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V pátek minulého týdne navití- -

víly nás paní Vltamvásová a paníhs OMAHAí jDlatná z Druno pro něco přijely

n— Tajemník Associated Chari

cestou to ale zapomněly Jefctě

že nezapomněly doma peníze že

mohly několikrát llápnout Prlclo

jen ae lilo nanoaily nám drobet
bláta a jely zase domu že se doma

liesobčaa Morris projevil náhled
že kdyby nová městská tržnice
zůstala stát byl by rozhodně pro
to aby přeměněna byla ve veřejné
lázně čehož by se dslo docílit! s

zeptsjí co vlastně u nás chtěly a

že budou psát abychom jím to

nevelikým náklsdem

střevíc— Od té doby co Civic Fede- -

tam poslsli
Lidičky až přijedete do města

nezapomeňte a navitívte Franka

Faytingra a prohledněte si jeho
velké zásoby krásných jsrnícb

ration zahájila válečné tažení proti

obleků pro muže a též pro chlapce

[llfMtíXfJI

hostinským podařilo se již právní-
mu ejí zástupci Elmer Thomasovi

přivodit! tři odsouzení x pěti pří-

padů dosud projednaných V jed
nom případu ae porota neshodla a

v jiném případu byl obviněný pro-pultě-
n

x obžaloby

které prodává úžasně lacino
Frank to dělá dle starého osvědče-

ného pořekadla malý výdělek a

Při velkém výběru útvarů
obsažených v oboru Florsheim-ovýo- h

střevíoů Isme připraveni
ručiti že padnou dobře na ja-

koukoli nohu

Potřebujete-l- i nový pár navštivte

častý prodej

— Ve středu v 8115 hod večer

Teď přichází doba kdy má

každý být pojiStěn proti ohni
blesku a větru Máme sedm těch

nejleplícb společností a můžem
vám dát dobré pojUtěnl za tak
nízkou cenu jako se platí xa

uznán byl Hsrrison Clark jeden
z černých vrahů konduktéra na

1

Spatné někdy EmílPolda
p i

Novinky i Llnwood

Na ilovíCko o tfich Diíich ob-

chodních poměrech Nali rolníci

koupí vt střižném obchodě už i

kolomiíl olej ns stroje t jiné
vřel které patH do obchodu

ielezného To vlo koupí za máslo

vejce Za hotové pak poílou si

k Set tt Koebuck Co nebo k m

Jiným podobným společ
□oitem Nemíním tímto nikoho

uráželi Viděl jcm sám že jistý
roloík I pometlo tem objednal
které itojí pár centů A potom
i lidé stěžují oa trusty nevědouce

2e il je lamí staví zvelebují velká

měita mail o to okrádají ťek
maze se vyakytnouti výtka e

malá města jiou jen "dírami'
Kdyby více kupovali od domácích

obchodníků mohlo by se prodávat
levněji i mimo to i městečka nale

by se zvelebovala Dokud nebyly

trusty v r 1877 rolníci platili za

vařák 1350 který obchcdoíka stál

pouze Jaioj obchodník vydělal

140 dollarů V roce 1880 motouz

prodával fe za 19c Ib který stál

ne V roce 1905 nastsl Iruit a

pak prodával se motoux za tac a

stál 10c a dovoz Z toho lze

soudili pro koho jsou trusty zds

pro rolníka ti pro obchodníka

Slyieli jíme jak pp V Dlatuý

Jakub KflŽ st umí udit maso

Za pět minut je uudí tsk že po
udírnl i po mase není sol památ-
ky Uylo to zrovna na r apríle

když k lilatoýmu přiběhl bochže
udírna bolí Pan Matný myslelže
některá dobrá kopa si chce udělali

žert pravili "Ať boNM Ale když
icl na veěer přikládat sbledsl Že

to nebyl žert Nu Václave kdo

chce maso udit musí u něho

sedět Udírna náležela I' Křížovi

který bezpochyby na ni neměl

žádného pojillění
Fan Anton Prii melkal v Druno

za obchodem minulé pondělí

Onehdy zavítal Cáp do rodiny
M J {(clilo zanechal tam
buclatého klučinu Gratuiujem

Zpravodaj

Frank Meniík z Gregory S D

bratr to zemřelého Ant Menšíka

pfijet také na pohřeb Přijet prá
vě když se pohřební průvod za

táěei ku hřbitovu Na hřbitově

byla rakev otevřena by jeítě
mohl naposled popatřit v tvář mi

íého bratra Frank idržl se zde

do pátku tohoto týdne a opět se

vrátí do svého nového domova

Ctění kraiané oznamuji vám

pouliční dráze Edwarda Fluryho
porotou vinným a odaouzen

soudcem Suttooem k

smrt! provazem Clark přijal
rozsudek bez jakékoliv známky
pohnuli nebo prý předvídal že
trestu smrti neujde Při soudu
tomto ztráveno bylo mnoho čssu
s vybíráním poroty neboť mnoho

porotců vyjádřilo se rozhodně

proti trestu smrti Na porotě
jíž bylo rozhodnout! o osudu čer
oého vraha zaiedal též krajan p
Václav Najberk spolumsjitel ho-

stince na rohu n a Harney ul

Nejzávažněji! ivědectvf proti
Clarkoťi bylo podáno ipoluvínoí-ke- m

jeho černochem Gatbrigbtem
a vedle tohoto vlastní doznáni

Už přilití sobotu na mladou

velkonoc pořádá F DartoS ve své

síni skvělý kytičkový ples
Při uzavírání novinek navStívily

nás paní Fr Křížová v průvodu
avé matky paní Hlaváčové z

Uruno Sotrab

Novinky z Bralnard Neb

Tcoto týden počne se již praco-
vat! plnou parou na stavbě nové'
ho kstolickébo kostela který je

vypočten na $20000 Iiude to

jedna x nejpěknějíích budov ve

státu
NsBe město bude mílí v nej-bliiS- í

době soud zaviněný neteč

ností pouličního komisaře Slečna
Horáčkova procházela se se svojí

přítelkyni po chodníku Neiťasť
nou náhodou stoupla přítelkyně
sl lloričkové na hřebík v chodní-

ku který si do nohy vrazila

ČESKÁ NEMOCNICE v Crete Neb
Jndlná dokonale intimní Cská iinmocnloe

vm Hin)nnfuU Hláliwli l'f IJfmuJl nu tmiiMXiul
Ktifutil vDtiml vylé£lttilnliril imirior-mri- l únluv

jmtopalfnn vitími rirlnovřMIiri glrojl hhuii-rit- y

Jako Jmou elnkl rlckí iroJn X pnurNky
mínl a vlliruínl H rojo MinÍ! horkým vniu
ťhim td Nuniocnl Jnou oSotFováril ttmkfiul
oAntFoTaUdkariil a (Umíním nu Um toho ni-lnt)lh-

o(4fniil JlokonaK lánTlli tntÍMol
Novi krAmiá hwlova vytiytná parou a

osvětlovaná alnktřlnou
vláltnl iKiíornoMt nvřnii)o Munl SNMtara

lch nnmocl nninocl ÍHirnUiuU rvniatlsiiiu
unmtml prsou srdce faluifku slfv ofl uíl
ťmi Cíla prAtrilim a oporaclrn Kdo tímnHo
sum iiMJftl tsk se M porada udili politou V

Inhllcb pHysiluťh a láky )uf Ir llrnuer oiiii
připravuje sn khmíI JI Oopllte sl pro ňolitť
nik O podrobnosti sl plUte nu H(Jltili

í)r Cil AS II PiaJKlJlI CKKTE NKII

Clarkoo že on byl vůdcem lc- -

1

trovské trojice a Že on aám pře
trhl drát telefonní učiněné okres-

nímu návladnimu Slabaughovi
přispělo nejvíce k jeho odsouzení

Kozsiulek vyneseoý nad Clarkem

přijat byl se všeobecným uspoko Bittxior Sc I?loižoki
bCHUYLEK NEB

obstarávají spolcbllvfi a poctivé

jením Odsouzený vrah jenž
Požadovala I200 náhrady Nechť

io nivi awiobývá samoten jedou celu v okres-

ním vězení vyjádřit se ve čtvrtek
že to z rozsudku odvolá k nejvýš

íiiirone!8 pií
a-sja-

SL

Plny PHSIf
si nedělá velkých nadějí aby ne-

pochodila jako sedláci u Ctlumce
Nál bankéř A K Smith odjel Šímu soudu ježto prý svědectví

do Alliance Neb zabiat nějtký
Mají na prodol pozemky v Nebrssco Kannuu

OkíttbomC Hovcrní 1 Jižní Dakotó

fikiT Solidní čestný český podnik "&k 32tí
Gathnghtovo nezakládalo se úplně
na pravdě

bomestead Nu že přece měl na

cestu
Pánové Barnes Havlík & Co '''0'0'0'0'0'0'0'0'0'gMHWW0H--

Pronajmu kotelotevřou tento týden železářský
obchod který bude dobře zásoben o 13 světnicích kuchyní jídelně a

ofíícu Jest to pouze jediný hotel Jízdné jednímvelkerým zbožím do oboru tohoto

spadajícím Pan Karel Kavalec

který dříve vyučoval Ikolu od
v městě Milligan Dobrá příleži-
tost pro každého Bližší podrob-
nosti podá Jos Eret majitel
37x2 Milligan Neb

stoupil a přijal místo u zmíněné

firmy jako obchodvedoucí Doufám

že bude ae zákazníkům zamlouvat

Pan Ant Havlát odstěhoval ae

směrem pro

osadníky
ttaotaorNoiaolaotaolioMoiaolaolaoiaohŽe jsem obdržel velkou zásobu

dámských kloboukottéž pro dítkyN o Chcoto ll abv vaSe obvdlf vvhlížo- -
" In nnfit rihlKlnA rihrnFlA an lun na Q

na farmu k Dentoo Neb Město

naSe ztratilo v něm obuvníka ale

netrvalo to dlouho a místo jeho
~ ' " " K

W Maléhozaujal pan Hájek který uBije vám

boty jakoby je na nohu ulil

Pan Alois Kříž který zde kou O ant UtfVnrti ni nmafia tt

jsem obdržet velký výběr klo-

boučků dle nejnověji! mody

Přijďte a přesvědčte se a prohléd-

něte si oaíe velké zásoby
Frank Faytingcr

V úterý byli jsme překvapeni z

milé oávltěvy pí Otilie Dvořáko-

vé t Omany Paní Dvořákové

zemřela před Šesti nedělmi ao roků

stará dcera a ona' by drobet ve

svém neskonalém zármutku ae

pil farmu na Oak Creeku poblíže
svého bratra si pochvaluje že se

mu tam velice líbf Nu jak by nel

Vždyť je tam jako v ráji
Krajan dr Motis zubní lékař

bude zde dne 26 a 37 dubna

aby naSe slečinky měly příležitost
nechat! si opravit! zoubky
Pisateli těchto řádků bylo mi

drobet povyrazila vyjela si na

Každé úterý během městce dubna do měst v Minnesotě

Severní Dakotě MaaitobS a na Kanadském severozápadě
také

jízdné pro domovimlřo
do těchže míst každé úterý al do prosince po

ILLINOIS CENTRAL dráze

Rychlovlaky opouStl Unicn nádraží v 8 hodin ráno a

8:30 hodin večer přes St Psul

O ceny a bližší podrobnosti ptejte se v č 140a ťsrnam
ul nebo pište

SAMUEL N011TH
DMrlct Pnxsongor Agent Omnhn Neb

veoek k návštěvě avýcb přátel a

známých Nějaký den zdržela se

tm ww nnvi j w v u ( w g
o Jen v oboru vylepování a barvení g
M mi velkou askuSunost Polltlrování o
2 (pohub) pian a drabébo nábytku g
o tónuje ivlastní pozornost Jest to y
M jolo specialitou - Za veškerou o
o práci nejlépe ruíí četná a valíce U

£ pochvalná odporučeni tlrlvélftieh 2
M joho zákacnfkQ JWtf o
o ar

tonoHonononostostonoxonotoiao

03IAIIA
Loun & Building

ooociatlori
v Uee Iíuilding

81 rok stará a nejstarll ve místě
tlui

půjčky na měsíční splátky a při-

pisuje k dobru dividendy půlletnl
při 6 procentech ročně na uspoře-

né obnosy
we M XaUiuKcr tajemník

BoutU omalskí éfatlovna V fialo a

Vlllul BU

též v Prigue u své sestry pí Fa-

biánové
M J Řeiaft nalézat se minulý

týden v růžové náladě a častovat

na kluka na potkání Gratulujem
Do oznámení úmrtí a díkůvzdá

n( Fr čtraýbo vloudila so chyba
Uvlo opomenulo vzdáli díky hu

debníkům kteří a látky starému

lým potěfienlm potřásli pravicí

pp Josefu Dobrýmu a částkoví

ml 1 okresu Colfax Pan Dobrý

býval zástupcem do zákonodárný
za zmíněný okres Pánové prohlí-

želi sl zdejší místo a okolí ale

pro nepříznivé počatí nemohli

učiniti tsk dokonale jak by sl

přáli
Za mého třicetiletého pobytu

sde dotud neviděl jiem tak

Ipstných cest jiko jiou nyní
Nejvíce sakuiili ovlem oisi po
Iťáci kteří musili často měnili

pouhý sby mohli poltu dovétti

pravidelně Zpravodaj

LouisHorku
{eský trávník t veřejný notář

Vit 3f V Lib ItUf Otua

ÚMdoviiS l'STVÍ 1" IONVil

kolegovi zahráli sdsrma Co!

tímto oprsvujem Lud černý

Udejll ochotníci připravuji se k

podání píkaéhú divadla pod
ná-ave-

WilIlooM ansb 'Dukátový

strýček 1 Ameriky který chtějí

uvénl na ptkna osady v iuiji
Pani Kamarádovi 1 Comilock

SEVERO-NEMECK- Ý LLOYD
rravKlelna poštovní a parupUvvbui doprava

23 Baltimore cio Brómen
Hua o aavuk 4 voulroutHivIvk v4iiv1(!a yaralotck vA t uí dviiaiXW lun auuuUi

('mwI trrUBUhf In KarUJIaiartr l'mfcfurtUramknbtif Ihi-waUi- kat

11 kisjttta x lliiltlmoro tlo llrcmeu ott 11509 tmhoru
TW ratk MJt pousa )4aa ksjalal 4 wiifni )sl }aki II kajm

V f liui (irit ) v(krJ a iiutfw4 a latvaf
VttkMj kajKUi tut Ktvkirtek Mstt)ai Sk rtrtsfc

llltiftF yo4lvaJt iilki ltiHIi
A SCIlUMACIlUKaxjCO No 7 CÍay tl Ualtituot
11 CLAUSUN1US A CO oj Deaboia bu Cslcigo lit

asib Jsjuk sistups stkal

jjpoioriiCDl
cl iralaaflui!

fJUťluřJii lékárna t aiřt
jal Ukáina

Dra W M Millona
rvh 1S a Jark al Dma

ktltl Jtttt (ndla
lé áttt I Hltu tltl ktaUn f raduuva
a vťilrovHjf UkiieU jv iUHr

HASlMtia

NtU dlela ide několik dat
u své aeiuy pí lilalaé

jednota českých Dam koul

piloé přípravy k uipořldlnl kali-

kového plnu v sobolu dne so

kvilná


