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Novinky ze Schuylcr Liberty Studio Též obstarávám
zvětčování obrazů a brzo Vám

budu moci zhotovit! rímy vichoFarmeH počínají sázcti kuku

líci druhu F 11 Svoboda

Schuylcr NebOvocné stromy (libuji ovoce

pro přlJtí rok

Krajanům v Colfax a okolníchPampeliSka se Uk rozmáhá v

nalcm mřBtí že zi Dtdloubo okresích
úplni zkazí trávníky

Hlubokým žalem sklíčeni sdělujeme všem přátelům svým

a známým truchlivou zvěst Že naše milovaná dcera a sestra

AneJíii řIi!ifiiik
nešťastnou náhodou se utopila v pondělí dne 30 dubna 1906

v nadějném věku 18 roků

Jest milou povinností našf vzdát! vřelé díky všem milým

přátelům a známým kteří se snažili zmírnit! hluboký bol náš
a zármutek nad neočekávanou amrtf naší vroucně milova-

né dcery a sestry Zvláště upřímné díky vzdáváme p
Tom Dudoví za pronesení dojemných slov útěchy jak v domě

smutku tak i na hřbitově Dále nechť přijmou srdečné díky
naše družičky i mládenci jakož i všichni dárcové krásných
věnců a kytic Konečně vzdáváme vřelé díky všem těm přáte-lů- m

již so v tak hojném počtu k pohřbu dostavili a drahou ze-

snulou naší k poulednímu odpočinku doprovodili Duďtež

ujištění všichni žo Vašeho přátelství a lásky Vaší vždy budeme

vděčně vzpomínat! Ještě jednou vřelé díky všemi

FKANTI&KA TOMÁNEK
truchlící matka

m

Jotff J''rank Ludvik Václav A loti bratři

Marlt Stýskal a JClla Valta icstry
Mnwood Ncl 8 kvřtiitt 1W

A J Studnička a manželka r Jelikož pořádáme dne 22 květ

na hromadný výlet do Jižní Dakollowclls byli ve Schuylcr na oá

vštivě příbuzných

Tíživé
bolesti
jitou příznakem neJvliXnlíjSÍ ne-

moci již uiflžo potkali íouii to-t- li

spadání lůna S tfmto oby-řejn- ě

pNcLásMjí nnpravidulná a
bolmttné nilafíní periody ncsla-Vajf- ef

odtoky holontl r a&decli

bolMlt hlavy nervosita řávruř

podráldínoit noalt úarj atd

lÁkrdu tobo jest

TCardil
regulutor žen

tento iktTitnf Uilrf rostlinný

výtalék ktorý iuá tuk obdivu-bodo- ý

posilující vlir nu vícthna
Nmlit fiatrojl Cardu i utllujo
bolesti a rujruloje menulrimc

Jest jistým stálým Uktm

visab loňských chorob
U vfloeh Ukimfk A a obohodul-Ilfláhvie- b

po 1100

"nVfUJSM HROZNÉ BOLLSTI '
T mtm JónS vaJaOnlku" pfl
tnil wonrnl fláka Webu tor
Ořova M "rovníS v jné lira-v- é

Uv4 ftrnnS mé míiifl-U- í
ťarlodf )rf toUntfi a

Od té dobr no ull-vá- m

Cardu I Iflrn ko una-

vil arom4 a iiatrplm Jako dři-

vá Ji t nllit lék klvf
)tn kr Mívala"

ty dovolujeme si upozornit! své

krajany kteří mají v úmyslu výle-

tu našeho se (účastnit! by se do
Cestář John Wath už opravil

známou nasí Drewery Koad

Mčstský komisař ulic vyplfluje
konce tohoto týdne přihlásili a

sdělili s nám! kolik jich z toho Či

onoho okresu s námi pojede Dle
ulicí podle obchodu J 11 Otra

dovskýbo LJylo toho ul dávno
dosavadních přihlášek bylo by
možno dostati pro pohodlí viccbzapotřebí

Navitfvte nás a my se vysnaŽÍ účastníka spací káru výhradně
me co nejlépe uspokojit! vás }
Janečkova lékárna 139

f km
F L Wcrtz přistavuje svoji

tiskárnu Potřebuje více místa a

pak požene své stroje parou
musí tedy mít! zvláštní strojovnu
Ed šmatláo byl minulý týden

anllvofttl )N velká rycliloll fctrojo Jako o1třclUky

pro nás Společnost N VV dráhy
nám slíbila že přihlási li se nej
méně 18 výJetníko káru výhradně
pro nás nám dá Táž nás doveze

až na místo a zase zpět jakmila
budeme hotovi s obchodem Zále-

ží tudíž na vás krajané chcete li

mít! cestu příjemnou veselou a

pohodlnou byste se v brzku při-

hlásili Že určitě pojedete tak

abychom mohli káru objednat!

Nejprve pojedeme do Omaby
kdež vtíchní se sejdeme třeba v

Prague hotelu ještě téhož dne

koupíme lístky a druhého dne

ráno v 7:50 hod vyjedeme Do

večera budeme na místě Prvé

rinor pouXivá neníduny a1iif Jiní utru) Jcho7 íaNfll

j t
1

i

ve Fremont

A G Kupka byl v Oman 1

minulého týdne
V sobotu zde bráli v mlč Se

liuúrohnn třZlí xkoufice Jii liníiii dvakrát kazdy nc
v tmS v iůlS niuptí nejeti vykonali práci dobrou uí liítl

zooa "base ballu ' je otevřena a u

oái jsou oa tento sport právě tak

iroiiíniu milní býtl trvanlivým

UC odstředivky
smetany

lioťivciiy Jtoii pro dlouhou lu7bu Bolidní niMý rdtn
árfi v olií rtplfiě vcSkcré operující PAntl clirinč Jo před
Rpinou u iiclu-zpt-čí- rtrazu Činil třeli jct máto Jedno-duclic- li

1 Kiiadno prÍNtiipiiýcli Kullčkovl loSilka při

chtiví jako jinde

Nový časopis Colíax County
dobré děvče do práce na hotelu

Služné $2000 měsíčně byt a stra-

vu Adresujte: Perkins Hotel

41tí David City Neb

Citizen vyjde příští pátek Kcdak

tor a vydavatel jest John A
zastavení bude v Miller lland vclkoni Mtipnl rychloktl vc Hpojcin ncuiiior mtiym niaa-ndiisiinírni- iií

třeni JiikoZ l xalftťtiiíiniadnčJSÍ prícl Ta-kove- lo

peClivé ft dokonalé o t rojí Jet to co viiiioZíIuJc
Scatury a úřadovnu otevřel 1

Fhelpsově budoví kde dříve bý
Co po té v Ilighmord HydeCo
a konečně staneme v Picrrc kápi U H Ui1Hodil soval tkoldozorce okresní Nový obHtiítl vo zkoušcetolu státu Jižní Dakota Ještě

list bude republikánský a tisk- - Anton Mikulík který le prý zdr nef kuXdí jiný aepitrator Není vám třcbii ktiovatl kaKdýrok neb
dva nov A pumutujte nit U ti df-l- ncJčUUl umetánu vJldycky
Vyzkoumejte U B Manil a vizto dobré jebo utránky

nouti ie má prozatím u Quillu žuje v některé části Kalifornie
připomínáme svým krajanům že

jsou nám vítáni í ti kteří koupiti
nemíní Nepříznivého úsudku se

kde vydavatel má nčkoiik děvčat Kdo by o něm věděl nechť nám
A J SVATOKA Sclmylcr Nebzaměstnaných učením se sazectvl askavě oznámí jeho adresu Máneobáváme Hučíme naSím kra- -

Přejeme novému listu úspěch ač
janům že cesty této litovat! nebu-

dou zvláítě v tom případě pakli
má před sebou obtíže veliké

me pro něj důležité listiny Dostal

patent na svůj vynález
41X3Z Louis JJulašímon Knopí má kontrakt oa budeme míti svou vlastní káru

Irving Marsball Co Kana Bittner Sc Floiažek:
SCHUYLEH NEIJ

přístavek Wertzovy tiskárny a

koncem minulého týdne už měl

základ skorém botový

Prozatím: Na zdarl a na shleda-

nou v Omaze Znamenáme se v

úctě DittQcr & PluuŽek Míí jotok na prodoj obutarívuji ipolchllvS a poctivě

Schuylcr Neb
obuta ráyají Ml lili ůnrodejo DOHlMám ku prodeji městský maje

Několik obchodníka zdejSích se

spolčilo Čí dohodlo na zápas jímž
se má dokázati nejpopulárnějSl
slečna v místě neb okolí Za každý
dollar ve zboží obdrží kupující

MuJÍ nn prodoj pozemky v NebrH(:o Kunoimu

Oklulioiiie Hoverní 1 Jižní Pukotíí
Novinky z Bruno Neb

Již příStí sobotu iq května po Jító'" Solidní čestný český podnik "tíJtl 33tí

tek v Lake Andes jakož i v Tá
bole a též celou řadu farem v

Charlea Mix a lion Hommc okre

sech Chcete-l- i koupit dopifite
mně aneb mě navštivte a bude
vám svědomitě poslouženo

řádat! budou brnčnčtí hofii hráči a)f0'a(IHHHHHHvOH&(
míče společně a novou městskou

kapelou řízenou panem Pelánem

první svou kytičkovou zábavu v Frank Švanda

síni Fr Vítámváse Neopomeň" Anikdo se (účastnit této prvnf má

jové zábavy Nepochybujeme Že

naši hráči ae vynasnaží by jejich

ples byl co nejzdafilejfií Jsou to
vesměs růžolícf mladí hoSi kteří

vynasnaží se aby zábava by- -

lití Lake Andes S Dak

Dr A E Waník
český lékař

V ASHTON NE13

Úřadovna v Ashton lékárně

Na požádání poslouží svědomitě

všem krajanům z blízka ! z dáli

Zvláště krajané v okolí Farwell
mohou se na něho 1 úplnou důvě-

rou obrátiti iim3

a ušlechtilou Každému dosta

Balto ol oaral avó aonovivšímu se bude připjata kytička
podle přání buď za klobouk nebo

do knoflíkové dírky Zvou se

tudíž všichni domácí i přespolní
aby se dostavili Taktéž má stará

ne íádnfro Jlnf rn lUcin Iut ohludu na to
Jak tiiiiiiIio xaA Jutu RMvIutlIl

NeJnápailnJill ronili iidisI I II V lnmn
a obyčiijiiým koDukým UM vi tufmolig
Jakým onitn Jrwt tioliánín Julio válím lnul
Uíoii nikoliv tlaíen Jen to praktická
a JiidlnA roiimná rMla

lnul II tunto umiofádán Uk l limHálaJiŽ se strojí jako by měla před viHAiiii mává no tlak na balík liiu miad- -
stříbrnou svatbou neboť si již za-

mluvila u F Hoskovcc našeho

no vim Judnitll l no (iriNICVVťíATf kflyí po ikuiiCunl v
iiiáto donll

víiIiiiíIio tmu b)nlo práci tu vykoimll
MHIltl

TI 111 U) 1 II t) IndriokoliHkým (itf nclm
Umní) m&íte ku pomoci Jnilé Jmi noho
111 u h cliluiicu miuilno v bulíky upravili
U tuu eiui Uuutift

Janu )lfiély kliiri Imll ryelilnjl
kiiiI dvouMojiiikif Hh pakllío nI JpJ

prujtiln A vlak I llťiiliii Ifibuii Imi Utuu
mm UtmnA pakli ntrniátu nln JlnuUu na
prAul uiutHiu vulkou Hilu ptiiiít
Joul to IU klur iiiokii tfikou práni

Vilo awl ilobřis lo liultiiil umi vyíailujit
tuaCiiou lilu NU 111 C pi rtu mátu k lu

Jint nlmtovnn hlavni i oonlo a lnla
Junu komor Juni ilmtuvuiift míJlnpM
iM'tll a rotiy upravony e c vtálť Ivrili
IXBlI

Mi vulkou pohodlnou iři'ovnl di'kil a
vtiiuf pdjiinaol mvor A ti-- v I I n

tuiáluli aúlilmi[i4Jirli Imiikft iiuíUoIiiviib

ctvalnS známého mistra kovář

jistý počet hlasů jež jest opráv-
něn vrhnoutí pro svoji příznivky-
ni Je to pouze obchodní 'triek'
či oznámka jež obchodoíka nic

nestojí kdežto u zápasnic i těch

jež je podporují vzbuzuje to
vášně a zlou krev

C J Šaíářík byl ve Wilber mi-

nulý týden na návštěvě svých ro-

dičů

Jsme hlavním střediskem pro

nejlepSÍ a nejcbutnějšl zmrzlinu

(ice gream) a punč v jakémkoliv
množství Připravování sody

specialista pod dozorem Mr II
D Larsona Janečkova lékárna

tí39

Těl Jed Sokol odbývala svoji

pravidelnou schůzi minulé středy
Uvedla tento večer zase otázku

České letní Školy

Slečny Votavovy t Iiutler okre

tu byly zde minulý týden a zaví-

taly též na chvilku do úřadovny

pisatele
Pisatel onehdy fotografoval sku-pio- u

"Coofirmation Clasi''tdej${
bo katolického kostela Obrázek

se vydařil znamenitě Ve skupině
je též několik dítek českých

Josef Sedláček pronajal svůj

bývalý hostinec liude tam drlán
hotel Schuyler jest velmi hojně
zásoben hotely Pan Sedláček

dávi podie budovy trvanlivý chod-

ník

1'irmttil Potřebujete-- obrá-

tek ivé farmy upoiorfiuji Vái U

Jsem připraven v lomio smíru
dobře Vám potloulUi Práci oa

ukliku najdete v moji dílně Tli

ského želízka pro vrkoč Při-

pravte se všichni a následujte pří

Mlt kdl lla táhne
I II C III praiuJfl din lni dobře pM

Inlnll alfalrA aaubu uláni
I II V taliová líny boJnou íádníuil po

kuny Obu utrojii Iwliio 1 d voukofluliá
Jmu JI po dlouhou dobu íiouílvány v k2
(lion okolí kd biiiio na prNtuJe Jinlini-konk- ý

lu tl&li balíky vel kom I UUMpal-Cii-l- i

clviihkoinikj dutá balíky tři Vnikoiill
a kIi-- IUIH míl a llMit
Vydali jHinn uialoil popiitniiu knlfiďku

n líclilo )aúmf t dvuukouikícll ualcii
llwch
'tuj'tii II ono riiibo lallmáiu II m o

balťia !iia iotUhuJiile k nitku tuM
l'iáii nám o ni hih Imi priulanit) u
blUiho nclio JmiuaUila

kladu mého sedmého sakramentu
F V

Graduačnf slavnost našf vyšší

Školy odbývat! se bude v pátek
večer dne 18 května v síni pana

Poíor F Svoboda

&

MASU12K U0S
AUUi NElí

dril na skladě velký výběr

Vítámváse Prof Preston z Fre IMKUN4T10XAL IIAHVKSTKU (OMťANY OF AMERICA
llukorporovaná)

( hlťrtKo ItlinuU l' H imont přednese slavnostní rec a

sicci ''Pochovaný poklad1' Prof

i Koliha a a l Marie

VJubhW Ul ktMUka fwlia a Omabr I iťukata Inat IiiotliQU D07ícri

Atwops a DaviJ City přednesou
ipěvy Zirovtfl též kvartettu vyt-

lí Školy ripíje dvě písně Gradu
ačol Olda sestává 1 následujících)
J01 F Jaaový KuJolf A Stava
a Louii A 1'rctkovec Vitup jest
volný

::
filogmitiifi zařízený HOSTINEC '

i ktvrfl utui

Toa 3Tovdlr c til [lž 15 a Howant ul '

' Mfuínf Kfiuft CatíitiPl" itíla na fipu jki tktiM pita Jahva
(l

4 Na iklailA uá ptuo UbJ!p Mln jmu4 llkťry íUirn4 iluutol '
kjf ťlmtn)' Uu k i ly m rurr

" í-- Uaojam ifláva kanlt 1114 JOS NOViK

Pohřební vůl pohotově

pro celé okolí

Jllaite se u P F Svobody na

farmě u Mishek Uro v AbU

aoth telefoaujte na F J Hoha v

AMt Ntb 4onJ
Mul krio ut'M t Urvi h )ta
Um l lfci Aiátl wlrj apjJ


