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V po'le tn( době ide bylo mno
ha divokých králíků na prodej

Pisatrl těchto článků trn rozhodl

npodlvati místní trlitl ceny a to
m pličiuoii venkovní dodávky po
Hiovnl Každý pokročilý rolník
dnes si může dovolit předplácení
na denník omabký tub jiný a má

tržní zprávy každý den My pak

Pan IMip Valla se nám minule

věřil Ie jeho drahá polovico ob

dtíila rj opět zdravým klučinou

Myslíme H pan Valla neněl !

vftrch kluků co ni jich m taka-v- oi

radoot jako c tohotcr CJratu-Injvm- l

Minulý týden opařit si ssi dvou
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— Ve státním íjptdu spolku
Clarkson State liank 1 7 1mlékařů v Lincoln odbývanémVa středu v pchďsc vs spolči
Kountre Uros N Y zda podáváme pondělní erny ieSoé tchůtt domu zástupců a senátu přednášel ve čtvrtek ráno W I)

a
State Fiscal Agency 13S378 čtenáře venkovní dojdou teprve aiioard Dyviiy guveraer wiscon

sioský a zajímavá přednáška jeho InvcRtrJ in County
lilmcr J Burkett t Lincoln byl

náležitým spůsobem prohlášen
polkovým senátorem z Nebrasky
na plnou lhůtu 6 roka počínaje

ve čtvrlrk

Knma Wirka byla zde návštěHriJge Warrants 2150000sledována byla s největllm zá
Cash in ollicc toooo vou u rodiny svého strýce VV Havjmem Tajemník spolku Bassett

podal svou zprávu kteráž jest vpříštím i březnem Nový senátor
41209 2G líka

Lizzie Wilch vystoupí z poštypředstaven byl shromáždění místo mnohém ohledu nanejvýš zajímá
vou Dle zprávy jeho bylo v Ne

Často vídávám jak někteří raz
na její mítě bude tam co klerk zaguvernérem McGiltoncm který!

ve schůzi předsedal a vysloviv své
umové se předhání s rychlovlakybrasce r 1890 505045 dojných

a iuMt ňwátww cúc:i azm
nějaké dříví a chlapce nechali do-

ma pod dohlídkou babičky Chý-

lilo sc k polednímu a babička ocey
díla zemáky Chlapce batolil se"
stále okolo a hrál si v tom alema

nějak nožka uklouzla a on upadl
a na neštěstí jednou ručkou padl
do horké vody z bramborů Opa-

řil se hodně Dr Youog opařenou
ručku ošetřil a malému pacientovi
daří se už nyní lépe

V pondělí navštívili nás pánové
P Tichý a K Dočekal z Abie P

Tichý bydlel dříve po mnoho roků
v Omaze před třemi měsíci ale

vykoupil kovárnu od p Tomáše

městnáno Emily Dickinson
krav v ceně J1039J 33a V rokudíky mluvil téměř půl hodiny

jež obyčejně jedou surrc naše mě-

sto tak jako by ho zde ani nebylo Ve středu se odbývá mimořádní
1900 bylo dojnic 512544 v ceněUjistil znovu přítomné 2e chce

schůze sokolská Jelikož na tentýžVtipné hUvy rády vymýšlejí různávěroě státi při presidentu Roose 117192130 Cena mlékařských
výrobků byla $8 595408 V roku

večer jest ustanovena taneční zápodivínstvl a hloupoíti a dojde na
veltovi ve vfiem coby tento odpo bava pro ženaté bude achůze zato že některý ten chytrák se pře1903 bylo zde dojnic 640 830 vručil pro pokrok národa

hájena hned v sedm hodin abypočítá a bude při přebíhání tratěceně 117240229 a cena výrobkůVe Čtvrtek rozpředla se ve sně
vUkem zabit Nejhorší při tomobnášela 110789 529 Před ro bylo vše hotovo než se začne tan

covat
movně tuhá debata o předloze

jest že naše mládež takovékem zauiímala Nebraska desátépodané Voterem ze Cedar kterou
"chytráctví ' vidí a Často je napo TéŠÍ mne že se krajané zajímajmísto v řadě států mlékařskýchse dává majitelům pozemku zadr
dobuje Raději by měl každý Špatze v Abie a tam se přestěho-

val Jak nám pan Tichý sdělilkdežto v době přítomné pokročilaŽovací právo na úrodu letošního n schuylerské nase zprávičky U
ním co mohu a hledím oddělenchvilečku počkati a nechat vlak

již asi na mísjto osmé V pátekroku nebyl-- li mu nájem z pozem
přejet Rychlostí jedné míle za líbí se mu tam dobře a mi sami

doufáme že se mu tam bude líbit
učiniti co nejzajímavější Práce taku rádně zaplacen Předloha ta raoo prijaia Dyia resoiuce jiz se

dráhy Žádají o dodávání smetíny
minutu to nevezme příliš dlouho není nikterak lehká neb jest můkonečné odpornčena k přijatí 50 čím dále tím více
aby vlak městem projel čas velice obmezen Rád ale vždyv dobrém stavu čehož lze docíliliproti 31 hlasům — Týž den v se Asi před 14 dny odbývala se u

poslechnu radu zkušených čtenárychlejší dopravou Zábavní zdruŽení má již prémienátu kromě podání několika před p Dočekala nejaka zábava ařů má li kdo nějaký návrh kdeku maškarnímu plesu vystaveny aloh neudálo se nic důležitějšího súčastnilo se jí také několik vý-

rostků z North Beod Na zpáteční
V pátek dopoledne odbývala by se něco mohlo zdokonalit List

jest psán pro čtenáře a potřeby
též plakáty rozvěšeny Letos bude

pořádatí sdružení svůj plei o tři
Novinky ze Schuyler

(Podáé V H Svoboda )
sněmovna poslanců pouze krati

týdny před sokolskýmčtou schůzi načež se v poledne
čtenářstva Píši pro vás a s radostí

vyslechnu vaše návrhy na nějakéodročila na poledne v sobotu Z Julius Wácba vystoupil od VVJPamatujte na letošní sokolský

cestě nevěděli co roupama dělat
í utrhlí panu Homolkoví poštovní
skřínku a někam jí pohodili Ve

škole černého vytloukli okna
kuličkami 1 kulečníku které u

opravypředloh podaných zasluhuje zvlášt Higginse a obsluhuje teď krajanymaškarní ples Bude seodbývati
ní zmínky ona proti trustovní po v březnu u s ven o bratra romase Wáchv

Novinky z Llnwood- -

daná poslancem Junkinem z Gos Alois Melkus se pomalu pozdraJoo Strnad se opět nechal mrzí Dočekala vzali Dále vytrhali
per okresu jež odkázána výboru námi vidět minulou středu můstky na trati které zabrafiujíPan Frank Blatný s manželkouvuje ze svého poranění jež utržil

při hraní kopané Zábavy mládena průmysl a obchod jehož čle
Prague dleli zde návštěvou minJosef Sudík s manželkou byli u

nem jest též krajan Fítle — V že často přicházívají velmi draze a čtvrtek
aby dobytek nemohl oa trať pak
na mnoha místech naházeli na

trať shnilé pražce Dělali holt
nás minulý týden Paní Sudíko
vá sdělila s pisatelem mnoho zají

často se stane neštěstí) kde by seplenární schůzi senátu přijaty byly
předlohy týkající se povolení k

Min čtvrtek roznesla se blesku
toho člověk nejméně nadál Dou co nejhoršího mobil jak se námmavého o své drůbeži a jiném ze

svého hospodářství Jest vidět Že
rychle zpráva že se manželka p
Karla Procházky blíže Abie za

výplatě služného a výloh sněmov-

ny nižší Na to podáno bylo ně
fejme že hoch bude vyléčen aby
to pro něj nemělo vážnějších ná-

sledků pro budoucnost

sděluje některé ze zbůjníka mají
už v kleci a zdali se jim vina do-

káže povede se jim asi zle což by
lest ženou zkušenou a bystrou po střelila Zprvu se nedávalo zprávěkolik předloh 1 senát se odročil
zorovatelkou té ani mnoho víry Zpráva alena pondělí odpoledne vším právem zasloužiliSociál Club jest jíž utvořen a zakládala se na pravdě a sběhla seJosef Tobiáš od llowells bylV sobotu ráno odbývala sně

stojí za ním dobří obchodníci a Minulou sobotu večer sešlo senásledovně: Paní Procháskovázde ve středumovoa poslanců kratičkou schůzi
měl by tedy býti pro budoucnost zde několik okolních farmerú abyRose Decker byla na krátký výv níž podáno bylo několik nových
zabezpečen Nerad bych viděllet v Omaze minulý týden prorokovali o tom zdali by se to

vyplácelo kdyby sí zde farmáři

byla několik dní po porodu a mlé
ko se jí vrazilo do hlavy a ona z

toho dostala třeštívku Pa Pro
chiska nebyl právě doma a byla

předloh méně důležitých otčež
se odročila na pondělí na 2 hodi aby sdílel oaud zaniklého Com

mercíal Gubu
Mike Hostek zde byl ve čtvrtek

nu odpolední
utvořili spolek a postavili si zde

svůj elevttor Příští pátek večer
Pan flostek má teď 14 mil do na

Frank Beran od Howells bvl tam s ni nějaká pani jez ji opa
odbývá se opět schůze za tou zá- -

Seho města ale jelikož zakoupil
farmu asi pět mil od Seboykr tá'Tlf W'— Ve Verdori stala se obětí

ežitostí a proto jsou všickni arPrávník Doležal z Frcmont byltěší se na jaro aby se tiž blíže oa meří zváni aby se jich nejvíce dozde minulou sobotu
zlozvyku nalévání petroleje do

kuchyfiských kamen pí Odon

Lailorová Stav její vzbuzuje

šeho města mohl zařídití
schůze dostavilo Bude to znameFrank Kašpárek s rodinou byliV pátek jel skrze Schuyler vlak nitá věc zdali se uskutečnívážné obavy Manžel její popá v Arlington návštěvounákladní který pozůstával ze lot

Milený Macánku z té Ševcovlen byl těžce na rukou a y obličeji Zase se obnovuje řeč o založeníkar a ty nebyly prázdné Zde to
není nic divného viděti dlcuhépři hašení ohně cihelny v našem městě

ské slavností nim sešlo a musela

být odložeoa poněvadž nebyli

trovala Když ji opět třeŠlivka

napadla uchopila revolver a tři

krátě se střelila když ale smrt se

hned nedostavovala vzala břitvu
a podřezala si krk Smrt však

ještě se oedostavovala a proto k

oí byli povoláni asi tři lékaři kteří

jí ránu břitvou způsobenou zašili
a ona se vzpamatovala tak dalece
že mohla též drobet mluvíti Tak

trápila se až do druhého dne do

pátku večer kdy ji smrt z utrpení
vysvobodila Pohřeb odbýval se
v pondělí dopoledne u katolický
hřbitov v Abie za velkého úča

stenství přátel a známých Ze

— V Central City usmrcen byl vlaky s obrovskými náklady Paní Crouch ová s dítky odejela ještě jaternice nadělányvlakem minulou středu James fí minulý týden do Primrose zaSníh a jen sníh Dobře vlak že
Berryman jeden z předních tam Nezapomefite na maškarní plet

Bartoše dne 2 ánorasvým manžélem který jíž dřívese vítr odebral na výlet do někte

rých jiných koutů světanich obchodníků když kráčel po svojí kovárnu tam odstěhoval
Šotrabdél trati Union Pacific dráhy Posud oení pozdě na předplatV neděli se odbývala schůze če

Berryman zařídil roku 1867 prvý né na Pokrok Západu Nechteské školní mládeže za příčinou Nic není citlivějšího vůči zimě
obchod v Lone Tree nynějším své předplatné u pisatele uspořítepořádání literárních zábav s dekla než nerv a to jest příčinou neuralCentral City a setrval v něm až

zátylku a dostanete stvrzenku takmacemi zpěvy atd a později dí- - gie Teplo konejšf to činí St
vadía Cvičeoí započne příští ne-- )ko P'imo z Omahy

do své smrtí

-- Státní zemědělská rada při

snulá zanechává po sobě zarmou

ceného manžela a několik malých
akobs Oel proniká zahřívá tiší
léčí nejhorší případy

dělí v síni CSPS Na sv Valentina budete iistě no
1

jalt minulou středu resoluci kte V sobotu večer se odbývala třebovati nějaké podobky pro své
KLKGANTNĚ 7AŘÍZENÝrouž zad statni legisiatura o

dětí

Teta Křížová z Bruno dlHa zde
několik dní návštěvou min týden

soukromá taneční zábava v síni p přátele atd Zastavte se 1) Liberty
povolení 2ooo jichž mí býtí Janečka U nás jsme též dostali ptudio u F II Svobody kde do
použito na vyhubení hessenské Hostinec a Jídelnuu svého syna Antona a známýchpozvání ale lituji že nám nebylo 9tantte dobro" Prác lacino

mouchy rroi muner možno se súčastniti Asi šedesát V pátek se bude odbývati draž Manželka pana Josefa Urbánka "
vltnl a

hmyzozpytec na universit ne- -
párků prý bylo přítomno a zábava ba na domek vedle městské elek byla minulého týdne odvežena do

Tocl "V-- KaópaxOmahy kde podstoupila operací
brssské jest toho mlnénf 2e ob- -

byla neobyčejně pěkná a společ
nos ten postačí oa vyhubení škod a0it Q rinu nemíu cnut do

trárny Jak čtenářům zoámo bu-

dou koupeny loty přiléhající k
7

minulý pátek v nemocnici sv Jo TflMVft stal ? 1247 J!i 15 n!

Na ťcp" řízný Mt#&v ležák ilojné
městskému majetku ve třetí wardénébo hmyzu kterýž posledních mQ

I - H t-- ' 1 1 tll „I
a z toho utvořen bude pěkný park

sefa Její manžel vrátil se v so-

botu a sdělil nám že dařilo se

manželce když odjížděl dosti dob

v 'ru'uu" -- ° - ' jOÍ Prokeš teprve asi rok Že

Jest to jediné místo kde vůbec
možno park založit nemá li býti ře Přáli bycho--

n pí Urbánkové í— Socha zesnulého J bterling zemřel tyto dny Truchlícím pro

zásoby nJ)pp6fch libo via v trbu Vý-

borná doutníky hojném výMíru
Znimeniti upravená jídla BÍS spolko-
ví i UncÉní nově zařízeny Pronajmou
se levnA PHzol krajanft te poroučí

daleko oi středu města DomekMortona jejíž zhotoveni svěřeno jevujeme upřímnou soustiasrV by se brzy uzdravená mezí své
milé vrátilana lotech stojící a teď obydlen rosochaři Kudoipnu livansovi na- -

Pěvecký sbor "Lumír" odbývalti 1 _ k t t--— I dinou L Ilatzkeho bude urodán starý známý V KAHPAUVelký maškarní ples který u- -leza se pniomae ve icvroc "" SVOJI druhou schůzí v nedělí v do
a odstěbováo

spořádá ve své síni Frank Bartošpronc v ranzi euue pry aongio-
-
mé paoj C j# SfHkové a dle

dne 2 ánora slibuje hojnou ná Ůeská lékárna a pošjavenavčas aby mohla býti zaslá- - ulnegení baáoa ie am přoza(ím Zase jednu nezbednost provedli
vštěvu Šest krásných cen budena casoe v onaoucím měsíci Aroor íechDy schůze odbývsti Společ

Day Memoriál Assocíation v Ne- - noit ut0 mi pikoý říkjad idj

nevázaní kluci Onehdy totiž sně-

hovými koulemi poplašili potah p rozdáno nejlepším maskám Ceny
Hlavní- -

sklad
A Knuhv

braska uty socna ma pyu od- - koj uáoé m{%toi organísaci nepře J Vávry tak že koně zlomili voj a vystaveny jipu ve výkladní skříni
—

jjiné škody způsobili liartose v okoé a každý má přínaiena pntu jiro k4íí a ipífie mflje byj pro9py
ležitost si je prohlédnout— V sobotu v 10K hod doD oou všem českým spolkům rádi Odbor poštovní varuje kohoko

zasažen byl na druhé křižovatce bychom viděli aby se občaoé věcí V pondělí odpoledne poctil nás

východně od nádraží v Shelton chopili a všemožně ji podporovali

ho vinu u

Léčivého
hořkého

Pravidla jsou dosti přísná aL D Fackler vlakem U P drá
svojí návštěvou pan Karel Kříž od
Braínard Jak figura ukazuje
kouká jako sládek

liv dávatí různé oznámkové letáky
a vůbec cokoliv do poštovních
bedniček pro venkovní dodávku
pošty Zákon nedovoluje nikomu
vložiti dopis aniž co jiného do

poštovních bedniček po venkově
bez patřičného poštovného Lid

ovšem jenom zpěvu schopní se
mohou ucházet! o přijmutí Yína

Velký výběr masek má na skla li"m
-

%%

hy a okamžitě usmrcen Též i

potah jeho byl usmrcen a vůz roz-

tříštěn Fackler byl 36 roků stár

zaměstnáním dělník a zůstavil po
sobě rodinu v chudobných

I'rodJ v vel
kfm 1 r tnMm

Dle pololetní zprávy okresního dě náš lékárník pan Frank Boháč

pokladníka M J ilíggínse okres Iř Lf tm m smBabička Krškova se pozdravila vyniaseny lékárník pro ne
tak dalece že nž 00 maloučkii

správ- -

:h lé- - Ičjsi přípravu receptů vše
náš měl uloženo 1 ledna 1905 v

různých bankách jak následuje:
jest tedy upozorněn aby se dle
toho zachoval přechází kařů

r
"%p'-HfWflrfltr-

'
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