
Čís 1)2-- 000 nkrfl v BroWn okrtmii

Oftl AI IA Illinois Central R lií $0000

— V pAtck voiVr vyžádalo ní

Munawa v ohfť ofiíti5 Judeu
Anjuul hlocLholdcr' Meeting at ( lil

entco Octoher 1 f a Pitnou ti
Atli iiiUiico of Inillvlduul

HolderN PcNlrcd

r ilxliý Život ('lm'jile Allen bydlí-- 4

c( v ! 2022 llimwy ul v Oinau a
L zumČKlnaný u Manawa Aiouho- -

i řf nu ni íUij j'iiii pii' jmyilll Froe Ticket to Ibo Meetingnii iiNporňdiní NKvřlf-li- oluínutro-ji- í

Nalezni no na parním člunu

lulyž tu wopafmnutí Noudruliii

Kolína vzňala no zňuoba pruka- -

A vek Aly iimIí moznrunu úrazu
Nkoříli vSmlmi do vody a Allmi

utontil Mrtvola ji-b- byla vylo-

vena id teprve v wobotu ráno
Kolín popdlen byl Hvu na rukou
a Uí parní řlun byl znační po- -

Fl(0en
— 1'eler K Her 8tÍNluutfm úlek- -

I Inckého knoflíku uvedl predmíu

f Nobolu v pohyb Nlrojo v jedno z

ti iiiiiif

Čís 113-- 200 ukrfl krftNiiú viídiiliiná

funím 0 mil iovoro zijmdiifi od Helmy-lo- r

$70 ukr

ČÍn 1—OH ukrfl vo Ht union okri-m- i

II mil od JíkIi akr

Itovnfř iiiliiio %(M dobrý výhr
vdoliuiýidi fiirioii v okrcních MikIIhoii

1'lorco Mcirlck IfnUiT uuob vlibec kdo-

koliv ťlli'l'10 kouoit lllfí'IIIH v o III MI- -

lou£ill

Mnjflkil ini'MlHkýi'li iiiíinio lívliíto ve-

liký výbňr neb iiiAimi nul 20 éíhoI nu

Hcliiinnl

Mflíciiio vám ťf jMiHloiiřlt
I jiojlSli'

ním v u()Jlo[ifiícli HjioleínoMtecli

íllicoln ll do obrhodii mámo nfikolik

dnbrýidi ohcliodníi-- jí
1 loří t oNll Jc

inflonio lovnň prodat nn vymotilt M

turíny M li tun dobrý hotel 2 dobrá ob-

chody fiiriiiorNkým iiňhidíin ntd 2

dobró obchody íolerárukým únMm fttd

3 dohro ohcliody2 nIMiiíoi boÉím 2

(rrooornl obchody levluftlé puk dobrý

"iiiinboryiird" dobrou velkou inu-u- t

ul luk iív "Ji vory bnrn" řouleký

krám u Jiná

(Jhcoto ll nřco koupit prodlít a il

poplcjlo ku mieli doplfitn nu

EITTNER & PLOUŽEK

pozemková jednatele
'llf SobuyJer Neb

"
Fřwíplařío Ne nu 1'okrok

po ii zo $1 rostlé

ĎrTA7jrWimf3k
tGHkS lékař

V ASI1TGN NEB

Úřadpvoi v Ahon lékArn

Na požáilíDl polooM svřdoníití

vEcm Lríiianím r lIUk i t dálí
ZvUié kfjmó v ouil Furwdl

moli o o mi nu nrdio ápiuuo Uiivé'

rou ctiiMÍií nmj

ráno v pohyb Nlrojo v jedniS bu-

dov prívř dokončeného zllvodu
i i i~íi mn i

1'uhlln notlcu U hornhy jflvun ihutthu ri
WuUr unniml oieel liiu of l im Rlookhoiliri
(7 Min lllliinH (Jnolrul Itulln ud Oooipuiiy
wlll li" holil ut th (looimuy'l (Of i' In llhl-uut-

IlilnnU on WuilulMy OiUolior 17 lhot
ut IV o'clo'k noon
l li o pnrmll immonul uttunilunnt ut nuld

nienlIiiK lluir wlll hu iMMlind

To Eaoh Holdir of Oni or Moro

Sharn
of tli rIUl nUtrU tit t li Illlnol (Jnotml
řlttllnmil Uointiuny u rirUir(l on tli
hnok of th ('ouipun ut tlivclimn of IiiirnI-nn- n

Oll Mouiluy Hnu Sl W Wlio I Of fUll UK

A Tlckit Enabllng Hlm or Hir to

TravilFrii
ovur tlinOnuipnny'! Iln from tlmululloit on
tli lllluol (luutrui Kullroud nouruft to lil

or hor rpiiliOfrnii mlmu to

CHICAGO AND RETURN

uch llrknt to hu uood for lha Journy O
(JIiIuuko ouly durlnif tu

Four Dayt Immadlatily Pric$dlng
uod tli rtur of th moHn nd for tlio

Journny from (Ihloiuo only un tli dny
of Um oitiMtlnu unii tlm

Four Dayt Immidlalily Followlng
whnn prorly itoinilprilxiKil und loiml
lliirlfiu loiolne hoiii-- 00 or Imforn Hiil unlny
Ootohor mi luon-th- ut I to y Iiotwucn wuO

u ni und ÍU) pin
— In of tlm

AMiMlunt Hncřttury Ur W (i llronn In

'iIcko Nuuh Uctít umy Im ulitu I ow) Uy

uoy hnlilnr oř iUm-- roKlrird u uhovu ou
uoollcutlon In wniliiK to tlm l'roliliit of
tlm (looiioiny In DIiIi-iiij- bot uucb lock-hold- or

111111 imlivliliiully upuly for lili or Unr

tichot HiiiOi uipll'ttlon iiiimUlitl Um full
iittiimund inlilroftlm HUiekliohlnr uiuotly
m Umí In lil or Ikt Ofrtl floutu ofNUiek
iKiliiiř wlth thi iiiiiiiliiir und dlu of niioii

oortirictln No moru Umu onu peronu trlll
ln oitrrlnd fro In iiMpi-u- t to uny on holding
of tlouk u rrilílnlernil on Um liooku of tlm

CJomptnr A(J UAUltrrAlflfHBO

neboť kdyŽ již dva chlapce dono-sl- a

nemohla snad ani jinak a

jsorj opět volánu aby lionem spá-

chala do ě 1 10!) William ul 'a

Ntatného klučinu tam zanechala

Neptejte no „jakou radost štědrá
babička klučinou tím zpíisobila
manželům p Vác ftilháčka Ten

že to tak sťiiHliiě opallo často-

val kdo koho na potkání - fale no

dále dovídáme donesla rovněž i

manželům F Maycrovým bydlí-

cím v č 1!)22 Ho II Sl„ Ntatného

klučinu (Iraluliijeme
Ho v než i babičko Aloisie Svo-

bodová měla tohoto týdne velice

pilno Manželům Frank a Josefa

Mokrým bydlícím v č 2223 již 11

ul přinesla děvčátko
z čehož rodiče měli radost nema-

lou Dále manželům Josef a Fran-

tišce Košilovým v é 1123 William
ul hošíka a manželům Jan a An-

ně Mužíčkovým v č 110S již 12

ul děvčátko Všem Šťastným ro-

dičům gratulujeme I

— Přátelí a členové Pév Od-bor- u

Těl Jed Sokol uspořádali
v Nobotu min týdne soukromou

zábavu v Sokolovně na počest
Páriových Pří zna-

menitá hudbě Kořiskové bavili no

všichni ťiěuistníci dlouho do čas-

ných hodin ranních

Farmy na prodej!

Čín r 1—272 ukrQ Vj mílu výuhoa-m'- i

ml Hi'lniylnrIUU ukrQ v1i'iImio omIiiI-n- i

(ihhIvu it seno J)obr4 výuUvuuiil a

vň o jujliodli Lácu lOSUO ukr Mlrnó

iiMlinfiily
('A 0(5—100 ukrft dobruu výutav-iios- tt

lD nltrfl vřMHino 7 aill hdvito-l[iii(Jii-

od HnliuyliT $7250 akr

('i r(J-'- l2() ukrn yvlÍSlA lulirý

pozoMick 200 nkrň vzílfiliino 2

milá od Jtojcr liícu it l!)1ri) nlir

é'íři C9-- 80 ukrfl ilohiY-li- ioi!iiiku

OIJ a kro vrMlhnn ulavby donU na co-U- u

nekul 8 uill od Ocbuylcr $7000 ukr

i' v imimu i nou diii-i- i i in imhj j ui- -

iftery Co na 2 a Jfíckory ul V
FtW lillklX ik M1ÍXA UA r tM'#l m : A

iK'i"' n-- siimm nu bij v ininii H Tjr

robou barvy Náklad na Nlrojo a
budov v nbnííol áVirfítt) V L

vouu lom vyraneu no ruion hor- -

my cihly taňky a lirnWukíí riído- -

bb Materíil potřebný dovlžeti
no budft r LouÍNVÍlle a Harpy City
n n výrobou vSeho zboží inA býti

amérttnano tam budo na 100 lidí
A počet jieb ítvýňcn budu pontupriS

l na 200 Až bude v proudu výro
ba hrneířNkého rbozí zamoutnano
buda prý na 300 dovito t jeho vy-zdob-

Cihel vyrobí ho dcnnfi na
80000 a barvy jedna Hrn Mrojo

UDiebfll nástrole
i jpí ZuNÍliini edurriia niojo

hnímy budou elektrikou krauno lil uutrovo nn con- -

nik v tiiiiliilinďli tiilxlralft
okrcNii Doulas K roun A plunu ornny t

1 "„ — VmnuhAni
1 zlí-jmi- ! no do tó f

V) cl híti vyilcT
ii íry U budou mo- -

V liAlnví VMimlinu

pohledávky v obriONii ijí 1 05(XK) jž

rmikiici nANirojo iioimiu
pnivtí Ivskó hurnionlky kon'rtlny u J

NeJnlWÍ cony
Výhrndnt Jodnutcl V V Červený a

tíywovó nvřtozniíiriých huditbnlck nn

itroJĎ IMMuhnod

iiiitmtit it vitXh
n t WhHh A rhlruvo If

i yovoieny uyiy k výplato ve Neniuj' ve nlIVflii riiliuihiiliio ii uífn Hmoíl

Jmak mile doručeny ludouwrninty
f Vo VNeobeenčm fondu nalézá no

Velký ruch' panuje v těchto
dnerdi v Ntřižním obehodrj John a
H A Davida na William ulici

Obdrželi opčt velkíj záNoby vfieho

druhu zboží a nícc z CbiciiKa od

1'irio Hcolt & (!o jednoho z nej-vétfiíc- h

tamních velkoobchodu

Koupili za velmi výhodných pod-

mínek tk žo molmu prodávali
zboží první třídy za ceny velko-

obchodní — DčtHká modrá over-iiII- m

n jackotarnu jež no vždy [ro-dáva- ly

po 50c tyto dny za 25c—

MuŽNká vrchní koSib (Inčnéf a hed-

vábím protkaná) dřívo za $200

nyní 75c Mužská npoduí rádlo

dokud záNoba Ntačí 25 Iiun— Jíen-nk-
á

"bonety" po On— Kránná fio-tíí- e

na zlnléry fc yard— Dollaro-v- é

žívfilly za 45c— Dčtaká pun-

čochy po 5c—Dvoudollarová muž-Nk- rí

Nvátcční kalhoty po Oí)c Tyto

kalhoty prodávají proto tak laci-

no pončvidž jo nebudou více dr-Že- tl

na Nkladč Také vuU SkoN

ní Nlřevlce jichž mají velký výbčr
nebudou víco drželi n prodávají
jo nyní velmi lacino Navítivto je
a problédnčte Nobě kráHiié to zbo-

ží 4kl
— Nemilá nehoda potkala m-

inulého týdne Žovíálníbo bailenilra
v cbvalné známém NitlonS j Vác

Schnoídni na jižní VI ul p Dom

Felixe Nijakým záhadným zpň-Nobe- m

přiAla mu nika do elektri-

ckého včtrákii a jiovážlívé Ne zra-

nila VčiiHiiým ošetřením vyhnul
ho vnuk niíí Dominik daliíím zlým

nánlcdkfini a dnen již vcncIo hoHty

obNluhujo ku VNCobocné Hpokojo-noNt- i

dále
— Povolení k Nňiitkii vyzvedli

ní i W F Deránelf Omalin 2:J-let-
ý

MlíanNenovoii Omaha 20-let-

John 1 1'echi'mek Omaha

'52lctý n l Vokoiinovoii Omnlia

20letou JoHef It Koza ('larkNon

iilletý n A i Novákovou WcNtoii

Neb 22Itou
— Do Ntavu manžclNkého viluli

v těchto dnech též Frank Kuler
a Anitou l'ýchovou ílraluliijeincl
— Krajanka pí M Pocháčovií

bydlící v Č 117 ncv ul ode

béřo nc na v pondélí příátího lý-dn- o

na návŇlévu Ntará vIiinIÍ Do-

provázeli jí bude dcera ftl Anna a

na Nvá ccNt5 hodlají ho zřiNtavíti též

v Chicagu kdež mají četné zná-rn-
éj

Paní Pccháčová hodlá no ve

Ntará vbiHti zdržeti dclAÍ čas ježto
tam žije jeŇtfi její matka íí Fran-

tiška Kotvová v Olenná u nv Do-brotí-

na ZbirovHku jíž nevidč-l- a

plných 30 let Miló krajance

přejeme Šťastnou o příjemnou coh-t- u

— Paní F LaSlovícová choť

známého krajana p F iiiisťovicc

odebrala no v těchto drioch na ná-

vštěvu svá RCHtry pí C llubáčko-v- á

do Paulino Neb

čohký expertní závod

pro čistění a barvení fiat i The

Wardrobn jehož ředitelem a hlav-

ním majitelem ju známý krajan
p Leo Soukup přestěhoval Ne V

těchto dnech z jižní 13 ul do Č

ě 201 fi Faruam ul blíže 20 ul

— Paní V Schneiderová choť

známého krajana V Schneidera

velkoobchodníka n lihovinami

odebrala no na deUl návAtévu na

farmu p Jon Šedivého u Venli-Kr- e

Neb ktlež na dravém ven-

kovském vzduchu hodlá pobiti ani

tří neděle
— V neděli od Časného rána

měla velicň pilno dobří pověsti no

těžící porodní babická pi J fa

řilom-ruv- á Jcito hiií se lorobře
tiklo n jil viOána byla do cis I2't0

jiínt tl ul kamA manželem Fr

Smithovýia donesla chlipeěku
Vírtk tiomola ne dloubu téiiti

luboř jikuúto tonesla so

pověst le dotiUl aamA cbbipcc ul

dťtila vět aby ca ucjdhvo p

pída U ěisía l -- 11 j' ni It ul

Lb l ťpět k v!U rínl"ti Šťastně

m ttíka p KuU VrAoka iie

dut In ťiW brtťulotěbo klti oiu lii

l po do tivtico %4 bo dotr ho

Tk i tdiěUtS bivbičco c vedlo

Čí 00—Zvlňftlň ililirV furinn 100 ak- -ííV víiviif skrwirií) n ánr nm ivii
rA 8 mil dovornú od Bchnyloř dolr4 výL do rieho nedávno přeloženo fon- -

NtiiviiuHl: 100 ukrn vzilMino $8500 akr

Lfobu pixdtl Tás poz mek uů obebod

Nciílcíí nu tom bilo ne nulczá

Mujolkjr h oliohody vlaho (li uhu produjl tři
ryeliU mi Uutuyé v vlm-l- i flri:li flpoliiťch
Hlá'ft NtiířUdJle 1'líl ono popIPio to
máta nu proiloj uudojtu nu toconu t hotové

Clicetell koupltl
obchod noh notmnok kdekoliv ku

runu udAlianil pínonml juki!kko)l poladuvkjr Mohu viin uiyuřlil
I iVt

415 Kaiiiui A ren no TOfbKA KANM

Iňllfííjllf:
du inoNlního floNtovního a j K

M tomu dluíno pPičínti JSt $35000 ě:ls 61—100 ftkrfl 10 mil overo-n- 4

lnnliiÓ od tíoliuylor a 10 mil od Lulgh

viíiLd ůobii výtavnot 120 ukrQ

vzdálil a o jiinorn $0500 akr rís Cil Jižní ]( ulice
TUJI Douglim mi
OMAHA NED 49tí

fiíM 02—DobrA vndňliiDll řnrmii 132

iikrfj u dobruu vNtuvnosti 8% mílo od

jako zbytek z fondu umořovaeílio

jehož též budo použito k vyrovná-
ní warrnritft čímž okroHU íiňetfo-d- o

budo placení ňrokft Než po

zaplacení téchto vvarrantft budou

fondy ňplní vyčerpány - a okronní

Npráva liid opčtnčí vyNtavovatí

tvarrauty ftž do pnwinco načež nu

Uiishliiiid na Hovor $7000 ukr
Cín 03—ZvlAfitfi dobrý iioznmok l vý

Mv máme na ikladl viechno 3hornou výntavnoMtí tOH nkrfl v čokó češti rolníci po2or! houpoUfk4 nAřadí Nyní
nabíxíuia vám nalbudj vytloukati klín klínem až do

přiHtího kvčtua
™V ťitortf tnin tíílnu (wllivln vyorťiviióo mi lnnúbory

Je to výtečné nářadí ber níhoZ uo neobejdi iáduý p?tHel
řepy mrkve a jinoch plodin kořenových

Ir no vcNelka p Franka Sýkory n

yé H'č Annou Iludíičkovou dcerou
W' Ntarřho zdejňího osadníka p Tom

Vjř Hudečka Svatební obřady vyko-v- P

nal v rdi rámu v Václava vlp

iu Vránek CčastenHtví bvlo hoinó

Nízké tovární ceny řádná obuluha přímé ptKtlvé Jednání4

Chcete 11 dáti přednout

szlf Cli

a rodinná tato událost byla za-

končena NkvoNtnoii hostinou
— V pondělí zavítal do mčíta

naSeho p Joh Zerzan zo Seliuylcr

aby zde jako delegát na n jezdu

Jíoyal Achutea účastoiihtví bral
— Vážený zdejSÍ krajan p Kr

lil lil ii (lilii'l V liOlhli'1! (Illlilllťllllli

spolohUv

plSteuljeStě dnen _c 'i'--' ' '11 1

1 nm nvojí manželkou do David City o 11 A A £~ Zmrv

87 i

iiHudA v MiuIínuii okrotili $0100 ukr

Čín 01—Kráwiýťli 100 ukrtt h dobrou

novou výMtuvnoMtl 00 ukru vzděláno v

íunkó oBiuliS v 1'icrcio okresu 0 mil jilio-líjiitdn- o

od 1'icrcv Prodli ho za $1000

ukr

Cis 72—80 ukrfl 3Mi mílo od Iťojfors

10 ukrfl vzdáno $0(100 ukr

Čís 78-3- 20 ukrů 7 mil nu Huvcr od

Hchuylor 200 ukrfl vídolano novA vol-

ka výnUviiiHt dum o 3 Hvčtniuich vu--

ká rwiStitl lirudby nu kukuilcl ípoj-- i

hur vului utd Tokio jo Kvláfltě dobrá

turínu Joiioiii $7500 ukr

Číu 7i — 120 ftkrfl dobrá íurnm 3

mílo od Ootuvla v llutlor okremi vý-

borná stavbu tlobró podmínky $'000
ukr

Čin NO—HO ukrfl v Putli-- r okn-m- i 2

mil od (Muviit ♦") tm ukr

('U liio Hkrů 1 uiílo noveně

oi lkoi{'' H$ ttrtt vssdúluno ontutol

it utvliiu kráxuá výtuviuiit $00

ikr

čí W-Vi- diiil kráuá řrmu o 107

tknu li ti mil nit jili od l''Uh 03 ukrfl

((Ulo osliUuí vi láuo vvl rit

$"0 ukr

Čí Kt-- NO ukrfl H not wd Kkub'r
v4i vít'IAiui $ih ukr

ČU Srt-lU- ttik tUí ukreiU

vl vilkou tťku výt4vott
1'iH'i ukr4 íviliuv ánn v 'ti okrtu
' i ' ukr

či í Ki4niivb iUi tkrii lr-m- t

iob'o [ ki4 iiU'!4t t uk(4

IUlř jUÍ ' I Hrtd

i mmI ut ruik' i ki +it
Či ( mii I liil l4 wd

lVt knlalotr

Adrcujte!

U S Mail Ordor llouso
MurNlmlI lioni nud --Mst St Chlrngo III

Ni'l) Jeli tam za niiiiuuoii zalezl-Atw- lí

aby toíiž doprovodili k véč-iiém-

odpočinku télcMió poůstnt-k-

zehiuilého jich íviikra p Joi
Iloiihky 1'aii Ilouka zemřel v

Mědili mlpoleilno kulem I limliuy

po deUl nemoci na Nouehotiiiy- -

'Zároveň nimi jeli Frank John a

Mario Vávrovi a pani Fannie

TtiUeh 1'ohíib odbýván byl v

úterý
— Čilý Sbor HvtVdi Noví IK

by ř hi! lCl v obo

tu dne 1 máři vlkdepn bav

v SokolovnA Ink připrav jel
jxuii nyid tií v phiAm priMidtt dA

V SEVERO-NEMECK- Y LLOYD
lravMvUA Htiuvul a jařndvhu doprava

3 Baltiraoro do Brómen
fYm a aofihdruMlriuWtfv yJMva!-- t viMWU'fc u4 W duli tua auuiiUi

UmtI tlrvUaKkrlu k#rlIUHr 'raakNtlllrdťbanřt hrwalUXwki'

ti II kivul lUltlmorc Uo liremcii otl${500 nahoru
Tyta I Maji km h-4- lHJt k4ll v% ll )ki II kajutu

Vfl lwa tk Jm tlkiJ u ii4tu4a aUm

YikuJ jibÍ m iaktfuk twm'i fk
M"UJt 4IU1

A SCIIUMACIIUU CO Na f ti Uiy t iUhiwOit U t

II CUAUSUNIUS A CaM 4} )tél0t Vl-- i CtUiiií M
ttt JJuk iAta) twti

ne KomiiU iMUlt l a

nejiep-
-

fábtv ide Miřidrtiý'b t)
' { jfiiuliuMUloil hudbu je dsute'n

Kď m dobřn pobaviliVt pilftrAito
iXťbei'4 leop Můro ne Iťio yábivv

aiť1 utilit i


