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tnřjňí lékárna v inčole '

Junt lók&roa

užívali obyčejný "meter ' a objeď
nat meter silnějlí Od té doby
čekáme už bez mála tfi měsíce a

vle posud slojí při stsrém Meter
NEBRASKA f

Dr P H KuSora

Cesty igaf ajBMlIí

ve Verdigre Neb

Jest hotov posloužit! krajanům
v každé době a do okolí jede na
zavolání 39x1

musel býti zhotoven v továrně a Dra IV fl Lli ona
jelikož vinde mnoho práce čeká

— Krajany nale v Nebrasce musíme i my čekali

Novinky z Linwoodupozorflujeme na oznámku omai
Novinky ze Schuylcr

Potřebujeme trochu vláhyaké čistírny a barvírny obleků

roh 13 a Jackfton ul v Omaze

kdeX Juit I poSta

Ikárnu 1 politu fMlkruJnn graduova-
ný ru(ÍBtrovany lák dru Ik p Oskar
llů£l6Jca
Zs noJupolohlIviJM přípravu vBoch

Uikhhkfch iíudpUCi jakuž 1 Jakost
ClHiotu a liici vioho ie rufl lUtf

'The Wardrobe" nejleplí tvého Navttívte nás a my se vysnsžl V oxnámcnl úmrtí a díkůvzdán
druhu v Omaie a Nebrasce vůbec me co nejlépe uspokojit! vás al Anežky Tománkové byla vy Ti-cdpliíC- no na Pokrok

pouzo $1 ročnéJsnečkova lékárna IÍ39
na jiném místi natebo listu —

Hlavním spolumajitelem firmy
nechána jména dvou poiůstslých
sester: Kristiny a Johanky cožVenkovské I městské Ikoly se

léto jest krajan p Leo Soukup tímto opravujemejiž buď ukončily aueb ukonči bě

Jak se nám sděluje dsl! sehem dvou neb tři týdnů
jenž v oboru tomto jo spolehlivým

expertem Na obláíku v našem
panu lanu šavlíkovi který by

listě uveřejněnou bylo mu ji
Okresní "Institute" má se v

tomto okresu začltl 1 Června a
Bittnor Sc Ploxižek

SCHUVLUK NKH

obilariírají apoluLlirS a poctivé
minulý týden operován mnohem

lépe a je naděje na jeho brtkéodpovězeno několika zakázkami z

venkova a tu pan Soukup vyzývá potrvá jeden týden
baUrávaJI llfiiňtV MÍÍÍtfin íltllDrodeio pozemku

uzdravení
Untll Faytiogrové Frankkrajany kteří oa venku v městě Adolf Macháček manželkou

odejeli v sobotu na návítčvu ku UUJUllJi JJUJ1UIUUI UlUi

Fred naléiali se vo Fremont ve Mají li a prodal poemky v NubraHr-- Knnsmučkách by závod jeho zastupovat!
chtěli aby laskavě mu dopsali a příbuzným v North licnd Uklttlioiufl Hovorní I Jiul Dakolftstředu min týdne tentokráte za

smutnou záležitostí aby loližse dorozuměli — i'otfcbujete-- 1 32tí6iT Solidní čestný český podnik
--
YMJsme hlavním střediskem pro

nejlepBl a nejchutněji! zmrzlinu

(ice gream) a punč v jakémkoliv
práci zaručenou a prvé třídy doprovodili svého strýce k posici

nlmu odpočinku
obraťte ae jen na Wardrobe 518

množství Připravováni sodySo 13 Str Omaha Neb
Pani Sedláčková ze bchuyltr

dlela několik dol minulého týdne
specialista pod dozorem Mr 11

D Larsons Janečkova lékárna

tfjo
z Novinky z Bruno Neb uávltlvou u nemocného paus

Jana Savlíka
_ M"' Pan Joe Ouřada odejel minulý Colfsx County Citizen jehož Hodina p Fr Řeháka loz

týdeu oa západ kdei hodlá ai za- -
prvnf číslo melo vyjiti min ilý tý množena byla příchodem dcerušky
den byl zdržen a možná že to po o jednoho člena minulý týden

fíditi velkou dobytkářskou farmu

Přejeme mu šťastnou cestu a mo trvá dva neb více týdno nežli so Pan V Svoboda následkem toho

!jN i!Ht vkotiAlfoii
trvanllvoatl třl vtlké rychloiitt atrojo juko oiUtřcdivky
metany 7&An4 jiný atroj JclioŽ řarmer poiiXlvá není

((íMlrolicii tř)M xkouKce Jita línán dvakráte kaXdi den
v Klín A v Ul6 miiaí neicii vykoriatl práci dulirou ala hjú
proNpťKriým minií býtl trvaiillvni

UC odstředivky
smotany

lidloveny ju pro dlouhou In7bn Bol Id ní nízký rám
drXÍ v aobo nplnó vutkcié opt riijíc i mtl cliríiifi je před
Kplnoii a iiobcxpcČdii dra%u C&híÍ třeli jcnt málo jedno-duelec- h

A Mimino prUtiipiijřch Kuličková JofUWa při
vtlkm atnpnl rycliloiitl vuupojcnl „cnamořlnnm niazá-rif- m

yinfrn ii H třeni (ukoŽ I Z li&ťn lí iiíi(1nřiI uráčí Tu

krý detť neboť zde i jinde j ho vydáni uskuteční neboť vydavatel stsl se dědečkem a loť se vf le
potřeba má silnou oposici Vzdor tomu se to muselo zsplt (irstulujtm

je vydavatel nového listu John APan Treíulka nastoupil místo u J I Csso mlátíc! stroj
Seabury povzbuzován na vfiechnateho bučers Nái bučer má dobrém pořádku s parním pří
stranách a velký počet odběratelůtotiž stále tolik práce le u2

strojem vozem na vodu a "Par
sám ani nemohl stačit! a musil si má již alíbených V zájmu svého ont líeedcr and lilower" vle co

tomu patři a bylo užívánopodniku bude nový vydavatel řtč Ipřiiednati pomocníka Pan Tra
niti v Howells Clarkson Leighíullfa zná výtetné dělati buřty a pouze as! tři roky je tu piodcj

kovéto pečlivé a dokonalé ostrojí jeat to co umožiTujo
UH léjie

ofiHtilti vo zkouáco
ncí Uulňý jiný nepil ra tor Nunť v4nt třeba knpovati kaBdýrok neb
dva nový A pamatujte alt U B dlá neJíUUf unctanu vždycky

Kogers Kichland a Udholm pojiné uzené výrobky takže oyn za xooo rmuaite se u umu
budeme moci všechno dostati u Folda Linwood Neb atxaČíoaje ai května každý den v jed

oom místě jak jmenovány Před vyniHouftejie v aami a vlete aoure jciiq tranicy
V poslední schůzi ZČIJJ mezi

A J &VAT0KA Hchuylor Nebmět přednátky "Hcpublikánská 30x11
jiným jednáno bylo též o tom by

nás a nemusíme jezditi jinam
Pan Fred Kadleček dlel návltě

vou u svého ivakra Rudolfa

' Manželky p Johna Kozy a 0

politika a jak řídili časopis" se zde vyučovala česká škola
Pisatel se nalézal v Linwood v Rodiče kleli hodlaj! dítky do

pondělf min týdne a v úterý všlosara přijely minulého týdne po české Ikoly posílsti nechť je
Bruno Jcttě jednou si vyjedu nechají zapjat v banku u panapřestálé operaci kterou s úepě Nové itiulhorné promiodo zmíněných míst tento mísíc achem provedl dr Kaiparz Prague imila ! oidy miilisMi se ps

říčný počet dítek počne 1 s vyObě pani cítí se nyní velice dobře sice do Uruno 27 května a do
Linwood iH Na dále pak budu učo váním co nejdříve HodičovéZdejíl Sokolové sehráli v Abie

předminulou neděli divadelní bru jezditi do jmenovaných míst jed
nou měsíčně

ruku na srdce a posílejte dílky
své do čeiké Ikoly

Starý Fritz Lammcrt který po 40 akrů senového pozemku os
pod názvem: "Tatínkovy jucbty"
Návitěva byla velice ěetná takže
síS p Joe Donáta byla vyplněna nějaký čas jezdil kropícím vo prodej Prodá se celý aneb pouze

část Hlaste se hned u Jímílazem Johna Vatha byl onehdy bodo poaledníbo místecká Diva
lestně a snad nebezpečně poraněn Foldy 43x3delnl představeni se znamenitě
Jel totiž někam do dřevní ohrady Nu tak už příst! sobotu dnolíbilo
sedě na vysokém sedátku a byl a6 května odbývá se kalikový

ples který uspořádá v sin! liarto- -
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Pan Vitámvás nechal obarvit!
svou sin takže je tam nyol jako

Mílokdy mobil Jámo na-

bídnout! ct ftunáfatvu na-

ftami promio tak cenné a

praktická sea doplatek cel-

kem nepatrný jako lctoi

Prémie ty Jootj vhodnou
oknmou kaXdó domácnosti
a trvalá cony

Nabíatmo celoročním před

platltolfím Pok Záp obrazy
umělecky barvotiskcm neb

liiSováiilm provedená za

riáalodujícf mírný doplatek

zasažen pod krk nějakým rámem

pod nějž podjížděl ově Sbor Dcery Vlasti J CD Zá
v ráji

Jeden z nejleplfch oslích míst bavy poraaaoe našimi damanu
můžeme směle zaznamenat! metiZdejil sokolský sbor vzdává

ních právníka Geo II Thomss

ly nejlepli a doufáme Že tobolu!zanechá prak se a odebéře se oa
farmu prý k voli zdraví Jeho kalikový ples je vlečky daleko

předči Každá z dam a alečinek

srdečné díky pl Vitámvásové
slečnám Čapounovým Hoskovco-v- é

a Diviiové za vzácnou ochotu
s kterou nám vyíli vstříc při se-

hráni divadla "Tatínkovy jucbty"

odchodem město nare ztrácí do
est žádána aby si přinesla vbrého občana a v právnictvl Čilého T

a bystrého bojovníkaPan Joe Husák postavil zde
Anton Marek přijel Jsem

obálco ústřižek od svých latů se

svým jménem Může so stát So

bude několik latů stejných a

mohlo by lehko povstat nedo

dvě velké stáje na koně

NaSi hoSi hráli míč v neděli v
Primrose na několikadenní ná- -

vitěvu
Prague a tamnějilmi hochy ale rozumění Tak jeltě vám jednouII II WooJi oMrífl kontrakt

ItSzná krajinomalby v bohatám výboru 15c

Ohmy Htm a Žižky
'

po 15c

Loucuní inlNtra Jana Uma před svm upálením v Kostnici 50c

Podobizny prualdonla Mpojených Htíitu 20c

Večeřo Pánfi 30c

HĎZ111? obrazy nábo?en 16 svatých atd 15c

připomínám byste nezapomoěJi
t ě lit # tiVIna stavbu Odd Fcllows' rohu

na "mimovy" pneu souotu u
W A Cubá se rozloučí se 'r Bsrtoio

Scbuyler a Ncbraskou vůbec v Tři pěkné hrobky nechal zbu
DOnděll ráno Přeiema mu via dovatl oa zdejlím Čcsko-oárodol- n

dobré a doufáme Že se mu vždy hřbitove pan Vine Sedlický
dobře povede ednu pro sebe druhou pro svoji

dopadli jako Husové u Port
Arthuru

V pátek předminulého týdne
navštívila manželka p Antona

Blatnýho svou sestru pani Ustu-halovo- u

Manželé Ustubalovi
obdařeni byli buclatým klučinou

Taktéž Pepík Dooát s Abie
mne onehdy volal telefonem a

otnamoval slavnostním hlasem:

"Vypij jednu láhev na mého no
vého syna!"' Padly čtyry ježto
mně pomáhali Fr Kříž a bučer
Na zdarl V li

Free Lanca nífio o iednom tu manželku a třetí pro jejich dceru
ákovi ienž ida okolo Ikolv no Loty Jest to hezké když si

Krutni lícbto obrazů posky-

tujeme celoročním předplatite-
lům tiým co prémii atolnl pH

bor nádobí o ÍH kuvecli Jemná

bo Importovanúbo porcelánu
nu tlatml a kvítkovými ok ru-

lami ca doplatek ťiW

# r
bral dětem z chodby obědy a po Člověk může prohlédnout za živa

4d 00 ae "nsbafitir' a co mu ne ono místo kde bude po amrti
chutnalo odhazoval Takový po spáti spánek spravedlivých
buda by zasluhoval pojezdit hřbet Pllitl týden ve středu dne jo
iskovkou ancDsiinym karabáCera května připadá den věnčeni hrobů

bylo by žádoucoo aby též oaV nalem "Court House" se ko

zdejlím českém hřbitově ai každýusli rosné opravy a některé úřa
do té doby hroby svých miláčkůdovny budou směněny

lUlti ilovolujemu l oknámitl

lo (ibdrfell Juno láaobu fenko-aiiKlIrkýr-

a biiKlli

ilovntků Jakoi I tlmnaíft
Pro Wartrův Dřlstavck k ti

Irljmo no
dobré děvče do práce na hotelu
Služné Jaooo měaíčně byt a stra
vu Adresujte: Perkios Ilotet
4ill David City Neb

pravil a na ten den ověnčil
šotrab

t

Dr A E WanSk

skároě byl pololcn základ a datli
práce zastavena jelikož parol
stroj posud nedošel a mole prý to
trvatl kolík týdno nežli dojde
Ač byla objednávka poslána včas
bylo poidéji omámeno že muieí

stroj hýli zhotoven v továrně

Joiyttův řenko anliik ilovuík 1M)

Jmi Aš 6 v aiiKUcko řeký ulovntk

Jouálbv tlunui' l 50Hlodá so IvnVf Itfknfr

V ASIITON NISU

Úřadovna v Athlon lékárněNlco podobného zalil I pisatel
ovlcm le ale v menllm Přeď Na požádáni pošlou!! svědomití

Mimo tu ni4mo ( tlou 4ibu píkná knihy: "Íh) dcklauiacl pro mU-iUl- "

uk B]ptcdiijtti h írnyrh ipUovatelft kterou nauíiftuo ía 5V
"Na UrJimu ffl VUUo Tavtrtn polka pru dJ ruco e piauo

s 'i

Zvouc pUul tii I tíujunu ptedpU d jHMlpořotinl nejlaclní)
li tm řekUu řafctpUu ďufiin( 1 ti'J vjuJitkuJt pflitilílutll nimi po- -

kítoviuí H vil úa Vytlavňtolstvo Puk Zlap

Anton Mikulík který se prý tdr
žuje v některé čáitl Kalifornie

Kdo by o ním viděl nechť nám

laskavě oaoáml jeho adresu Má-

me pro něj důležité listiny postál
patent oa svol vyoálea

411)1 Louis lluta

Irving Marsaall Cot Kana

otevřením svá nová folouraíkké vlem kraianům 1 Mílka 1 I dáli

Zvliltl ktajané v okolí Farwell
ttftltAii ft nftltA si A ntnnu álAv&i

dílny si objednal novou vtlikou
elektrickou lampu ku potřebám

otoratUifni Idyl lampa da iou dránu 11 tui !


