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Pan James DeMaraovi le zeť
4 NEBRASKA f p jostía Hlavy který ut několik

SJednoducliij
5 opatrovííní

itUAi vi Wrm li UAoí A

let cestuje pro jistý velkoobchod

po Ntbrasce koupil smířený ob

V pálek navítfvíloá p Kuták

cestující jednstel pro ehvalnf zná-

mý obchod bratří Korbelů

Manželé K Foldovi odejeli v

sobolu do Clarkson a Howtlls k

aátltévé svých přátel
V sobotu dne 3 února uspořádá

velkou tsneční zábavu v své líni

p Fr IJartol šolrab

Novinky z Bruno Neb

Trá ti ratsta připravte s

chod od Steplieos a Uentley Pan
a stal se Členem natí velké armá~-- Státní sjezd basi£ů odbýván DeMtranville zaváže se v držení
dy Jakmile pročetl jedno číslo obchodu lobo co nejdříve a douíá

nezjížlviioslírozhodně řeku kdyby stál třeba ne že svou vrozenou příjemností
pět dollarů že bez něho nebude získá si plížen" viech rodáků

Jí stíínil Jouí avUk jcdnorluchá
V sobotu zde prlelo a druhéhoPan Frank 1'laČeic zamýllí za

nechati rolničení a jeho domá

cnoit prý vyprodá ve veřejoé draž

bl

4vlíchni v dobré náladě dostavtedne v neděli nspsdlo sněhu na

Čtyři palce Ozimní obilí jest v
se dne 37 ledna iyo6 k "Modré

velmi dobrém stsvu
ťan Václav SvortŽ blíž Kescue Hvězdě" k V J Vítámváiovi do

Druoo kdež se bude odbývali tali & M dráha vyslala onehdyhodlá se nyní přesídlit do Kose IVV
zkušební vlak z Allíanc do Lin neční zábava Mládenci a panny
colo asi o osmdesáti nákladních

I

l

byl minulého týdne v Ueatríce

kdež piftomno bylo kohm 400

delegátů se vfiech táit( Nebrasky
Na sjezdu jedoáoo bylo o záležj '

tottcch dísté odboroickýcb oa

jeJaáaí brána živi rjCast SjczJ
zakonCen byl v pátek banketem
' — Málokomu je Šiřstřna tak

příznivou jako jistému Jacobso-oov- i

v PJattemoutb který zůstá

val v bídné chatrSi blíže řeky
Min týdne zaficl do zadní Části

dvora chtěj li oaiekati dřeva oa

pálení Uchopil starou desku jet
kdyii byla částí atolu a rozltípíl
ji aa na třech místech když tu

pojí dnou z dutiny vypadl nímecký
kalendář mezi jehož listy oalezl

Jacobsoo J1200 v papírových

penězích
— Málem ufily úplné zkáze to

várny oa hospodářské stroje ná

vozech Nákladu bylo asi 3300
tun a vlak tažen byl velkou loko

Dud South Dakota kdež před ně

jakým časem zabral pozemek a za

mýtlí se tam osadit trvale

J Houska

Novinky z Farwell Neb

motivou Za tímto vlakem násle

užijťs mládí a tance dokud vás

jel tě nic nclíŽÍ a ntpoutáj dokud

jste svobodní 1 vy stall přijďte
a pobavte se ostatními O pěk
mou zábavu a pobavení nouza ne-

bude Přilil vám poleptám něco

do ucha nvní le to lalemstvím a

doval druhý m{líčí a kdekoli
která ponílf Uurk a 1 ná

leJSItlio j-- j uvHouvlak uvázl saoáleli aí měřiči poz

námky jedná se o to aby bezDne 11 ledna dokooal avou
obtíží mohly se vozit těžké nákleŽivotní pouť p Václav Horký po já prý mám držet hubul Tož tedy 1

Cena 50c 5 Ishví la 00 h
krátké nemoci V poslední chvílí Na zdarl urzbuua
upadl do spánku a setrval v něm Tak jako kdvby blesk uhodil v

dy Dle toho tské bude dráha
urovnána a srovnána kde toho je

potřeba U svshu kopců a Grand
Island se už míří

sobotu ráno do nsleho města připlných 37 hodin Na to usnul ni
věky Zesnulý narodil se před 70 jel sem řerií t David CityW M 9 w

Asi 25 rodin inženýrských I toroky v Horce v kraji Čáslavském

pičských bude se stěhovali z
přímo k p Zelenému! A hádejte
proč? Protože prý prodal Vác

líssíkovl dno 7 ledna 3 kořalky

v Cechách odkudž se v roci 1876

vystěhoval do Ameriky s celou Alliance do Kavenoy Dostali to

Pan Hasík s p Zelenému potiž rozkaz že hlavní sídlo přelože-

no bude do Kaveony mstil protože byl mu cosi dlužen
a ten jej žalovalPodílníci Citienz Státní Danky

Tuto neděli noDrve co Uruno
KrJ&£SZA &áMXZ%odbývali výroční schůzi a volbu

úředníků Též krajan Adolf Kra

zim zvolen byl za příruČiho po
stojí jme měli suchou íká se

že Cell sou nesvorní od skživa
Zdraví fest neivčtší bobatstyí!kladoíka jak nál tomu historii učí A

svou rodiaou Přímo přijel do

lioward Co kde zakoupil poze
mek na kterém setrval plných 30
let Kdo znal blíže p Horkého

každý ctil jej pro jeho mírnou po
vahu VŽdy byl milým otcem a

starostlivé pečovat o svou rodinu
Pochován byl na Wsriavském
hřbitově za velkého účastenství
lidu Průvod táhl se přes tři čtvrti
míle Pohřební obřsdy vykonal

vlp Kose Zesnulý zanechává po
sobě truchlící manželku a lest

synů: Jana Václava joseía An-

tonína Viucence a Aloise a jednu

Andrew Cederquíet mladý far tak j to i u nás Máma tu sokol

ský sbor který čítá 36 Členůmář bydlící 7 mil na západ se

náhodou zastřelil Chtěl střelili Mohl by dosti práce vykonat Alt
po zajíci ale rána vylia mu dříve

než chtěl a veda mu do slabizoy
Lékaři ačkoliv poskytli mu ihned

pomoci nemohli jej při Životě za

jedni táhnou pro a druzí proti a

také to dle toho vypadá Takoví
členové by lépe udělali kdyby
vystoupili a nerozsévsly nešváry
mezi Členy Doba snad vlečko

KAo clica hjú %ňri V imiNÍ jíU f ié

txiUrmy K tomu ie nevyliniitclnfl třfilm

fUtá niMiiky Naíd mouku Ji xdrsvi a

£ltá hen clienil K doufání ve vRech

nejli-Síc-
h oitfhwlerli J?tJÍ JI vál tAf

clKdiiík DPiiiú jxádejie lio aby ji
oMfsdnii! ua Kkoulíku nebo ni pru tii

přímo dojite i níZe uvedenou dicu
a my vám Ji ánáíím al nt vnSI nf t'ci
za ceny niíruií Al olomíte Hvobodovr

travou íltnou a Wlilte Jily 1'utcnt neb
HUm J'tř)t mouku jíiik řeknete

o It rozdíl tnezi inoiikon nuíí a onou
koU Jinde (jontáváte Ceny na pojí-

dání Vvlkcrá objednávky adrotujte:

AbloiMIllIíig Co

chráoiť Zanechal po sobě man'
želku a dvouletou dcerulkudceru: pí Antonii Dobrou VSicb

změní A potom snsd zase buda
dobře jednota ZČ1J si zvolilaPan J Dolek z Dwight liutlernt jsou v dobrých poměrech

Upřímné díky vzdává celá rodina

vlp Kosovi za dojemnou řeč nad
následující úředníky prorok 1906

Předseda lan Kech dozorce V

Co přijel se podívat na bratra

Ondřeje Byl potěšen že se mu

dobře vede po zlé operaci kterourakví i viem těm kteří nebožáka

podstoupil minulé neděle
Máca stárli předseda JoiJMaček
taj V liiatoý místní lékař Dr

Draský v Linwood účetník V AblcNcw
Kříž pokladník I Dolista pro

v nemoci navštívili jakož i těm

kteří tělesnou jeho schránku k

věčnému odpočinku doprovodili
Dudiž mu země lehkou
Počasí nyní je vskutku krásné

a vzhledu jarního Proto nelze se

F Skočdopole

Novinky z Llnwooi

Pan Jan Šavtík s manželkou z

vodco J P Vondra stráž II J

Salsts výbor majetku A Prosko- -

vec a V Ušila
Minnesoty přijeli se podívat po V těchto dnech dlel zda návítě- -

také divit že česká zábava po-

řádaná fádem Čech 6 ledna ve

Farwell tak krásně se vydařila
Zábava viech byla nenucená Jme
nem zábavního výboru děkuji

vou pan John Máca ze Schuyler a

pan Martin Posvor t téhož místa

delším Čase zase do Nebrasky
tentokrát ale za smutno 1 záleži-

tostí aby se totiž súčastnilí

Dr A E WaiiiSk

éOHký lékař

v asiiton mu
Úřadovna v Ashlon lékární

Na požádání poslouží svčdomitč

vlem krajsnům z blízka I t dáli
Zvláitt krajané v okolí Psrwetl

mohou 10 na neho 1 úplnou důvfi-ro- u

obrátili nmj

Pan Posvor nebyl zde už asi 18
□ohřbu ol Pavlové která byla roků liylo radostné 1 ním shle

vlem účinkujícím Zvláltě vřelé
dánímatkou pí Šavlíkové Jelikož

tam od nich jest Ipatné želez

niční spojení přijeli ua pohřeb

díky vzdávám sl Emmě Šafaří-

kové za její povznáiející písefi
Pan Kuták cestující jednatel

pro Korbely nás nedávno navití
"Tam za mořem ' Každého už pozdě Zdrželi se mezi svými
dojala tato pinčů a i báseň" MNej

ležející íírmé Dempiter Manuíac

turína Co jedné z nejvélíích
podniká toho druhu ai celém

svřté Neopitrnoití jednoho děl-

níka který pohodil hořící sirku v

blízkostí obrovské nádržky 1 naí
tou způsoben byl obefi v oddělení

na kultivátory který ao lilii 1

nepochopitelnou rychlostí Jen

největfiímu úsilí hasičů podařilo ae

omezili oheB oa jedinou tuto bu-

dovu Škoda ohněm způsobená

odhaduje ae na $10 000

Novinky z Abie Neb

Kdo itane se lhostejným k své-m- u

původu ten jí ztracen a měl

by býti pokládán vyvrhele lidské

spoleCnosti Přihlédněme k nyněj-

ším ntiim poměrům v této naší

vlasti a usuďme co národů ve ve

lebném ráji tomto doílo k ustáleni

jenom my Čechové jsme ni tom

nejhůře Kdykoliv mezi americký-
mi Čechy jedni ae o nějaký vylil
účel národní tu jíme ve vřim

pozadu Bohužel že nejraději při-

spíváme k národní chladooati a

řítíme se do bezedné propasti
Často se nám kladou chmury na

mysl v přesmutné vzpomínce na

tu maličkou Českou zemi tam za

oceánem kde nafií praotcové krvá-

celi za svoje práva a ideálypracujf
ceuž od věků ku obrození českého

národního Života a dosud jsou hrdi

na svůj prapor červenobílý

Věru bylo by těžko tu&titi pro-

blém našeho vlastenčení Uohužel

jakmile k nám zavítá nějaká auto

rita a snaží se nafic chyby poně-

kud napravit jako pan Jan Havla-s- a

který nám mluví přímo do

duSe chováme se k němu nepřá

telsky Vímo zajisté proč mnozí

znalého lidu a našich českých
listů tak smutně zachovalí se proti
němu Milý čtenáři vezmi kamen

a hoď jej do hejna husí a budei
vidět že ta která bude zasažena

nejvíce bude naříkat

Minulou sobotu uspořádala pí
Antonie Jelínek skvělý večírek a

pozvala k němu své sousedy čas
nám vlem tak rychle ubíhal že

aoi jsme se nenadáli a přikvapila
půlnoc a my musili jsme se roze-

jdi
Zdejlí katolická osada zamýllí

postavili Skotu blíže kostela Osad-

níci měli la tím účelem schůzi kde

se o věcí této uvažovalo České

milosrdné sestry mají tvořili učl

teiské síly Myllenka je dobrá a

ušlechtilá Jen aby 1 toho nevzeily
Í1010Č0I souchotě

Minulé úterý slavili svůj iBtik
1'rsntiick Ccmper se slečnou An-

tonií Fendrichovou Svatební ob

tady vykonil rev V 1'okoroý v

chrámu páni v Abie Neb Novo-manželů-

gratulujeme!
Tan Manin Stíiktl mni do-m(- il

datlu i ToktoVJIapidu"
1

přáteli přes týden načež odjeli
vil a prodal zda opětně hodné ví-

na Sám Dlatný ho koupil deset
sudůvytlí stupeQ lásky' každému se zase k domovu

BJ ♦♦♦-♦♦-♦♦ ♦ #♦♦♦♦♦♦

iWiSOjillIiHlíbila Zvláltnl dík patří slečno V úterý odbýval se sfiatek p
Vám za tak milou ochotu a kte Příští sobotu bude zde zábava

níž Čtenáři dočtou se též naWilliama Fritzera se sleč Frant za skutečnou cenurou jte vstoupila do naleho
Krejčovou- - Druhého dne odejeli iném místě Příiďte viichni kkroužku a tím jste dokázala že
novomanželé do jejich nového do

p Vítámvásovi a dobře se
jste upřímnou vlastenkou Můj
dík platí též p Horkému za jeho

mova v David City Novoman-

želům gratulujeml

Woodmeiil World

(iNvir& Mvétu)
ČESKÉ TÁUOUY V OMAZE

A SOUTH OMAZE

Též nál Sokol bude pořádat výpřednes "Má žena to netrpí" p
Minulý týden obdržel p J J roční karneval dne aa únoraGeorge Horkými který přednesl

našemu "obmřelci'' Cb š jeho:
Kavan káru Molioe nářadí Zá

Ve schůzi národního hřbitova
roveB obdržel tři druhy polévané'Ten to znal" a za jeho doktora byli zvoleni následující úředníci:
ho nádobí velmi laciného Za

v kterém byl nepřekonatelný Dě-

kuji též hezké dívence Jenii Nová
předseda p Proskovec taj Vác

Dlatný pokladník F Máca hrob10 35 a 50 centů kus
Novinka pro orchestrV úterý potkala mne malá ne

Zelený
hoda která mohla mlti horších

'AD3IlllíoSafáfo?aPo léta bylo liž lidem strádat!následků V úterý večer sello se
niiledkem malého nervu protože
nebylo používáno bt Jakobi Uel

vyho enl neuralgie která nerv

napadla Iutfie ujištěni a neče

o zivein
Hudební nitrojo

vlli-h- o drtiliu iipJ-lep- il

jitkoiitt iijlovii6J£f ceny
V druhá ruky tiántrojo dobře oprave-

ný sa biljtíní lovné ceny
Hprávky liudttbutcti nástrojů vyko-nivá-

ve vUtn( ddní oročet mulin

cny ktriovll ť iiejlťvnřji
7oq Jirein

24il 4'V WMt Irttti til Chtct{0 UI

kejte

„MVlMlllfllMI

KriMiU st Ncsiiiortttil

kové za její 'Kuchařku' a vzorně

přednesenou básničku "Aonička
se dala do pláče" Též její sestřič

ce Clarince za přednes básniček

"Panenka a velký rozum" Pro-

gram dokončily sestřioky Nová

kové s F Horkými které před
nesly "Rozmazlená panenka Po

deklamaci rozpoutala se taneční

zábava Díky vzdávám viemkdol
jakýmkoliv způsobem k oslí slav-

nosti přispěli
Nál zpravodaj Ykrok má ne

upíratetnou sílu Nedávno navití-vil-

ho několik přátel sComttock
Po přátelském shledání vleslo Je
níkovi něco do rukou při černi
skoulel pisti rozbit o bar Ale

místo pěttě vytloukl důlky do

baru

áviděníhodoý dártk dostat p
K Šiítllk k némus tou srdeční

iratulujemel Jen aby mu 1 lolaice

po půlnoci neutekl "Sokol1

VydĎláváme kůže !!Ma YfllItaK al Omaha Nb

VílM lUUIf m ft4 twiM-tl- u

v nalem domě oékolik přátel by

oslavili 4a-!et- é narozeniny mojí

manželky Kozel tsm přivedl také

musiksnty a několik li jich vzpo
mělo že půjdeme do sálu tanco

vat lei jsem abych nechal v sále

rozsvítit a zatopil v tom jsem ta
kopt o íolnu kterou jsem ve tmí
neviděl a tak likuvnl jsem sebou

tlák Že jsem si hodně pošramotit
ciírplat takle by mne byla moje!

vlastni matka ani neposnala No

jeltl te takt mohlo to být horli

V neděli dne ai ledna opět

jsme se selil v doml maolelů J J

Kavanových bychom oslavili 45-let- é

naroieoloy pani Antiky Ka

vanové A potom ať nám jelit
někdo lekie le se tu nemáme

dobře kdy! chodíme pořád na

samé hostiny

ué tilRk4 tU: bt it mi1!m tli t

b)t(ti iifcuvtur vM4 I M vdMw TvpIJ tti'i Ml a kiiivliuv l't llKi

Ilíáilál !- „ „Louis Horku
#)# hJln'ii l'ft Un Vim t i

1 Uur hHIii '
kvt4{eský trávník a veřejoý coUř

mu robe & num coVit Vllf lihlfM 0aka

TKLUUNTM Obydli ijéj


