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Pan Václa v Mlšek od Howells

byl minulý týden ve Schuyler a

při příležitosti obnovil předplatné
na P Z Pan Míšek nebyl za

minulý rok kvitován ježtcrale měl

stvrzenku s radostí jsem mu zá

ležitost srovnal Málo kdo ví co

starostí mají novináři a tu ovšem

někdy nějaká ' chyba se stane

Vydavatelstvo však vždy ochotně

napraví stala li se někde chyba

Též pan Josef Strnad předpla-
til na P Z a za prémii si zvolil

Slovanský kalendář pro svoji man

želku jest prý to její zamilovaný
kalendář

Odebírejte Žen3ké Listy pro
své manželky a dcery Jest to

list který nemá v Žádné české

rodině scházeti Pisatel poskytne
odběratelům P Z výhodu při

PZ a ŽL pohromadě!

Tento týden ce bude odbývati v

úřadovně okresoího školdozorce

Chlebouna schůze v zájmu pořá

dání různých přednášek v našem

městě

V pondělí si zajisté mnohý
na echnylerské cihelné a

cementové chodníky neboť po-

skytovaly pravou klouzačku

Okresní Školdozorce Chleboun

vydal právě svůj pololetní rozpo-

čet mezi školní distrikty v okresu

Níže uvádím číslo distriktu" jmé-

no a poštu direktora počet dítek

a částku každé Škole připadající
Úhrnná-částk- a rozpočtu obnáší

I364047 'V okresu se nachází

58 úplných distriktů a 2 částečné

Každý úplný distrikt obdrží

$1542 a částečný $741' Na

každé dtko připadá 65 c Počet

školních dítek obnáší 4168

i John Craíg Schuyler 42 I 42721

Novinky i Plittsmoutb Nct

Stará pí Opořeniká přijela se

sm podívat na tvé milé dítky
mautrle Tříletých jichl fioyý
domov se piý tsbičce velice líbil

A jak by taky nef í)omov krásný
jako klícka a v něm via přkně a

pohodlně zařízeno pro domácnost

Nál Uramantní Petr Drozda se

o těch svátcích otáčfl jako na

Wtllku A proč to? Itu byla
rde jeho panímáma pí Šrámková

z Omahy návštěvou a proto Petr
si přál aby ho panímáma pocuvá
lila

Frank Bartůněk z Omahy zírá-v- il

zde svátky vánoční u Kopíů
Paa Bartůněk má před sebou
skvělou budoucnost ale proto
nezpyšněl Přáli jsme si Šťastné
a veselé vánoce a přes to že má

zpravodaj na hlavě vlasy již šedi-

vé Frantík se zafi nestyděl a

ho od Kopiú až k našim

Je vidět že si váží starých lidí

Jakub Novák z Milligan se při-

jel podívat na naše město a byl
hostem p Josefa Hadraby Zašel
sí též do Sokolovny a ť se ví Že

tam našel staré své známé

Jan Kopia se přece jen nechal

o svátcích vidět Podaroval totiž
každého svého odkupníka pěkným

prezentem a mimo to každému

ještě přidal jednoho za svých klu-

číků Jsou to roztomilí kudrnáč-kov- é

a věru ani z daleka jsem
netušil Že má pan Johana tolik

synů Jednomu z nich jsem slíbil

naši Zuzanku jež jest mu velmi

podobna
Taktéž manželé Vogltovy z

HavelockNeb byli zde o svát-

cích návštěvou u p Jos Chyby
Stará paní Mittelmayerová

kteráž byla' upoutána na lůžko

těžkým zápalem plic jeit již mimo

nebezpečí a pomalu se pozdravuje
Příští neděli se odbývá výroční

schůze ZČBJ' Všichni Členové

jou žádáni by se do schůze té
dostavili Nepřítomní podléhají
pokutě dle stanov

Bujaří naši Sokolícf budou opět
pořádati sylvestrovskou zábavu

Protož přijďte všichni kteříž jste
pozváni a pobavte se mezi nimi

jako učiní váš zpravodaj
Tak jen považte s jakým přá-

ním překvapila mě má stará: Víš

ty starý roztomilý co my udělá-

me? Na ten "Pokrok Západu"
my jim předplatíme jeden dollar
a půl— ten to všechno spraví—

Do Hrotovic ponese všechny zdej-

ší zprávy To jsem ihned udělal

svou starou jsem poslech aby
'Pokrok Západu'' putoval tam do
Čech a z Čech do Moravy a to
do Hrotovic Tam odtud já po-

cházím —moje stará snad taky
(Zpívá se jako: "Co tea ptáček
povídá" atd )

Náš mayor dovolil hostinským
že mohli míti minulou neděli ho-

stinské své místnosti otevřeny

ježto prý byl dvojnásotný svátek

Lepšího dárku nemohl již Santa
Claus nadělit p G Wortmaoovi
Právě na štědrý dea k obědu do-

nesla mu vrána roztomilou holčič-

ku aby prý měli íce ozdob oa

stromeček Byli tomu rádi všichni
a my s nimi Matka i maličká

jsou zdrávy a tatínek jim topí
Gratulujeml

Manželé Jiranovi přistěhovali
se již do nového obydlí jejž pan
Alois koupil od Ant Tříletého
Máme tedy opět známého souseda
Dědeček Dobrý z Milligan přijel

se sem na svátky podívat na své

známé Zpravodaj

2 E B Shermao bchuyier 1040 09002

3 J Van Housen Scbuyler 28 - 3362

4 J P Binder Kichiaod 32 30-2- 2

5 G Thompson Columbus 23 3°-3-

6 E De Bower Jr„ bcliuyier 74

7 T P Costello Rogcrs 55 5-- 7

8 lerrv Grady Schuyler 54 S°'52
o J Mclntosh' Schuyler 56 5182
11 I A Dlouhý Howells 49 47-2-

12 K D Smith Kichland 49 47-2- 7

~ f - i nm mf Q m

ťotledal venkovní pošta Slítli
Creek v našem okresu byla zru-

šena Frče Laňce jmenuje ná-

sledující co pošty al do nedávná

existující v oaiem okresu: lleuo
Praha Wells Uísseti Shell

Creek Oleyen Wiltou a Fultoo

Městský policista Cronland se

ve středu vrátil t Council Uluííi
kde dlel několik daQ návštěvou

F F Kašpar udělal úpadek
Dluhy jeho obnáší na dva tisíce

kdežto majetek na který mají
věřitelé právo přesahuje sotva

I400
Školní naše mládež se zase

jednou jak náleží vyrážela minulý

pátek V ten den byly uspořádá
ny přípalné programy a učitelé a

učitelky podarovali své Žáky cu

krovinkami atd "Santa Ciaus"

pak drobotinami Pobavil i po
strašil

Mám na skladě nejlepší výběr

vlněných látek ze kterých zhoto-

vují obleky za ceny velmi mírné

Obleky $18 a výše kalhoty $4 a

výše Zprávky vykonávám dobře

a levně Za práci se ručí Přijďte
a přesvědčte se O vaši přízeS
Žádá Josef Svoboda zakázkový
krejčí 20x3

Václav Svoboda od Línwood
bratr pisatele byl minulý týden
ve Schuyler

Mladý Josef Dvořák od Abie

sem v sobotu ráno přivezl svého

otce k vlaku Nedověděj jsem se

však kam pan Dvořák jel

Právě jsem obdržel zásilku ka

lendáře "Síoa"' vydávaného rev

Jar Dobiášem v Omaze Kalen

dář obsahuje hojnost vybraných
čláokft četby zábavné a poučné a

je bohatě vypraven zdařilými illu
stracemi Cena kalendáře jest
velmi nízká pouze 35 c Kdo by
si kalendář ten přál nechť se

obrátí na pisatele
"Sokol Americký"'právS doken-či- l

26 ročník svého působení
Za nové redakce jest časopis
ten zvětšen a zdokonalen a roč
nik tvoří knihu velkého formátu
0 400 stranách Škoda' jen že

Všichni Sokolové nepročítají ten

svflj výtečný orgán jak by toho

lit ten zasluhoval
M A Konopík jest novýodbě

ratel Pokroku Západu „ Paa Ko-

nopík bydlí asi 14 mil severozá

pádně od Schuyler při potoku
Shell Creek kde vlastní pěknou
íarmu List mu posíláme do

Leigh odtud má venkovní dodáv-

ka
"

Paa Jos Matlach s manželkou

překvapili pisatele tětchto řádků
návštěvou minulý týden Pan
Matlach jest dávným příznivcem
P Z a při této příležitosti opět
obnovil předplatné a za prémii

vybral si kalendář Amerikán Tě-

šilo mě seznámiti ses píMatlacho
vou shledal jsem' že jest výborná
Češka a Žena uvědomělá

Programy k sokolské novoroční
zábavě jsou v tisku a budou ještě
tento týden rozdány po obcho-

dech Upoeorfiuji čtenáře na ty-

to programy neb dle nich nejlépe
každý pozná co obchodníci naši
soudí o sokolském sboru škoda

jen že nebylo času abychom byli
mohli poskytnout! místa více ob
chodníkům

J R Novák mladý krajan od

Howells byl ve Schuyler koncem
minulého týdne ubíraje se na
návštěvu ku své sestře v Elba
Pan Novák je muž pokročilý a

nemusel by býti na farmě leč

praví že jej farmaření úplně
a zdraví jeho též slouží

Takový mladý rolník by měl býti

příkladem těm nespokojeným již
si myslí že každý obchodník a

mlšťák má zlaté časy

Novinky ic Scbaylcr

Tik vánoce jí! mima pryč

ťftpravme se obrátit! nový list
v koize života

Kdo může pohléJoouti zpit na

svojí činnost za posledních dva-

náct měsíců a říci Že vle co v

dobfi té vykonal bylo dobré a

íestné jest opravdu Člověkem

šťastným

Mnozí lidé míjí posud ve zvyku
rovádětí růzoé hlouposti a pá- -

hati vSeliké zlořády po celý rok

a teprvé k novému roku dostávají
rozum a tu pak stanoví všeliké

cesmyslné resoluce dle nichž se

t rý budou říditi v roce novém

hotva však ten nový rok nastoupí
cpětně upadají do starých kolejí

Když člověk chybí a pozná že

chybil má udělati opravu hned a

re čekatí až k novému roku Do

rového roku se těch chyb a špat-- i

ostí tolik nastřádá že když je
všechny najednou před sebou

tpatříme nemáme dosti síly v so-- i

ě nějakou reformu udělati

Že ani ten nový rok všichni ne-- í

astoupíme bez zášti a sobectví
1 7 nám dokážou hloupé trucy k

rimž se ten domněle uražený neb
c dstrčený nechá strhnouti

Otto Zuelow zakázkový krejčí
ná na skladě úplný výběr výprav-- t

ého zboží pro pány a hochy 20x5

Svět jest dost velký pro nás

%Šechny proč sobě i jiným tedy
íivot ztrpčovatí? Ooo jest to
cšem jíž v lidské povaze jeden
c ruhého hledět překonat Ve své
ctižádosti však nemáme potlačo
1 atí lepší city a snižovati se k

rlzným malichernostem

Pamatujte že novoroční zába-
va pořádaoá sborem Těl Jed
í okol příští pondělí večer jest je-

diná toho druhu zde za celý rok

NeopomeBte příjíti poslechnout
vadlo Eošpígl a po divadle si

zatancovat při dobré hudbě

V sobotu jako vždy před svátky
t ylo v našem městě neobyčejně
živo Co stojí most přes řeku po

že sem přijíždí mnoho

ziámých z okresu Bútler i Saun
a v této době se sem obzvlá-- ř

ě hrnou neb dobře vědí že ve
ětším městě mají větší výblr a

l'4pší lácí

V J Pavlíček vám vždy ocho-

tni poslouží čerstvým a uzeným
í jasem jakož i vším ostatním co
í padá v obor řeznický a uzemář-- !

ý 20x22

Kupte si v čas lístky do divad-- h

sokolského Lístky pro do-

spělé 50 c a dítky 25 c u všech

Ruských obchodníků Vstupenka
pátí k divadlu i tanci Neoechte
ti ujiti příležitost poslechnouti
JC ašpígla Takový kus se zde

lrsje jen zřídka a nikdy tak jak
htos bude sehrán Přijďte

E F Folda byl minulý týdeo v

O na ze

Slečna Vávrová přijela z Fre-mo- nt

ztrávítí zde své prázdniny
Zubní lékař dr Růžička odjel

r% krátké zotavení do Hot

Springs Arkansas

Slečny Čuhelovy od Prague za-ttivi- ly

se ve Scbuyler na své cestě
do Clarkson na návštěvu

Při hraní kopané u íligh School
eÍ onehdy vymknul kolenní kost

Melkus

J C Sprecher redaktor a vy-

davatel fdejšího Free Laňce byl
z tčea na obžalobu Geo W
Wertze pro tiskovou urážku Pan

Sprecher byl propuštěn na' záruku!

Í500 již podepsal E F Folda

lét v Platte okresu žalovat Wertz

Sprechra pro tiskovou urážku

ix u- - wittenojrg Dcnuyic 3i ju °

14 T' Čech Clarkson 45 44-6-

15 C H Stone Schuyler 43 43-3-

16 W Lambrecht Scbuyler 50
-- '

4792
17 J F Sobota Schuyler 48 4662
18 B L Petera Kogers 33 3° 7

10 C W Líkes Scbuyler 21 29 07

20 Simon Reutshler Ltigh 50 47 92

2t James Trunec Clarkson 53 49 =7

22 Frank Bayers Dodge 52 49-2-

21 C Stevenson Richland - 40 4 42

24 Frank Vrbá Schuyler 51 457
25 G Folken Schuyler 20 3232
26 Fred Scbwantze Schuyler 55 5117
27 Conrad Huhn Schuyler " ' 34 37 52

28 Frank Pokorný Schuyler 3 4°-- "

29 Josef Mestl Dodge 44 44 03

30 Frank Dlouhý Clarkson 43 43 37

11 Frank Richtig Clarkson 30 4°-"- !

32 Horner Pout Howells 51 48 57

34 J McCready Clarkson 68 5962

15 ] K Scmerad Howells 6 55 °7

36 Fred Borger Dodge ♦ 99 79 77

37 F K Šindelář Howells 58 53 12

38 W Mitchell Howells 55 57
39 V W Graves Leigh V 163 12137

40 A Schraeder Leigh 33 3687

41 William Voss Scbuyler 46 4532

42 J Guídínger Clarkson 58 5312
43 G Botsch Schuyler 4 4207

íl lohn Casey Schuyler 33 3007

i lacobHeld Ir Leigh 33 3687

46 Frank Muhle Leigh 6t 5507

47 V Jonáš Clarkson 43 43 37

48 John Faltys Clarkson 34 37 52

49 L M Adams Roger 'as ' 3167

50 F D Perry Howells 58 53 1 2

51 W Chilcoat Howells 5° 47 92

52 P Svoboda Clarkson 62 5572
kx Frank Štěrba Clarkson 46 45 32

54 Carsten Hanien Leigh 37 39 47

( Patrick Killeen 1

Hlavní příčinou přivodiní tě-

lesné soustavy v nepořádek jsou

játra a neduhy jaterní velmi zhusta
se dostavují a tu vězme že Dr

August Koeníg's Hamburger

Tropfea jsou jistým lékem proti
bolestem těm- -

56'F G Halstead Rogers 63 5637
7 Adolf Žabka Clarkson 47 45-9- 7

i r es

c8 A H Mestl Clarkson 100 129 91

— Předplácejte so na
Pokrok flápaíjti pouze $1

59 J Walker Howells 37 214 97

60 W Sampson Gchuyltr
-- 30 3492

61 H Kroeger Schuyler 45 44--

62 A" Ankerman Clarkson 42 4272
63 W Frencb Scbuy4er 16 2582


