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MOERJS PINK
obchodník v vybraných

nu
V ST PAUL MINN

Navštivte jej 306 Kast 7h St

PHVNÍ TÍUDV

Hostinec
vlsstnf

Stríínský&Dolish
fH áp 7 ul St Ptul Mina

Vzorná obsluha— vždy veselá tpo
lečnost— zboží jen nejlepší

Stavte tel
N W Tclephon aQtf

Sďass LíOlTooclso
477 Peter St StPaul Mino

Výlot do čoskóosady

v Nové Hoxíku

Dráha Santa Fo
oa žádost "Amcrlcsn Bohemian

Assoclation" pořádá výlet do

České Osady v Socorro Novém

Mexiku oa den 1 máje rs iníío-no- u

cenu z Cbfctga jakož i to
všech míst jiných kdy! ta přihlá-

silo u místního jednatele kterého
!iv dráhy Vlak vyjed 1 Chicaga
v 10 hodin večer dna 1 máj
Všichni kdo if aúčattnitl míní

mohou přisednout! buď v Chicsffu

neb na všech hlavních tísnících

dráhy Santa Ve Těm kteří při
sednout! chtějí na lánících této

dráhy bude sdčleno na dráze kd

lístek koupili na kterou ttaoici 1

dostavit! msjí Cena lístku z Chi-

caga do Socorro a zpět 145 75'
Cena jízdného západních výletní-

ků bud poměrně nižší kdtfto
severních a východních vyŠEÍ dl

vzdálenosti od Chictga Objat
nění vám podá váš domácí jedna-

tel železniční Neopomenu po-uží-
t!

této příležitost! k návštěvě

zemi téméř stálého slunečního

jasni 381a

OJWinrn

obstarává k úplné spokojenosti
pohřby v St Paul 1 Mioneapolit
Velký výběr obrazů zvláště ava

iých Je jednatelem pro Dra

Petra Hcboko ay—

N W TKLEFON
t4 ' "Ml Ir fn lim tíiiiřf M

t rUly ivyml pfod upllonírn v Kostni
ci (ifiviwnu i tv cujiiu in umu
1'okrok" Z

Čila nevím ještě ala je možno

bádati že te mnoho neudělalo

neboť v posledních dnech zase

pršelo
Paní V Procbásková od Bruno

přijela tem t dceruškou v tobotu
večer na návštěvu avých příbuz-

ných Jest dcerou J Gruotoráda
Život jest dost těžký když v

rodině panuje svornost ta nejlepší
Když ale dojde na včel o oicbž

piší místní listy ze toudníbo pře-

líčení manžela Balabanovýcb r
Howells těžko uvěřit! Že nico
takového je možného Pisatel
věnoval více let výchově Školní
mládeže četl slyšel a přemýšlel
mnoho o různých otázkách rodiny
a vzdělání se týkajících a přišel
k tomu --isudku že rodioné ne

sváry mají zůstat! rodinným!
Avšak často tyto hnusné skandály
jsou přivoděny všetečnými příbuz

nými a starostlivými jazýčky kle

pařskými Není mým pravidlem

nějakými pikantnottml čtenář

dráždit! a proto nikdy o pračkách
obžerství a rodinných bouřích

nepiš! až když vidím že to j

nutností aneb že by kousek chlad

né kritiky mohlo někomu pošlou
žiti KdyŽ vidíme že někdo

klesá proč nepodáme mu ruky

pomocné? Proč nezaženeme chmu-

ry zoufalství slovem upřímným

srdečným povzbuzujícím? Proč
tak rádi klesajícího ubijíme Jedo-

vatým alovem? Když nemůžeme

pomoci proč alespoQ nemáme

tolik rozumu a mravnout! situaci

nezhoršovat!? Proč te nás tak

hned chytá každá jiskřička pode
zření a proč tak často pouhý klep
a sběh nahodilých okolností vy
kládáme si způsobem nejborším?
Kdo chce dnes býti poctivým a

užitečným musí míti vůli ze žele

za aby mohl na všechnu tu bídu

íaleŠt zášť nepřízeB i třeba jen v

menší osadě pohlížet! adržeti fse
svého cíle Kteří můžeme bleď

me tedy pomábati a ne bořili a

ničiti Při všech vymoženostech

nynějšího století najdeme tisíceré

k napravení jen kdybychom chtěli

býti moudře užiteční Přemýšlej
me a pracujmel

Novinky z Itaycnna

Pan Véna Karel slavil tvůj
sfiatek te tlečnou Norou Kutic
kou v domě nevěstiných rodičů

Obě rodiny jsou zde dobře známy
a mají mnoho přátel jichž valná

část te veselky též túčastnila
Novomanželům gratulujeme
Před třemi nedělemi byla zde

paní Anežka Boháčová u tvé

testry paní Baurové a paní Be

níškové Byla úplně zdráva a tím

spíše překvapilo nás sdělení že

paní Boháčová zemřela Pan

Frank Benišek a paní Marie

Boháčová jeli na pohřeb do Crete

Ale poněvadž vlaky byly tpozděoy
nemohl p Benišek žádným způso-

bem dostati se oa zmíněné misto

Oznámoní úmrtí a díkuvzdání!

Hlubokým Ukm sklíčeni adčlujeme vfcm avým přátelům a tná

mým U náS vroucni milý otec potahmodídcřak

Vrtoliiv Mlmířili:
dokončil jiozeninkoM pouť avoii v sobotu dno 7 dubna lOo v 8 bodlu

vefer ve stáří 76 rokíi 6 mčafcft a H duí a v jwndllf dno O dubna po

Jiřbcn byl ta hojného rlísatenství jřátcl a známých m Národní řeký
hřbitov v 1'lnhcivlllc Neb

Jest milou povinností nSÍ vadátl vřelá díky vfem milým přátelům

a líná mým kteříž unallll xmírnltl f4 íármuUb a v trudné dobí tite

Jakkoliv vypomohli Kvláltní vřelá díky vxdávám a dojemní prone

cná řcřl a m krásný íipBv při pohřbu dálo sUm dárcům kráných vřn

ců a kytic JakoZ 1 vtom t£m Jix o pohřbu drahého naíelio icnnuMio

aeatnlli a teieané flatalky jeho k poalednímu odwClnku'dojrovo-dli- l

JJuďtel ujlltěnl vílehnl U přátelských aluícb VaSleh budeme

vidy vdMní vaiionifiiatl Jct8 Jednou vřolé díky víoml

Jménem truchlících poníUtalch

VAC F MINARtK lyn

rishclvillc Neb 13 dubna YM

Novinky z Plattsraoutb Neb- -

Fanf Mario Kalášková která

nedávno podrobila ic v Omaze

operaci vrátila se minulý týden

úplně zdráva'
Paní Jelínková která dotud dlí

v Omaze utčšeně pokračuje a na

vrátí le v nejbliišfch dnech doma

Známého krajana Tučka který

před časem koupil majetek od

šebesty potkala minulý týden
nehoda Kráva v ceni asi £50
zamotila se kdesi do drátu a

se

Mám na prodej buďto za ho-

tové nebo výměnou za farmu

dobrý grocerní obchod a pčkným
stavením Cena 3600 dollarů ťfi
hlaste se u Henry Donáta v Platt
moutb Neb

Novinky z Bruno Neb
t

Ctčným krijankám dovoluji ai

oznámiti že započala jsem ob-

chod 1 dámskými a dětskými

klobouky Přijďte si problédnouti
zboží mé a přesvědčíte ae sami

že za ceny jaké u mne koupíte
koupili jinde nemůžete O laská

vou přízefi žádá
3x A Uoskovcova

Dceruška p A Proškovce
která podrobila se operaci v David

City se již tak dalece pozdravila
Že bylo otci možno ji vzíti domů

Za nějaký týden bude děvčátko

zase zdrávo

Taktéž hošík p J J Novotný
ho podstoupil operaci v David

City I3yl operován na noze Jak

jsme zvěděli daří se mu značně

lépe
Manželka p Jana Kozy po-

drobila se operaci v Prague Neb

Operaci provedl dr Šimánek

Minulý týden přijela návfitěvou

ku svému zeti p G J Coufalovi

paní šílerová z Minnesoty Paní
Silerova bydlila zde dříve a před

čtyřmi roky odtud se vystěhovala
Pro letošní rok do městské

rady jsou zvoleni následující: G

J Coufal Joe Máca F KadieČek
P Kříž a J R Stava Nu máme

zase dobrou městskou radu na

dva roky
Známý vel p Žalud který

přítomně nalézá se v nemocnici

sv Josefa v Omaze se již po

zdravuje a v době nejbližŠÍ se

zase vrátí mezi své osadníky
Nezapomefite že Blatný Hlaváč

Vitámvás a Pepík Donát v Abie

dostali plnou káru Bock Beeru a

budou ho prodávat sklenici za 5c
3 6kl za 15 anebo 10 za 50c
Občané v Buttler kteří dosud

nemají druhého občanského listu

nechť opatří si jej co nejdříve
Nyní je k tomu právě čas Nyní

kdy zasedá soud nenechejte si

ujiti tuto příležitost byste mohli

se súčastniti podzimních voleb
Kdo chce si dáti uditi maso

nechť zanese ho k F Křížovi do
Bruno Neb Je znamenitý uzenář
a "zbítne" každého

Pan M šandera doprovodil
předminulého týdne svou manžel

ku do Omaby Paní Šanderová

podrobila se tam operaci Doufá

me že brzy zavitá mezi nás již
uzdravena

Onehdy plifiel se na nás podívat
p Fred Krajčmaa a při té příle-

žitosti koupil od naši ho obchodní-

ka Křiže dvě fury polního nářadí
Na tdarl V li

Novinky ze Schuylcr

Vzdtfr nepříjemnému jaru pro

bouzející příroda mile na každého

účinkuje škoda ie ten boj o

existenci a touha po bohatství
dusí a zaSlapuje lepší vlastnosti
tak mnohébo z nás

Někdo mluví aby se zalíbil

někdo aby na sebe obrátil po
zornost ale přemnohý též proto
aby zakryl svoji nevědomost Kdo

chce býti opravdu světu ku pro

spěchu jedná buduje a pracuje
Mayor J E Arnold po tři roky

zastupoval úřad svůj conejsvčdo
mitěji a může býti hrdým na práci

vykonanou VÉem se ovSem ne-

zachoval a mezi odpůrci jeho jsou
též našinci To je ale už našim

osudem že často neznáme když
nám chce někdo býti nápomoc-

ným ku lepšímu žití V Americe

a vůbec ve světě jest obyčejem
uznati dobré stránky člověka až

po jeho smrti

MěsUký maršál nařídil aby

každý vyčistil uličky Má se od

klidit! hnůj popel a jiné překážky
a hnijící látky Tím také je věc

odbyta každý nedbalý nechá vše

jak to za zimu se nahromadilo
Víme něco o takových věcech ze

zkušenosti

Zájem se opět probouzí ve pro

spěch jarních ber a zábav Bu-

deme zde míti base bati lawn

tennis a jiné bry Baskett ball

se též cvičí pilně a větší zájem te

probouzí v tělocviku tak že tnad
i naše dívky třeba jen jednou za

týden odhodí žněrovaČky a dlouhé
sukně a při řádném tělocviku dají
přírodě příležitost zdokonalovat!

tělo pří zdravých výkonech Jak
zdlouhavě ale ten lid kráčí k něja-

ké opravěl Jak houževnatě te
držíme starých zvyků a předsudkůl
Petr Škarda od Ricbland byl ve

Schuyler onehdy a navštívil moji
úřadovnu Sdělil semnou některé

nepříjemnosti rolnické práce toho

jara Pravda pozdní letošní jaro
a časté deště zadržují setí a polní

práci vůbec a někdy znemožňuji
odvážení výrobků do trhu
Edward Scbmid je na několik

dnů ve Schuyler Přijel na ná-

vštěvu k rodičům přes svátky
Ještě několik jiných universitních
studentů přijelo z Lincoln
Šimon Knopp položil základ

nové Školní budovy v Abie a teď
už je zase ve Schuyler
Paní A KadleČková a dítkami

z Hay Springs přijela na návštěvu
k rodině Jos Kadlečka zde
Nová ordinance která měla za-stav- iti

Binghama od stěhování
své kůlny na lotyjvedle obchodu

Godenschwagera byla před krát-

kou dobou odvolána

Oznamuje se že státní Skoldo
zorce McBrien navštíví zdejší
Školu během tohoto měsíce
Dr Fr Iška zde řečnil minulé

středy v síni Rankovi
Těl Jed Sokol odbývala tchůii

ve čtvrtek večer K vůli před-
nášce Dr IŠky byla schůze stře-

deční odložena

Vavřinec Bauer z Norfolk byl
zde koncem minulého týdne v

průvodu jedooho pozemkového

jednatele tamního Měli zde ja-

kési obchodní riteol a obchodní
firmou Bittner a Ploulek Bauer

jest ivakrem pisatele a těšilo nás

alespofi oa chvilku si pohovořit!
po dlouhé dobfi Pánové přijeli
odpoledním vlakem a vrátili ta
večer Těšilo mne něco sa do

iriJiti o Norfolk a bylo ml iJ4
leao le tam jisti očekávají novou
dráhu totil prodloužení eall
li & M

Cestal John Vath aapočil a

opravou oall miseroé "iirtwsry
UoadJ Jak daleko piác fokro

již
--vTráHJiL
a prává so rozesílá 1'ISlo sl noprodlonfl o Joilon

ípský illustrovíiný katalog
jaruího a lotního tboH a votkerých potřeb

pro dottiácnoit a hospodářství

Ncjyétňí ryzo český velkoobchod zaítflateMý
rozsaílí katalogy tyto zdarma na poíAdlní Jo to

neJiipirCJftl tciký scxDam iboh vynikající hodnoty

Dopiny adrusujte
'

TJ S Mail Ordor Houso
Marslmll Iloul aml 2lNt St Chicago 111

VystMhnCte vyplfito a nám poítou í5!eta tunto kupom

Později litoval že nemohl se

IMHOMIIIímiHHHMf

pohřbu súčastniti
Pan Frank Grubl dlel zde na

podívané Chce ci zde později za-

koupit! farmu

Pan Matbias Vlach dlel zde

nedávno a zakoupil si zde pěkný
dům v městě za $160 Hodlá se

sem po čase přistěhovat! Na zdar

Frank Skočdopole

I' M Mail Order House ( blcago lil

Pánové ml sdarma Vál íoský (Ilustrovaný katalog
Jarního a Ivtnlbo rboíl ua adrvsu:

Jmi

I)('U 12 I0&tit MIIIIIIIIIIIIIIIIHIIKlIltlIlMIIIIIIIIIHII

iitui Okre i it''
POMNÍKY

tulová tt Mramorovtl

Pozůstalostní :prodoj

Následovně popsaný pozemek

prodán bude nejvíce nabltejicímu
ve a hod odp ve středu dne

as dubna 1906 u východních
dveří radnic v David City Nebi
Severní půle sekce dvě (i)

towoship třináct (i)) rang j
liutlor Co Noh

Vyše uvedený prodej bude trvali

pouta jen hodinu Toto Jtsl vý
boroá půl sekce a umístěná v do-

brém Češkám okolí 0 dtlll po
drobnosti adresuji

J C ANDERSON

JS pavld City Ntb

II Frank Novílk
yLt JLh I 141311 SO t3tlSt„0raihl Ml

Na prodej !
Dobit f afíieoý obchod 1bol (na

mileným pro Já ta ve velké české

osad! ví středu Nebratk) Příčina

pradcj chatrné zdraví Adresujte

jutí Lock Boa 3

IUvaaa Neb

ÍCZV'-- - J Voliskla! t-l- fUv a struSaa KuHt
L _i--v - 3 ' Hwalk 1'rtnlttMu %%%
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