
me v Nebrasce dosti dobrých bří
telfl Česných a proto netřeba thá
nětí se po Američanu Abie jestf z

Z-vlčiút-
ni

nabídka oblekůf NEBRASKA f osada česká a Školní mládež též

nuže proč nedali přednost učíte
lům českým? V sousedním líruno

V1 1 # 1 1 1
na př jest řiditclem školy Cech 1

učitelky jsou Češky a Škola tamn

zdárné prospívá Proč by tak ne
noty Sokolské Je na čase aby seNovinky ze Schuyler mmmmAmerikáni dověděli co Sokol je

mohlo býti v Abíeí OpakujcmežeiVuúiiiV H Svobod ) Vždyť i mnohý ten český mladík

dobrých Českých učitelů jest dost(a Sokol) mlže touto cestou být

poučen
HOSTOV HTOItK-OMA-HAveřejné cvičeníPamatujte na

lil Jed Sokol

a dost a proto třeba jcoom si vy

brati ___________Schuyler Po Minulý týden zde byl položen
základ dramatického sboru oddoboá zábava nejlépe ukáže co

Z Bruno do Plttsmoutb Neb $1750 mužské taé clay worstedSokol ie a co může pro mladé větví to místního Sokola Něco

podobného zde bylo dávno zapodívky a muže znamenali Po cvi

čcnl bude následovat! taneční zá

bava

Prostřednictvím "Pok Záp"
vzdáváme srdečné díky za laskavé oMeky n mtřebí a doufejme že zakládající

pohostinství ct přátelům v Platts- -členové budou pracovali svorně

pilně pak se úspěchu neminouNení vždy Spatné to s čímž

sami nesouhlasíme ani užitečné Píkné Čtroé obleky s rovným neb okrotilimouth Neb při našem odjezdu
I IM rt IntaiAdo Bruno Neb obzvláště pak

manželům Jiranovým Palečko
vým Djnátovým pí- - Kateřině

podřívaoé Q
Bergeru pěkně na prsa při-

léhající— obleky jež sc vždyHadrabové a vůbec všem již se

vSe není co %z nám Jíbí

Dejte i svým malým dítkám

nčxo na starost a tím způsobem

nejlépe přivyknou užitečné práci
Plevel se snadno zničí započ-

ne li se bubiti dokud je malý

Novinky z Able Neb

(Podává J [) Ilaiik)

Jedno dítko z osiřelých dvojčá
účastnili večírku pořádaného Z KUprodávaly za 1117 50 1

zvláštní imfoíuku zit uC li Jednotku ve spojení Těl
tek JJ Prochásky zemřelo minu

Jed Sokol a sborem Sokolek na tiRostlina pak užitečná nejlépe
prospívá když dostane bedlivé

lý týden a pohřbeno bylo dne 35

dubna na katolický hřbitov
rozloučenou Ještě jednou vzdá

váme vám přátelé drazí srdečnémm' '
pozornosti hned od počátku los- - Školník přestal pracovati

díky za vše co jste pro nás uči

l'f I objwltiíívítif Kboflí udej to klu Jt tuto
oyiiínkn íitlli

Bychom povzbudili objednávání po-

štou zapravímo expresím! dopravu až na

místo na všecky objednávky do 30 dnů

Vrabci ison velmi dotěrní a drzí pro pisatele dne 20 t m Půjde
prý do businessu Přejem tedy

nili a přátelství vaše utkví povždy
v naší paměti Rovněž vzdáváme

a proto by mži každý uvažovati

jak nejlépe by bylo možno je vy

hubit
vřelé díky manželům Kohskovým
v Omaze za pohoštěni a manže

Tešme se z kvítek tak tako ze

štžrtíl
Zábava Jos Donáta byla odlo-

žena V pondělí pršelo jen se ce-

dilo
F Jos Košík koupil starou fa

lům Blatným za laskavé přivítání
a pohostinství
Fr Vítámvás 'bývalý občan

ru za I21500 a bude ji stěhovat
plattsmouth8kýpřevz-- l hostinskou

do AbieSnad se Franc k posledu
nepustí také do obchodu?

Od mnohých uvědomělých osad

míbtnost od p Václava Iilatnýho
v Bruno a jest ochoten posloužit!
všem kdož trp! žízní Za místno-

sti hostinskou pak jest jídelna
kdež se nakrm! všichni hladoví

níků jsme slyšeli že by bylo jich

přáním aby náš školní výbor zjed
nal letos za principála Američana

len přijďte a přesvědčte se a pak
dobrým vzdMáním My souhla

uvěříte co je pravda a co ne
V úctě Vaši známí

F a A Vítámvásovi

síme a zdá se nám že by krok ten-

to byl ku prospěchu škol našich
Dude-- li to Američan tedy si jej
nebudou osvojovat ani katolíci ani

DO PKAGUií NEB A OKOLÍ I

Oznámoní úmrtí a díkůvzdáni 1

Ifluhoklin Kaleni Nklílťifi oznamujeme vířní přátelům a xnáíuýin
truchlivou Kv£t !a nu Se milovaná matka

IfuHo IC1iiimiiI
vc utřcdu dne 12 dubna iienVoaiioii '' í ' křiiliu uaMui vmíu
byln a v Hobotu dne íf dubím iiwliovóim bvbi tíit eVMiijt H::lv břbilov
blíže l'rKiic Jct milou povlnnlf xaSÍ vxdátl (icjvřcípjsí (ilUy vkem

JÍŽ nám jiikýmkoliv nifnob'ni v trudná tflodib vy(iiolill H veliký
bol náS íifiiírnHI no ia?JII Zvláštní vřel dik náS iircliť přljnifl Uuy
J 1'liml a jroiicaií dojí-mnýc-

li ulov úitchy v doiué mnuf kn v :iráiri5
J'átiC I na hřbhové lIo nwliť přijmou nrfočnf ná dik pí Mary
Hecor Jowcř řfeliák Itíiřboni Tonmk km prokázání nmU'iUikii nluMi
naSídrali kcniimI Jakoí i vHclinl dárel RrlSiýcli véjscft a kytltí a ct

neutry ZČIU v fraaiie a doprovoKrtií rtruhé nnll mhiMy % domu
mimiku do chránili Paní Na konce MUnhunn nrU?iit vícm ktcřří po-liř-

drabl Kcwnulé nafiř n míilHutnlII tčítmiid iofilatky Její k olod
tiíntu odpočinku doprovodili

Jt-M- ttrdelíiié díky vftonil

ANTON A JOSHlf KUMKNTt iynat4

Ktittiím KllmtnU macha '

Prauc Neb 24 dubna VM %

Zprávy OHobril

V pondělí dopoledne navštívil

svobodáři bude pro obě strany ci-

zím a jen potom může Škola naše

jít ku předu kdežto takhle musí
nás mladý krajan p Antonín Ko- -

hynout
ář jenž přítomně zaměstnán jestŠkolní výbor nás má jakési ne
na farmě svého bratrance p Vác

dorozumění s principálem p Ko
ivofiky bývalého hostinského v

lihou Principál svolal před časem

učitelskou schůzi a požaduje aby
South Omaze Pan Kolář učinil

si výlet do Corpus Christi Texai
a jest pro kraj onen nadšen Sde- -

vyd ioí a ní spojené hradil distrikt
Poom se tam ztratila nějaká prk-

na kterých se používalo za seda
il a námi Že hodlá se tam usadili
akmile mu to poměry dovolí

dla při orné schůzi a ta má distrikt
Nanejvýš mile překvapení jsmetaké platit Na to pořádáno diva-

dlo ve prospěch knihovnyna diva-

dle však sé prodělalo a pan učitel
byli v pondělí dopoledne návště-

vou dávného příznivce Pok Zip DOBSON MAREŠ & BURGE
objednal knihy na dluh a nyní žá-

dá aby je Školní výbor také za

vSech darů přírody
Ed Schmid se opit odebral do

Lincoln pokračovati ve svých stu-

diích ve státní universitě
Otázka opravy mostu je stále

více zamotána Co se panstvo
hašteří obchod našeho místa trpí
a lidé kteří sem rádi jezdili k

nám nemohou

President Roosevelt se možná

zastaví ve Schuyler na své zpáteč-

ní cestě do Washingtonu Zastáv-

ka by trvala pouze jen asi dvě mi-

nuty
Po chladaém a nepříznivém po-

časí začíná býti tepleji budou

však asi opět včtry
Zábavní Združenl dávalo diva-

delní představení v Janečkově
síni ÍIrála se komická fraška

Pspageno Schůze nebyla velká

neboť bylo velmi nepříznivé po-

časí Přednes a provedení hry

prý bylo znamenité Mluví se Že

ochotníci se odeberou divadlo

opakovat! v Howells

J E Šmatlán byl min týden v

Omaze za obchodní záležitostí

Joe Stoecker byl onehdy kopnut
koněm do čela a bylo třeba ránu

sešiti ač poranění není nebez-

pečné
E F Volda odejel min týden

do Frcmont do jjezdu bankéřů

Většf počet místních občanů po-

dal komisarům petici v níž Žádají

aby Geo W Wertz nebyl jednán
za' výpomocného právníka v píi
a okresem Dutler

Právník E T Hodsdon žaluje

J 13 Woodwortha pro urážku na

cti židá za to $5000

Strýček Sam potřebuje mladé

muže do různých oborů a proU
jsou oznámené zkoušky na růz

ných místech

Uase ball už začal Minulou

sobotu zde hráli studující z vyšší

Školy v Columbus s našimi a od-

nesli s sebou vítězství

Slečna Josefioa Trachtova byli
domu na návštěv

Kdo má dobrého psa dobře

udělá když co nejdříve zaplatí

povinnou dafl jinak může být pes
zastřelen městským maršálem

Minulý týden vstoupili ve stav

manželský IM Zerzaa se slLuddy
Prokešovou

Těl Jed Sokol SchuyUr uspo

V ULYSSUS A DW1011T NKB

platil Direktor však odepřel za

p Alberta Jelínka zámožného rol

nika od llartington Ccdar okres

Neb Pan Jelínek vlastni půl
sekce dobrých pozemků a daří se
mu prý velmi dobře jsa hotov

sc setím odhodlal se k návštěvě

omažských svých přátel a jest mi

ony věci platit protože učitel vše Qli DBDfZBa DGÍCpožily Jto dělal na vlastni svou pěsť ne-

boť direktor o ničem tom nevě

ým hostem svého Švakra Johna
děl A dle mého náhledu jest di-

rektor v právu Kdyby školní vý-

bor dovolil učiteli dělat to co by Chvála Jak s námi pan Jelínek
sdělil dobře pochodil ten k Jo sc6e mu uzdálo tu by si mohl kou

okresu Cedar usadil alespoňpit třebas automobil a Školní vý

- CllCFTli KOUPITI FAKMUř
C1ICETK PKODATI FAKMUř

CHCETE PŮJČKU NA PAKMUř

Máme na prodej velkou řadu nejlepších farem v liutlcr Scward

a v sousedních okresích

Jsme ve stálém stvku i lidmi již chtějí koupili farmy

Máme peníze k půjěctií na pozemky na nejnilŠÍ úroky

Čoy dotazy zodpovídá ochotně ft poctivá ViU krajun

Ul — KUANK MAHKS 1)vIkI1 Nl

bor by zafi musel také klopit Z před šesti roky Tehdy prodával
se tam akr pozemku za JiS za

kterýž nyal platí se až J60 a není
výtěžku těch školních divadel mo-

hla se pořídit krásná knihovna
prý pochyby že cena pozemků
tamních ještě vstoupne Kraja-

nům v okresu tom usazeným daří
se prý vesměs dobře

neboť my všichni hleděli jsme

vždy podobné podporovat ale

když se prodělá i tehdy když jest
síří plna nabita a knihovou má

3di

pak platit distrikt to jest opravdu

jjo ucnuyort jnop tx oázou i if———
_HBMaMaMMBaaaaHBMMMI Am8

poněkud hloupé Nai tedy vybí-

rat vstupné nebo hrát divadla vů-

bec? Ostatně nevíme proč by měl

Školní distrikt platit za věci které

výbor vůbec neobjednával? Dis

trikt nemá peněz na vyhazováni za

Ctěné krajany ve Schuyler a okolí upozorňujeme že O
v t v

JEDINÉprkna jež někdo ukradl Distrikt

je přece neukradl oni se je nedlu- -
FnrimiM dc(o pozor na

vnši drůbež!
11 II il(-liii- t kdvl miilrlť ilii- -

žil Kdo to tedy měl na starosti
ať to zapravl sám Kdyby mohl

luiiolililirL iliilll kulát dobrý n lacln) U'k ktrrjf isamt-í- l

vHeintt ndcchAid vaSÍ dríitwío J to
niiVJ vynálex tt jnii-mijf-

l o "MMiMIM
Cl

i!tKt li" JitHOřlO MIK !'
t U L litniWil H uolllt tl VM'ťl!!lV l UO'

liostiiiHký vo Sclmylorpikniky ta a v hitímkett
! 11 I íl u kul II

učitel kupovat vše bez vědomi di-

rektora a kupovat to co se mu

uzdánač bychom vůbec ůřadnlky
ty měli? Co by nám byli platní?

V11 rtJ —Neol úmyslem na

tím mlehati se do školních šáleli-to- ul

zdáruě prospívajíc! osady v

Abie neboť jsme jisti ie intclli- -

řádala soukromou taneční zábavu

minulé pondělí Posváni k lábaví

byli všichni Sokolové a jejich
83 t hl I J_ l'l !

j4 má vidy na rucn npiuy vyixr iiaBicn vin a tinuviu
přátelé
Dcera j banky byla odvezena

centnl Členové školní rady tamnído nemteulce do Omany aby

podstoupila operaci na zánět tle

ip n in in r f ui hji um f
viťťhny tmeliky vit a M4uU'r klr4 o

v trhliuáťh f moil prkny inljf '&
fcatdé tu Vfji r(Hi I vykoná Vo

Hor hvcmIkiiu h kdl by t itruv#tb'i-- o

tak kli!éitiit (hIioImí vritlni Jvtw

pt ntiť í rna vlťc Jn lAl tucvt pul
tiu tu ťt iiiti MU ] vy4rlí a ti
!ri ťfiluíle brtiikiviil uUtku 1)4

My V cImki imiuint li vjic ttuřti a
vitu Jf Ui hned ' fitpit!!

íu holili ottiKtvím na vitky ilutjiiv
Mtnd 4Uo ťriluiSe 2 vt inátnhu tm

budou koaatl povinnosti své správ

Ti Ulictie-l- l unuřQ suoii uhranu s© iisnu uuunu vv t
stouleni k Valí ilplul spokojtnonti

V KOUIUM - IIHOS - O

Sun FnuiclMM) (Hilnmo 11
0

pého střeva ně poctivě spravedlivě jak vftíi

učitelstvu lak i poplaloictvu NaCementový' chodník se klade

kolnu nového parku ve tleli warda jedou věc dovolujeme si vlak upo
lotuili milého pan) ipravodaie iMMnl anglické čaiopisy pli 1

tflIUVťtl
4vnt JUS kl ltlM K WaHwa %thnesly překlad ilsad Národní Jed-- ' cl škola! výbor a ta jest 1} má


