe
chodalk obrať se na nS s důvěrou

kmkaždý připravil na zimu S Neb
raakou nejsou žádné (pásy

P ti Mém

NáS dávný přítel A V Kouba
zlJouIdtrColo vyrábíte! chvaluěrvarei nracaK man2eikou z
známého Medového vína zavítal

OENY'k nám minulý týden a sdělil s námi
že se hodlá přefrídliti do Denver
Colo ježto je přesvědčen Že tlrn
docílí lepSlho železničního spoje'
ní coz bude ku prospěchu jeho

Svůj k svému!
CO ZDE JEŠTĚ NEIiYLO !

Krajanům naskytujc se velmi výhodná příležitost při naku-

pování vín nebo kořalek ať již pro občerstvení nebo pro léčení
Nač zasýlsti peníze jinam kďyŽ osobně můžete se přesvědčili o

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

něji nekoupíte Za zboží ručím a vše prodávám za ceny velko-

obchodní Následující cennlk nejlépe vás přesvědčí:

Vínu

vzmáhajícího se obchodu

Dodge byli zde návštévou a za
obchodem

Kandidáti obou atran jsou navr-

ženi Populiité žádný lístek li

a dobře udčlali

Vedle tratí ve měité bylo pře-
sazeno několik telegrafních tyčí
což zajisté znamená že se brzo

započne pracovali Db dvojité
(double) trati

Pěvecké kvartetto zde uspořádá
koncert dni 34 t m čas je
krátký a lístky jdou rychle na

odbyt Pospíite si sť dostanete

Na Si střelci ale ne ti sváteční

Korbelových vln

které prodává

VE SCHUYLEB NEBR

JKDINfi

připravují m? prý na něco velkého
a slavného Nu uvidíme!

Hledám řezníka který by chtěl

pronajmout! řeznický obchod za

dobrých podmínek Obchod jest
gal

úplně zařízen a není třeba velkého

kapitálu Hlasité ne u Tomáše

Mělník gal

Cherry "
Sladké Catawba "
Sladké bílé Port "

li 00

I 00

I 00

I 00

ti 00
1 00
1 00
1 00

Kyselé

lokay
Port

Angelika

Josef Kíivolilávek
Jíchy v Millian Nrb a

HOVORNA I£oí'i&llfy(
a 35 do m 50 galonOd

Port $i 00 galloo Old Hickory galgal la ?5
Verdigre 14 řina 1903

Ct redakce! — Zutlpověrte la
£400

AutocratAogelica I 00 14 11
Hourbon

iWhitkey
Sour Mash

Old Homestead

skavě v "Hovorně" následující: —
00

35
Claret 1 00

Meldorí Club

Monogram Kye "Mi nujittl poťtiiihu právo sázeli

stromy na t ev lajně" J 1 J- -
Sherry

i kdyí virůst Htroiitíi tkodi jeho
(lolden Hourbon gal la as

1 Iriiiicly
Muscatelsousevlu jak Mintm uk i kořlnkyl

I 00

I 00

I 00

I 00

KieslioKV N

OJfnA Pokud dril se
na svéu poirmku můle jak

OQTraminer

reservovaná sedadla Vstupné
pán 50c dáma 35c dítky do 13

let 35 c

Mladá pi Vrbová se synáčkem
odejela min čtvrtku za svým man-

želem do Colorado

V úterý minulý týden zde byl
Dr Svojiík v zájmu uspořádáni
koncertu českým mužským kvar
tettem a Priy liez velkých
ohlíží tiskni spolehlivé síly by se
vlci chopili a ku předu tlačili

J W Vobořit právě najal do-

mek od J A Dudka a přitahuje
sem $ Madison co nejdříve svoji
rodinu

Jos Novák s ilowdls idt bil
minulý lýdsa t tél Anton ft#d

sujného mina sem přijel

l'aol Kupková 1 dcerulkou ode
jely dá Oiitéhy na návltlvu

ťřiiifie na koncert pořádaný
Piv kvattetttm a Prahy 1 Čch
Ua'ylil pravé umllci Pinalutt
na di 4{ tijua a doiiavu se
ÍM

Kmínka ta 00 a a

Jilack llerry 1 73 a a

Jalovcová gal a

Mountain Kias Sour Mash 3

Apricot gal la 73

Mukcat " 315
Cali(ornla(ia roka itará) 430
Hořká gal a 13

Hořké víno 5koliv bluko k hranicím cokoliv
láťtli paktul e týče kořenů " quarl 75 láhev

ucii lyni zaattovati v

polo sacse !j?o

Zm — a i#o 1 1 i v4t

Objednali lis oj 1 do 3 galonů
'

Trinerovo vlno láhsv 73c Korhclovo hořké vlno láh 73c
Koubovo Madové vlito láh 73c Svobodovo hořké vlno láh 73c

Kyselé vlno láhtv 33c

Otjadnávky na vrnek syřiiujl aa rychta a správní Jsem

jiti I ikuiltt li mi sboil jednou přijdrta podruhé sas

Vrkktié objednávky adresujtt 30

Janms Illiiťuy Bruno Nob

4 4s s± +I' rmili u Kfiiimitl
n(a UlUiM ul„ Uiuaka rW

tf MtSl í it !SJ %4 WyMil
a it a m j k m #
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