
PKODÁ SIC z volné ruky důmNovinky ze Scbuyler
ae zahradou a 3 loty 1 pak dům

A Tnnn 4 o?r i bee lotu O bližší podrobnostiLetos přece ul asi sotva pozná
mc zimu Sníh Jenž před něko"C2 hlaste le útně neb písemně v ho-

telu psní Františky Otoupalíkovélika dny napadl Je už zase pryč

Farmy na prodeji
Dobré vzdělané farmy v dobré

české osadě prodáváme za Jao až

J35 akr dle polohy a výstavností
Farmy ty nalézají se poblíže měst

Dobré školy a kostely
Bližší zprávy podá ústně neb

písemně Hynci & Mathcws

30xG Lidgcrwood N Dak

David tily Neb 99x21Jelikož jo zem zmrzlá stojí mno
ho vody o naších ulicích

A nyní tážu se vás čeští rodí Novinářský boj ve Schuylcr joNovinky z Mllllgan Neb
čové co máte proti tomu když

Svitá rozcdoívl se ilo dosud děti vaše učí se znáti dějiny ná
roda z něhož jste vy vytliobloha je plna mlhy! již proiví

velmi nechutný Konkurence 1

osobní zášť zaslepuje pány re

daktory
J W Vobořil 1 rodinou so od

stěhoval dó Howclls Jeho pan
táta p Savlík z Linwood sem 1

Za války americko Španělskétají papraky slunce A aoad za

krátko sltioko evítřaí a mlhy ty nechalo so 7 zdejších mladíků
naverbovat k armádě ak bylí

Foral & Kunci
jediná Čeaká

xapudl
četl jsem dnea jistý Časopis a mile překvapeni když v San nim přijel na návštěvu minulého

Praocisku vyhledal je pan Korbel týdne ale k velkému překvapení
tam nakl jsem dopis kteréhos

krajana co Že prý ten pan 11a

flasi noví jednatoló

DovoluJem li oznámiti přízniv-

cům a přátelům našeho listu ža

podařilo se nám následující kraja-

ny zíakali za Jednatele našeho Ča

opiiui
Jan Pařízek 383 JCrie Str a

Jos Stránský 370 Duke Str
St Paul Mion

M F Bašlýř a A F Vrtiš
New Prague Minn

Jos Kostka Braloard Neb

Fr Hamia Dwinht Neb

Fr Skočdopole Ksvenoa Neb

Fr A Hubka Lulher Mich

Doporučujeme je upřímně na

a opravdu krajansky je pohostil shledal žo odjeli v den kdy on
vlaia stále chce co že do náa Denoě dostávali doutníky a ovoce so sem dostavil Jel tedy za ni

ml druhého dne do Howclli viam když je zlo pouze nřco bhi a dokonce I do svého domu je
vzal t bohatě je pohostil Dosud kem přes Prcmontrok Jak může o náa nřco vřJčt?

A to v témže dopité plfc pan nečetl jsem o žádném který opu Těl Jed Sokol Schuyler pořá
dopwovstel že tam byl pan Jška
Žc lam přednáM k velkému ahro

dá příštího týdne výroční maškar
sliv svůj rodný krb 1 přišel do

ciziny nehledal by své krajany a

nepídil po nich Považoval
ní picí Pamatujte na den 27máždéil krajana každý že a ním
února a doatavte le jistě

jsem za ivou povinnost abych laaouhlaul a kal Jý mu dal za

pravdu Tuto prý si ho všichni Soud pí Vančurové proti ZČ1JJozval proti tčm kteří necbtí rozj min týden zde projednávaný do

t ČíhIo ViUH Hoveni ul

obchoduje
drftlo?l vejci iniíulrm teUtv kBJoml a
vtibňí! vfioutl furmorikyml vrobky Z

va plutí neJrylM coný porifzo z zliofl
rafiln obrittiiin polty (kitinfky lennýlii na
)tfMAiA 7'lHnim to UMf týtloti
Oilpornf onli JlrmUtn-e- t Oinnlm Nťl

Hank a United Htutci Nať) JUnk 10tí

1jla IníJSI UUrnn v nhtí
Jiwt Ifikírnu

Dra W M Millena
roh 13 a Jaclwon ni v Onuizo

kdož Jcnt 1 poAU

Lékárnu 1 "IStii řidl krujAn graduova-
ný a r!KlHtrVKfiý Jkiírnlk p ttmltae

Za lUilmiolidilIvtJM rdítiruvu vSoch

pochvaloval) jaký prý to řečník a mět upřímným "slovům kteří šim Čtenářem podotýkajíce fa

můžou le vždy dávírou něstaví 10 proti dobrým snahám padl ve prospěch žalující Pan
Pr Doležal byl jejím obhájcem-Př- e

byla odvolána k nejvytšímu
I 1 tím souhlasím žo už se mnoho obrátíti a oni rádi ve všem budou

hleděti vyhovět Jsou též opráv-
něni přijímat! předplstnéi doplať

nestaráme o bratry ve staré vlasti
soudu státnímučetl jsem minulého týdne Žo

né na náš časopisPisatel byl počátkem minuléhoKusové pořádají sbírky peněžité
týdne v Omazo Na cestě lam ae Vyd "Pok Káp"ve prospěch trpících ve itaré avé

vlasti taktéž I Poláci A my Če

Kameny mletáchové stále nic

zastavil ve Prcmont a proto sni
své obchodní záležitostí nevyřídil
a taktéž mu nebylo možno v re-

dakci se zatta viti
lisbička Jindrova dokonala po Uiklkíuh vhiloM íukof 1 Iftkontpravá českázemskou svou pouť ve vzácném ClHtotu a Mel vSoho no ru(i IM

Nová galerie Liberty Studiostáří 70 roků Zesnulá stařenka
bude uŽ teď v krátké době otevře- - Meleme tisíce buŠlů Žita probyla zde velice oblíbenou a každý m MASNY KRÁMnaše české zákazníky každý rokkdo ji znal upřímně ji litoval

Nemůžetc-l- i přijíti do našeho mlý-- na JIŽ stráni mhl% vlaatní krajanlNál národní kovář a kolář l'r
na pošlete nám #335 a my dodáTvrz a Soukup koupili itroj na

na a mám za to že každého pře-

kvapíme úpravou aťJ Ničeho
nebude šetřeno aby te práce vy-

rovnala výrobkům nejleptím Na-

vštivte nás Kádi vám nové ivoje
místo otevřeme k prohlednutí
V II Svoboda fotograf

me vám f o b U P nádražf zde

100 liber Čisté žitné mouky v no
broukni talířů (disků) Tvrz slibu-

je že zaplatí dovozné íarmerům z

okolních městeček zašlou-l- i mu
talíře k nabroušení

vých dvoubuŠlovýcb pytlích obil

Onitří ISitnolovóf
íUh 1344 jllnl t3 ul

Nojvítil tÁnohy raasa vlvho drubu

osonek salámA tunek a věhoe vlebo co

v obor tento spadá

feny IcvnřjŠÍ než kdekoliv Jinde

ních Dopište si na

jak umí mluvit Ale pano dopiso-v- e

til i vždyť pan IŠka je zde v

Americe taktél nedlouhý Čís a

neví mnoho o naších pomírech
Soudím dle a hora uvedeného
důvodu že by též nem£l ničeho

vyplavovat nernajo náa Nemám
žádné antipathie proti p JŠkovi

ani proli panu Havlátovi Chci

podotknout! pouze tolik že onen

pan dopisovatel míl o víc! přece
jen trochu uvažovat dííve než

počínání páni Havlasovo tak od-

soudil Vypadá to tuze okatí
když tlovék který pánč Havla

novy glossy sleduje od počátku
jako k pokladu Já Čte že pan
Havlasa chce aby každý píste-va- l

pouze češtinu a ostatního si

nevšímal My kteří jsme páoS

Havlátovy Články četli víme Že

o nčícm podobném nikdy te ani

nezmínil Myslím že všichni ti

kteří páni HavUsovy Články Četli

porornč dají mi za pravdu Pan
Havlasa jako celá řada stijué i
ním smýšlejících kteří cit národ-
ní dosud neztratili poukazoval
pouze na to že děti českých ro-

dičů by ae m£li nauíiti aspofl

česky mluvit čisti a psáti A je-l- i

pane dopisovateli jediný váš ar-

gument ono nařčení pak nahléd
užte do listů z nedávné doby a

přečtěte si Články pp Klímy
Konického UureSe D Bitaera
O Charváta pí Beckové kteří
všichni souhlasí a Článkv a lietv

JIÍNSUN & IIATTMinulý týden navrátil ic z Okla- -

I7m3kdt Dinnebrog Neb
homy pan Vác Hulín několika

jinými krajany Dleli tam za úče

Novinky z Bruno Neb

Minulý týden dlel zde p Milálem prohlédnutí pozemků a dosti
Ček z Boyd okresu Neb za pří-

činou návštěvy svých přátel
se tsm vícm líbilo Jak se vyjádři-
li jest asi třetina pozemků velice PlirmAitilrir ' lk°l

: I r
r -

pSvodnfčeskéhlavní p Koumy kterým 19 nedobrá a příhod-i- á ostatek jsou
buď kopce nebo Spatná voda viděli od odjezdu ze itaré vlasti

To bylo asi radostné shledání!Přižití výprava bude v třeznu Z
našeho okolí hodlá se tam několik Pan 11 A Kastel Jest povážlivé' i i AI '1

nemocen Dr Jelínek ho ošetřujerodin přestěhovat
'řejeme p Kastloví lby co nejStále jsme mysleli že nebudeme
dříve se objevil mezi námi úplně

Heligonky

Josef WWU y Umů
(ČECHY)

SJiT Krajané idSte ni hned pro velký
cenník a objednejte jen tam protože
ani v Americe není takové harmoniky
k ťUtá ní Tam irodívaJÍ nřnircké
tboií tovární a vydávají ho za CcWé

zdráv

rnlti žádnou zimu a nyní máme už

takovou že není radno daleko se

pouŠtřt od kamen a již tento týden aa se bude od

bývat velký karneval pořádaný
Těl Jed Sokol Těšíme te a

douíáme Že te náležitě vydaří

Novinky z Farwell Neb

Smutná zpráva roznesla se 4 ZvláUnl poivánka — Nižcpsaníúnora '06 po našem okolí Man
dovolují se tímto zváti k maso

Riloy Brothers Copustní sousedské merendě která
bude se odbývali ve dnech 36 a

VELKOOBCHODNÍCI

Likéry adoutníky
Old MIHtary Hye — Diamond H llyc

X ti Archer Bourboti

1118 Xiiriiiiiii NI OMAHA

37 února v síni Fr Vítamváse
za spoiuúčíokovánl: znojemské
zemědělské obrany hudebních dě-

lostřeleb Slavnostní zahájení
masopustního reje bude v pondělí
o 4 hod odpolední O vše po-

hodlí je dostatečně postaráno
TanČiti ae bude tak dlouho do-

kud bude libo potom půjde se na

odpočinek Druhého dne budo se

odbývat! ples starých mládenců
Všichni staří mládenci jsou zváni

abyae v plném počtu dostavili a

nenechali se dát košem Na pro-

gramu jest: 1 zahájení schůze a

volba úfedoíků } volná debata

Návrhy týkající se udržení staro-mládeoetk- é

sdružení dobré rady
mladšími výplata cvoků které

byly 1 paoami za celý předešlý
rok vytlučeny v tanci a Častováni

čajem Zábava potom protáhne
se al do popelce K hojné ná

vŠtévě ivoui Organisátoři sta

rých mládenců

1 Mok & Srn Co

páně Havlasovými Že schází naší
stranč svobodomyslné jakási vůd-

čí síla aby vedla je k lepšímu
a opravdově svobodomyslnému
životu jest ryzá pravda A proč
právě na to poukazuje Že pan
Havlasa tu nteí dlouho Což

jinďs není svobodářů? A týž do-

pisovatel vůbec Šmahem odsuzuje
vše co pan Havlasa navrhoval
Většina nás patří k českým spol-
kům v jichž stanovách se nařizuje
abychom pěstovali svou řeč ma-

teřskou abychom pečovali o svůj
rodný jazyk zakládali České školy
pořádali poučné přednášky a jiné
J tcela na místě Že někdo přišel
a upozornil nás Že svojí povin-

nost nevykonáváme Na místo

abychom hanbou sklopili oči

hrdě vypneme prsa a takového
klidně odbudeme: "Vždyť je to u

nái v pořádku! On se u nás ješié
ani neohřál a už o nás povídá
Vždyť nás ani kale nezná!" Tak
a podobně se oiýváme A latiu
moli bychom se udeřit v prsa a

říci: 'Mea culpa" A potom by-

chom měli aipofl vykonávali to

ta mime v našich stanovách

Onehdy ke mně přišel mladý
český krajan a ptal se mno kde

by mohl si vypůjčili "Dějiny ná
rod českého' Vyprávět mi U
by si jc lád jJečeli U čte České

noviny a I- -
by rád věděl něco

bliííího o národu i něho! polti
a o kutém mu rodičové jho mno-

ho kráííiéha vyprávěli Ihned

jiem mu vyhovil a půjíil mu

"[{ y Ir Palackého"

CfVcltóot)chodoícl a lmportéřKT)

Ij±HIO"V"I2Sr a LiIKZÉíFIXJ

želka p Vojt Ambrože dokonala
svou životní pouť po delší nemoci
ve stáří $2 let Paní Marie Ambro-

žová byla narozena v Bečicích v

okresu Vltavotýnském v kraji
Budějovickém Kdo znal paní
Ambrožovou každý ji ctil a milo-

val pro její milou a mírnou pova-
hu Byla vždy veselé mysle a

nikdy ve svém Životě nikoho
Pochována byla na

WarŠavském hřbitově za velkéko
účastenství lidu Ačkoliv nikdo
téměř o jejím úmrtí nevěděl přece
dostavilo se 66 kočárů z blízkého
i dalekého okolí Zajisté Že to

pádný důkaz jaké úctě těšila se

zesnulá Pohřební obřady vykonal
vlp Kose ze St Paul Zesnulá
zanechává po sobě truchlícího
manžela a šest dítek z nichž nej
mladfií Čitá kolem la let Citímo
tíhu ztráty společně p Ambro
žem a celou rodinou a vyslovuje-
me jim upřímnou soustrast Ze-

snulé budiž země lehkou

lan Horký

I)r A E Waník

V ASHTON NKB

úřadovna v Ashton lákáral
Na polídánt potloull svědomitě
všem krajanům a btfika a dálij
Zvlátiě knjaué v okolí 1'arvtll
mohou if na něho a dplnou důvě-

rou obrátili nmj

?(áituKlfiruijl I Klmkt Nr rrkk Ierbta

Tel 544s-- 1001 Farnn ul Omaha

CACKLEY BROS I
UT PrávlnyntjentjlepšíČaik

savedent hromosvodu na vale sta
veul Hromosvod Jest vřel o nll
nikdo oeví kdy ji bude potřebo-
vali "W C Shinn Copper Cable
Kod" odporučen jest všemi ipo
Icčooslmi pojišťujícími a já mám

Jich hojnou aásobu na ruce S
ochoiou kaldéiuu v ohledu tom

poiloulim J I Kavan

výhradní majiteli ápidal dodavatelé

Jackilaw n Ture i'e(er £w'rUJk Jf'' 'j rm'V

hamozlinycli kořalek 5uíi kiirumMthtíita Wurk
MALT tly

SalpHo-Salin- e 8 Reicat ml&crálnlcn roi Eicclslor Spriais h
Til -- JlllM KM" Jmllué arastit li ttr4n( knUrhkd !

CACKLEY BROSMa'iň Omaha m
ia?J llawooJ Neb


