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Mikuláš snad opravdu letos
Opilci vyléčeni EDllBDSy

vo 24 hodinách
bude potřebovat! automobil

Frank Vidlák od lídholm přijel
sem v pondělí ráno za obchodem vyleióíillflý NEBRASKA $ "Moiiti xrihutM nřed kadím aoud- -

eam dokiatl fa Ur (imnt mna tínlní 1Kaldá hnA mfiže tajn vyltflU I iotioMalá dceruška Í01 Laciny jest
vylili pudoucn leo— Htevo Hnttr- -
lil ltMNKImbttlAve OhlcaKO III" Afjlirtl) pijana duma

Na dftkaz tobo baUteU na zkouSbu tAat-ni-

raa(láine vicm kio% on pXádaj(

Jndna Hhov na rkouíku ydrmaT f
Udejte vek poKIvte itotntilik a iditfJNovinky ze Scbuylcr— V Louisvillo přišel min tile

du o Život při kopání hlíny v lávo tenký ItfiniJ -

I)rFKOItANT Vdech firmy Omaha llydranlic

IIMire IlMir Kamuia ( lly Mo
„ -- ar

s

Nnl tfl Snnl iuftí Hif ryrMf a
garuAtuit trvala 4'ImiuJIuI lék proti ojillnul
lif olJinJll Ui ídiMnn Hpmilřlíl Jnt n vnnl
Juni hmcboll fllmi mHo Mltu ťihn ifl)á
ooll rioJUiliM Urjř ilir)i nim io jtilio
llilld NnuoKiiS to ďinfrh obobcHiU a
bifla jřlAn itttM tám uil a tillolyM
fimloKvI prut udiadla mu (Iiuf fiaiiotlvini

nemocna a nachází se v ošetřo-

vání léksře
VVade-ů- v lee-hous- o se tento tý-

den stěhuje 19 třetí wardy Tele-

fonní a elektrické dráty mají pil-

no neboť jsou tuze nízko a musejí
se snímsti a pak zase spojovali
když je slavbi posunutá
Kritika i ta nejostřeji dobře li

míněná jest vždy užitečná potmě

lilým výsměchem a nepadáním ze

zálohy ae zabývají jrn tuze nízké

karaktery
Stará Stevensová byla žalována

pro přechovávání dravého psa

Čoská Wkárna a pošt&Vvi
imorio

VybMžen lo

Arnik nrok

oejNprdviiřJíí
n inrttvu 1 i

Presi linek Co dělník JacMcieř
na nějž štítila se podkopaná země

zaiypavii i usmrtivši je) okamžitě

Při tom těžce zraněn byl jiný děl

nik ním pracující jenž utrpěl
zlomeninu nohy
— V Yorku zemřela náhle před

min úterý ve ikoloí budově Vesta

Wiley dívka navštěvující 11 třídu

tamních vyšších iLol Udělalo ae

jí pojednou Spalně a brzo po avém

odchodu ze třídy nalezena byla

jednou tvou spolužačkou mrtva v

dívčím přízemím '

— V Lincoln dodány byly lísti- -

reeiioiri vAoch i i~' 1 - _ — - um

lexaf b O kt

i k

(3iMviiinv pim
Takových zatykačů bylo by zde

til bUlNAIII

více potřeba a pak moudré použití pro prna vÉnrotTřilSky
bolealern bla--1 1 3 r

vypoiíoc V fv

Povšiml Jsem si mnohých těch

potvórek jež v některých laciných

časopisech msjf představovat!
"Santa Clause" Jest to opravdu
hanebné jské karikstury mnozí

do svých oznámek dávsjí To

ovšem přispívá (7) ku zušlechtění

mládeže

U mnohých obchodníků nezále-

ží co prodávají alt hlavní věcí

jest jak mnoho se z toho vy
získá
Ničení a hyzdění obecného i

privátního majetku způsobem

jest nemrav velkého

počtu našeho dorostu Střílením

do různých věcí za terč řezáním a

vrtáním mostu a jiných dřevěných
staveb čmárání po budovách ci-

helných a jiných zlozvyků máme

všude až přes dost 1 nevíříte li

tomu otevřete očí až příští někam

půjdete neb pojedete čí vinou

jest to? Jaký vliv podobné věci

mají na výchovu mládeže? Kodíče

by tohle měli uvážili neboť to

není žádnou maličkostí

Mary Lsjba od Octavia byla
zde minulý týden

Počátkem minulého týdne zed

dobré pušky (ovšem povolením

mlstským) by na věčné časy od

klidilo několik hladových potvor
které k žádnému užitku nejsou
než aby v měst! lid obtěžovaly

ny guvernéra íowikého Žádající
7b

ABSTRAKT V Ví
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Novinky z Unwood

Štědrý večer už se nám blíží r iKam vede fíntkené pltí vniorovuja -
tiňimi pil lllitvlnioh rihiňiié tmhia jsme Žádostiví co nám Ježíšek
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pihlndu amini § ¥ fiiiriirlil UR VU pnuhtm

S M Sartloír)SI Babry Hájkova vrátila se v ZIotnl lla hlrou byl pltfwi mH bu'l

řiuoi)íi vtifMm iho jryf amla a Jaré
Mf flMl orťiH fit ďinwř

UtMni VflitAl in noho n)lorll:)i
Mi%tU ¥ iwilfioirt dni J l) pría dok é

pondělí 1 Brsinard kde dlela ně

kolik dnů návštěvou u ivých přá
tam 01ioiiaii pmiioii ir protau uut

17lh and Farnain 1'atteraon IJJktel
"vmiláM Uniklo Vunntthum Kr tlliVánoční stromek Školních dítek

uspořádán bude v pátek dne 22
7uAlm ta nK n tntinln I lal n Tni 1)1 'y

'Mrriijofl!dflákr víio Kku aii
pf(í irfiti iil(ilo4 14 ťihr rmokUNll in

milí vyloyll kdy ol chuť na kořal-

ku Na dmino mí nyni vxfl loc

VantaUM Zlok UV t) No S al m Ort-gi-

yravit
"MM mul nadot knut Morálky od ié obvU

1 k'ly dul 010 uVMoff UMk va
! Itke ' (ioldun Hutu-Mln-

unrtnim inimivkiiv i'I urnnriMiiriir
lirilii a iralnth tíMlMdklk iiniilrii4bo plil a
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Dr C Itosowatc')
ČESKÝ LÉKAft )

úřadovna: "Bec Boildloeť
————mmw fit

Od II do IS íopol V
Ořadní hodiny i Odldo „„i
V Dfidíll od 10 do U douol 1 %

% wim tn iďif a i"iiu
Ni)l via lilo iiNtnvíilí Umo tom 7

ttm ivi jiu4in a aorwiu na lr 1 W Halnox
v

i
bii OUiiK Huliclritf tJfiícInnntl OMn on
víru olirMlvfii )Hy tmít) Jriua balKnK
lku Oolďri Kpix lřlo v nonipadnim tnpnfť
lnni uaiir-k-

ártivon %Am vám nnUlliiAU' riuřou vid -

ník Simon Knopí odejel na něko-

lik dnů do Clarkson za svým po
voláním

Mladý pan ParJlek z okolí IÍJ
holm byl zde přítelem před ně-

kolika dny
Zda li pak si též 'Santa Clause'

vzpomene na naše ubohé noviná

ře? Aiespofi odběratelé by na né

měli pamatovat! předplatným
což by ovšem bylo právě tak

dobré jako ten nejlepší "Clirint-ma- s

preseot"
Dráha U V minulý týden

kladla na míilo elektrické aparáty
na výstražné zvonění při přejlžď-ká- cb

v městě Jsem žádostiv po-

znat! jaký účinek bude mít! toto

foiiM! dAkat fs Ma byl pravoj poíabsánim
iiw dui rodin
'ilt il liro Kiirif léku Uoldnn Hywlřlo

buda vám tdarma poilén JIU dn

prosince a pěkným programem v

sni rádu Katolest Mladočecho

ZČBJ Ksždý jest uctivě zván

aby ae potěšil a těmi malými a ono

se snad i na ty velké tské dostane

MÁM NA PRODEJ osmnáct
secích strojů (Drilis) za I50 kus

Jsou to stroje zaručené a jiitě vál

uspokojí Příčina prodeje jest
nedostatek místa J J Kavan

19x3 Linwood Neb

fiá 1 Katolest Mladočecbů Cis

31 ZČBJ koná rozsáhlé přípravy
k oslavení 10000 členů v naší milé

Jedootě Okolní řády jsou po-

zvány Odpolední program ae

bude odbývat v řádové síni Večer

pak sehráno bude divadelní před-

stavení pod názvem "Černý kříž

v lese" Úlohy nalézají so v ru
kou osvědčených ochotníků a kus

jest sám o tobě veiics poutavý a

Tel r ířa4orněS01 --Tel vbytul?Í71 f

2117 Jone ullcs IIlydli-Oi- ilo

Zvláltai Kiořiiot lou tu leaakm C
mocio rauiHi íZdraví lesí lil lolali! cí Ifrajanfini!JJpwornM

Kdo chce býtl xdráv muaí jíati řUti
0'cJI'liřJSÍ Irkárnu y mlúh

mkrmy K tomu Jc nevyhriutclné třeba
f iate mouky Ne mouka j Kdravá a
člatá b chemie K dout árií ve víechopatření

jcat lékárna

Dra W M Milion:ncilfpsích owliodech Jcatll jl va oli--
Pisatel těchto řádků vám

poslouží nejen pracf fotogra
ehodník fiemá íK24dcJte ho aby ji
objednat na xkouftku nebo ni pro ni

za vydání Pat Crowe a nyní va

vazbě v Omaze ae nacházejícího
lowikó úřady chtl Crowe-- a pro

oloupení pouliční káry Crowe

Žádal guvernéra Mickeyho by Žá

dosti úřadů iowikých o vydání z

důležitých prý příčin nevyhovo-

val Mickey Žádosti také oevy
hověl z tobo důvodu že Crowe

jest uvčřněn očekávaje dalšího
soudního říiuí pro oloupení Cu

dahybo o $35001)
— V Lexiogton nalezen byl v

pátek ráno na vozové cestě k do

movu těžce zraněný a v bezvědomí

ležící Reub Steiner ajletý lyo
jednoho % nejzámoŽnějších farmá-

řů v okolí Poblíže stál zamilo-

vaný jeho kůfi Nešťastný mladý
muž jenž v celém okolí požíval
velké vážnosti dopraven byl do

svého domova zemřel však krátce
na to nenabyv již vědomí Má se

za to že v noci při návratu domů

klopýtl jeho kůB a Steiner

spadnul utrpěv smrtelných zra-

nění
— Podivná nehoda udála se v

pátek farmářskému pomocníku 11

Kosenberrymu zaměstnanému na

farmě Widcmaoově v lieatrice
Neb Vešel ráno do stáje aby
nakrmil koně když však přiblížil
se ku svému spřežení ohnal se po
něm jeden z koní a docela ukousl
mu celý nos

— Předminulé pondělí nalezen

byl v Ellsworth na nádraží v jedné
nákladní káře P D Coffey těžce

zraněný a umírající Byl dopraven
do Hajannis kdež dostalo se mu

všemožné péče lékařské vzdor
však všemu podlehl týž svým zra

něním min pátku Úřady jsou na

stopě dvou darebo o nichž se

domnívají že Coífey-h- o přepadli
stýrali a pak jej chtěli oloupit
ježto týž pochází z rodiny vážené

a bohaté
— V Bancroft usmrcen byl via

kem dráhy Chicago St Paul

Minneapolis & Omaha železniční

dělník James Egan Vyskočil na

kol jedoucí vlak chtěje se svézti

na konec staniční platformy bě-

hem jízdy však spadl na koleje tak

nešťastně že kola áplně odřízla
hlavu od trupu způsobivše smrt
okamžitou

~-- Minulý týden přijel do české

nemocnice dra Breuera v Crete
Neb český mladík pan Josef Kor

belík od Miliigin Byl podroben
těžké operaci při oli Dr Breuer

vyjmul mu 1 těla množství nua-
ncích boulí Nemocnému se dali
dobře a v briku pojede tase doma
uzdraven
— V David City vykoupil sni

mý a vážený krajan p A )t Ptáček

smíšený obchod Art Myatti a

fickou ale obstará vám zvětšené
roh 13 a Jaikxoii ul v Omaze $

'kdež Jeat I poSta
Lékárnu ipofitu řídí krajan graduovl

ný a ríltrovny lékárník p OwlcaV

Zb rKtJupololilIvřJSÍ přípravu víerV

přímo dupi&te na nue uvedenou adrcau
a my vám ji dodáme al na vaU atanici
za ceny mírné Al okuwfte Bvobudovu

travou Žitnou a Whitellly Patent neb
llue Htem Patent mouku pak řeknete
c-- li rozdíl mezi moukou naKf a onou

'

Hkou jinde doataváte Ceny na poíá
dání VeSkcrá objednávky adreaujte:

icaariiKycn preupinu jhko i jskois
člNtotu a Inci vaouo ao ruoi 1

obrazy udělá- - malé obrázky pro

knoflíky špendlíky a různé pří-

věšky (nebo lockets) Přijďte se

přeptat! na ceny a prohlédnout! si

vzorky Dovolí li tomu počasí
budu již v několika týdnech půl
bločku jižně od Poldova banku v

Liberty Studio

Sokolové budou letos pořádat!
veliké veřejné cvičání na Nový

Ablo Mlllln Co

AblcNcb
mrv wt "W 4 wytt

í

proto se můžeme nadití že kdo se

večerní zábavy súčastní budovíci
nežli spokojen Jak se nám idě

luje slavnostním řečníkem bude

pan Dr Iška

Sbor Dcery Vlast! odbýval v

neděli svojí výroční schůzi a zvo-

lil sobě následující úřadnicet Vy-

sloužilá předsrdkai M T Doče-

kalova předsedka Marie Ticháč
kove náměstka Marie Vitámvá

sova tajemnice M V Bartošova

účetoice Františka Krejčová po-

kladnice Apolena Menšíkova

Marie V Dočekalova

výborem majetku Ter ftazáčova

Barbora Wallova Marie P Do-

čekalova Šolrab

český lékař a ranhojič J
ZvláAtní vinulo porodnictví neíno-- 1

cem íeniikfm a dčtukým y I

Úíadovnav Karbach bločku' číslo]
pokoje 303-- Tel i76r f

rok což ostatně jest nejlepší zá

bava jež vlastně sama sebou

hlásá sokolskou zásadu Divadlo urauni uouiuvi uu 11 uu 1 a oi a uo dí
Obydlí Jlbozrtn roh 10 a Cenler ulbude následovat! o měsíc pozdčji

M I Shooka ae poděkoval ze Ufadul liodíny o J 1 do S ol p a od 7 u o vff

Dr A E Waník
éoský lékař

V ASIiTON NEB

Úřadovna v Ashton lékárně

Na požádání poslouží svědomitě
všem krajanům 1 blízka i 1 dáli
Zvláště krajané v okoli Farwell
mohou se na něho a úplnou důvě-

rou obrátili nmj

Omaha Neb 18
svého úřadu co městský klerk a

na jeho místo byl ustanoven Jesse
Woods Pan Shonka byl při le

tošních volbách zvolen za okres

Železniční pozemky na prodej )
V severním Wisconsinu Chíca-- Í

go St Paul MinnespolisA QmaX
ha dráha má na prodej při nííkýT

Lacínánozemky y JižDiDakntňního klerka a po novém roce na

stoupí svoji práci
B St M dráha bude zde mít! čenich a výhodných podmínkál'

platebních as 400000 akrů výhra Isvůj zvláštní vlak a nímž přijedou — 1

nyen pozemka rolnických
kdož koupí záhy mohou vj
si pozemky píi krásních řekáchÚ

výteční a zkušeni řečníci poučo
vati farmery o semeoné kukuřici

Ve Schuyter bude vlak 30 pros a

v devět hodin bude uspořádána
přednáška v nádraží Nechť se

jezerech v nichž jest hojnost ryb
L

a jež poskytují nevv£trpatflniVr

'jKúrVii&ný životní
ttrcit virfkHrm vnlifiilni hwiihhiii drutiu
Jkánukollv Jak pni iiiuán tuk iru ámiv a
Olvkyt vAIhui pru kaátlihi ml kojnur pti
lri! I4k twnlo Unii kul kviiII Arníiiuii
Ulvutt a atlu v tiNtuyoh HihiIwi kilu
viw liuy )ih lik v ilmly u illí hUiH

btiiumd byli ktlUnl Jutt ijHJnnm
i lnu a iioUi Croto y mála uilil kálá
riHluia v áwilá láliH IhIdiIm Uk fim m
iiiuuliily ioli')i Hiut4 nitiuiH a im
f utni 11 o iiirtl fn láltva ti uu l Oú nUu
A Uul lluuo uíi iru jkuukillv houhmi

mi vrl'uu aainkuMv pt (itHrlul
utiMiwn to

Htmiitttti M0tll0lit
1'taur John Vvuuk

l O Box 1838 New Vork City

zdroj vody jak pro rodinu taU"doitaví kaldý kdo můte

dobytek %

rozemkypo vétlmě il0u řr

UpoKurfiuJome nalo krajany bydlící
ve starých osadách Nebřsky lowy a

Minnesoty kilu $0 prodávají pozemky
otl '!Q at do I10M akr Iv mohou koupili
xa polovif ku tflihto peuca a alce od fM
dul IQ akr prává Uk dobrý droduý

pozemek v okrotil Charles Mix v UM
IUkuta kde jeoi jll uititno níkollk set

feikeU rodin blahobytu líileltti

KMJ rvul INU úrý v mítlcl

umlátí donutí U lo4 JUJnd a Mdátae

naie krajany kteří samjlU koupltl po

imk aby naotáUlt a přijeli s pře
védflU n tvé v leatitt M a Jame Jltti

h uiuJI pravdlvmt ualht tvráeul
Mámtdubrf fbrpuemkft ir"íaJ

ve uváděním okrem a Jue Jlitl

ta kalviy kdo tm přijede s Úmyilettt

koupili poitik nepojed odtud aby

ubyl b Sakoupil puwk
O dUI Hdrbuuitt pUta na

KHf WAUNtCH liUllfi Tbř M 1

ucayi puua jcai urounou

zpracovatelnou Chicago

Julius Valil mil onehdy neštěstí

na cestě do miita Jel 1 kopce

kdyš tu mu vypadl šroub a voje a

tato spadla Koni se poplašili a

utekli pan Valil spadl a bylo mu

nškolik lebtr přsrsleno Doktor

kce St laul M itineai

spojil se a firmou 1£ A Cram
Uuluth Superior Athlan l a cit na
jiná presplvajlcl nitMa na diáiobchodů Siata jej ošetřil — Splašeni koniSpojením těchto dvou

vrátili do poitu poštovní schtáo
v Mi 1 m a o a ni dráhách
jiných poíkytujldobrýchtihřpio
plodiny (aimcraké

kou a jeden byl na míill isbil
U rodiny Jotete Otradovikého

byli řes nejiti ptibuinl a Praue
Pii ptesunováal kar byly dvl

nannitioá nilan v ita Baba a tQ
1

dostane se městu nového obchod
ulho ruchu a nová firma ponese

jméno Cram a Ptáček Není po-

chyby i krajto! v David City I

okolí podporovali budou obchod
v nimi krajan p Ant Ptáček tak

veliký podíl vlastni

řvďaittUhti vMílku mru
ku li

" )Jmiií Ii u
áiM'iHkMi vlMib

ťM a bl mk 'I a limk
} atit kk) tmu

I řtV A Hf tti
ř I l fant Miaa

O blilll podrobnosti piti na
Gté ir ttlt

''VftkUt INila W
4

? MA'étt
Uř 4 Slinul Mtarouchány btso v poudíll táno IU0 l rtfčnA


