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Minulou sobotu slavila slečna
Vlasta Bartošova svoje i8leté na

rozninyknímŽ otdržcla od svých
4 NEBRASKA $ přátel mnoho pěkných dárků

Ve čtvrtek minulého týdne na

1'řljniou no

iiVtvnUU k mhiii'v4hI iitiHiuotint
ďířia imh Jako ilu}ti í JffiM}vilk-olnliwJnfM- i

a fycliitftkMnkftil IM(i
(Ifívno ?al'7nli nfhtnUn fríkiitÁftť
iln Hlulnri IIWl lUiiiuti ffioiiHinl
1h1Um iilntMfífíhl VitfMittiHttitikiljt
iiuititr puntHfuui it vl4 'lfřiiří a

fytiitut AdrvMHt 1'Anw tUnUmu k iUt„
Umuthii ClilfaicJII 7

Na jí2ii! tíinácté

Co ten (o oMoríník pru v o

vnitrní Jeho cciik

KdyŽ starý osadník a váženi

občané omaŽÉÍÍ učiní následovní

výpověď tu musí táž každého

vštívil nás pan PB Řezač od Bee

Neb a ním přijel pan Hromas
n do okresu Saunders a Butte Při oblíbený hostinský z Dwigjiť Pa

na Řezače shledali jsmejako oby
Novinky ze Schuyler

ďwláváF JI lolU)
příležitosti popíši cesty a dojmy

WllirilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilinillijJednotvárnost zabíjí Člověka aoeb čejně v dobré náladě z čehož

i VÁM bin II aliy vtí obydlí ffUkísoudíme Že se mu v jeho novémPaní UednáFová byla minulý otupuje jeho duši Mnohý rolník
v té jednotvároé prácí nevidí ty

krásy jež ho obklopují a proto
týden v rrasue suCastnivsi te
sGatku ivé dcery Emílie

domově vede dobře

Příští neděli odbývá řád Kato

lesť Mladočcchú ifcli] svoji prajest dobře na něco podobného obŠimon Knopfl přijel doma oa

čtenáře přtsvčdčiti

Paní A M Hiscallová 2507

již 13 ul praví: "Doan'i Kldney
Pills byly úspěšnými v mém pří

padě a učinili pro mne divy Ne-

moc má spočívala hlavně ve vy-

měšování ledvin a moč po dlouhou

dobu byla barvy mlékovité Brala

čas upozornit Jak mnohý z nás videlnou schůzi a jelikož se budoukrátký čas Uyl již delší dobu v

t)( úUUultit obrrt Jm a n

W Mllltflio
SOS lllckory ul GmihJ

jonŽ voloru vyli'ffv-í-
f a barvení

m& velkou ikmnmi lVlltlroviií
ipnlMi) (ilan a (tk{iit iiAbytku
víiiiijo %fUM'i [mwnitini lna! to
j:ll( ílí'llllltO — VI'Skl'f'l
iiríH fwiltóuw rufí IfUiA voli:

touží po něčem nedostižitelném a uvádět dvě nové člonkyně jestpráci zednické v Oarksoa

Rudolf Otradovský se již vypra Žádoucno by se každý z bratří a

vuje na cestu do Texasu Právě se sester do schůze dostavil

Tom Duda Fr Bartoš

předseda tajemník
v jeho domácnosti pakuje nábytek

jsem jiné léky ty však minuly se

teprve mnohý neúspěch nám uká
že pravou cestu a často nás přivé
de zpět k tomu co jsme v nevědo
mosti zavrhli aoeb opustili

Novinky z Llnwool

Pan Fr Blatný se sem před
minulou neděli přistěhoval s rodi

5 pochvalná o1f'orii'iMÍ iUllMrU
I jflH) r(ikanlkn 'Mt

atd

Řeznický krám který zde ote
účinkem Po koupení Doanfi

Kidney Pills v Kuho St Co lékár
Minulou sobotu sehráli konečně

naši ochotníci dvě rozmarné fra íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiciiiiiiiiaiiiiiifívřel před nedávnem pan Riley byt

onebdy opět uzavřen ně a po využívání jich byla jsem

vyléčena"
Na prodej u íecb obchodníků Cena

Fr Šabatka byl zde návStěvou

šky pod názvem: "Klepafské ter-

ceto" a "Švec před soudem''
Návštěva byla obstojná což doda-

lo našim ochotníkům kuráže a dr ABŠTItAKTYnou z Prahy Neb a v pondělípřes nedčh v rodině V Havlíka
zde otevřel živnost hostinskou na 60 centů Konter-MIlbur- n Co ttuffaloV neděli veler se zase odebral

želí se znamenitě začež byli odmístě pana Fr Dočekala
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N Y výhradní Jednatelé pro tip Htiíty

Pamatuj to jmono Doan's a nthefto — VřllOTOVIJJ -zpět do Nimburgu kdež řídí ele
vator minulý rok postavený

měňováni bouřlivým potleskemJednota Českých Dam koná
jinýchctěného obecenstva Divadlo téžvelké přípravy k oslavě svého 13Přípravy k veřejnému cvičení

navštívila paní F Otoupalíková zletého založení dne 27 května
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f HOSTINEC S M SíiílieťDavid City v průvodu své dcerypořádanému T J Sokol Schuyler

jsou v plném proudu a zábava budí Slavnost bude se odbývat v míst
nosti Fr Bartoše Zábavy odbý

Vliixtlll
Klotildy a syna Viktora Divadlo

nemalý zájem Tentokrát Sokol XViiTilf :: NeiiiííríUllíbilo se jim znamenitě Hostmivané Jednotou Českých Dam jsou 17 tli and Faru ani l'atUran Klk
byli rodiny Fr Bartoše a zdrželiobecenstvu chystá zdravý požitek

a protož všichni pamatujme na vždycky zdařilé a proto doufáme 16 a WlIIInm ul Omntia

VtUkfní Msizftv liíík inkol lirnté Imwirti)se přes neděli v pondělí ráno pak
odejeli k domovu Paní Otoupa tii titxi fliiki UI ni fi im Kl(e'ov flim a

že i tato každého úplně uspokojí
Každý kdo se slavnosti zúčastní

den 15 května Ctěte oznámku
a plakáty a seznáte že program roJleJÍ lihoviny prodává I velkém Teil Zi jitcjto ti naftutohotollatil

Y áknMk uh Mi?l4iili zniobdrží krásnou kytici
líková slíbila až zde bude divadlo
Že opět přijedou ježto u nich če

Pan Frank Karpíšek jest bla
je bohatý
Tahanice s na&ím mostem ne-béř- e

konce Posledně jsem se do
ské divadlo jest prý pařížskou ves

ženým tatínkem roztomilé dceru
nicí

Šky kterou ho obdařila jeho man-

želka předminulou neděli Pan Frank Kříž z Bruno navěděl že se B opravou nebude nic

dělat až bude učiněn rozpočet dání

pro příští rok 8 Ctěné krajany ve Schuyler a okolí upozorflujtnic

v
že

vštívil nás v pondělí a zdělil nám
že se tam otevřel čtvrtý nový ho-

stinec který řídí pan Karel ZeleZdejší katolická osada koná
Dramatický Odbor T J Sokol

: h rozsáhlé přípravy k velké slavno

JEDINÉný Minulou sobotu prý tam bylo
veselo pití a jídlo bylo všecko

sti na den 1 června Po slavnosti
a službách božích v chrámu Páně

bude se odbývat taneční zábava v

bude odbývati odročenou orgam-sač- ní

schází 17 května

Okresní assessor J B Šindelář
z Howells byl zde min týden za

svým úředním povoláním
Nová městská rada zasedla či

zdarma Škoda že jsem to nevěděl

dříve neboť na něco podobného
si velice potrpím

síni Fr Bartoše

K nemalému úrazu přišli pan
Krugova místnost v níž provo

pan Homr a jeho syn Eduard
zahájila svoji Činnost Noví radní zuje pan Fr Blatný Živnost hostin-

skou se opravuje jak uvnitř takPředminulý týden znamenali svůj
jsou: T P Cbaplain W A Rath

dobytek Pojednou se jedna z krav
zvenku Až bude vše hotovo žádsack a Wm Luneburg a veřejné

pominula a vzavši pana Ilomra na
ný se tam ani nepozná

rohy vyhodila ho na hromadu dří-

ví a p Homr utrpěl dosti bolest Pan Fr W Řezač se nám od

pan J os liťivolilavok ij

X má vždy na ruce úplný výLČr luřícli vín a lihovin 1

Chcete-l- i dobré zboží obraťte to na něho a btidtťj oh -
Ji8" slouženi k Vail úplné spokojeností fl
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K Sun ťrunchco €hIcao mt K
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stěhuje do So Dakoty kde koupilných poranění Pak kráva se pu-

stila za synem kterého též vzala
na rohy a mrštila ním o poblíže

pozemek Svou farmu pronajal
svému Švakrovi panu Aloisů Kří-

žovi Šotrab
stojící vůz Též i Eduard když se

z uleknutí vzpamatoval necítil &e

zrovna příliš dobře Manželce pa
— Předplácejte so na

Pokrok Západu pouze $1na Homra zase když jela ondyno
z kostela kCfi na cestě uklouzl roéné
kočárek se převrhl a paní Honoro- -

vá utrpěla dosti povážlivého pora
není na krku Měli u Homrů ten
čas zrovna pravý špitál uyní ale
se už všem daří zase lépe □ JT □ f &v n v WívJak se nám z jistého prame

s v-- ne sděluje ztratili v Plattsmouth
svého oblíbeného dopisovatele do

Pokroku Západu který se od
stěhoval do sousedního Bruna uspořádá——kde si založil hostinec a při tom
otevřel též hotel V Bruoo tedy

'i 1
budou mít teď dva zpravodaje a v

Plattsmouth Žádného Ale až oni
se dostanou ti dva spolu do vla-sůb- uď

jim pán bůh milostiv

mínění praví že jsou dobrými lid-

mi a budou sloužili městu ku cti
ve svém úřadu

Žáci z 8 třídy ve Školách ven-

kovských se mohou podrobili
zkoušce jak následuje: Leigh 8 a

9 května Howells 10 a u
Clarkson 12 a 13 Richland 15

a 16 Kogers 17 a 18 a Schuy-
ler 19 a 20 května

Před obchodem Hughes & Son

byl minulý týden odstraněn starý
cihelný chodník a nahražen cemen-

tovým

Minulý týden se v Prague odbý-
val sSatek slečny Emilie Bedná-

řové s p J Pipalem Slečna Bed-

nářova byla vychována ve Schuy-
ler a má zde mnoho přátel Jest
dámou dobře vzdělanou a Ženou
dokonalou Několik roků vyučo-
vala v okresu Saunders pak pro-

studovala praktický kurs ošetřo-

vatelský v Chicagu a něco času
věnovala hudbě Pan Pipal jest
známý a vzdělaný kazatel evange-

lický z Prague Pisatel přeje no-

vomanželům vše nejlepší a douíá
že se jim vždy dobře povede

Josef Svoboda ztratil jednoho
dělníka pana Kunce který přešel
do sousední krejčovské dílny a je
teď zaměstnán u Otta Zuelowa

Školní výbor odbýval minulý

týden schůzi a ustanovil zaměst-

nat! přítomné učitelské síly SIČ

Bryantova prý se však poděkovala
a na její místo zvolena byla slečna
Grimisooova

Pani Šafaříková se nalézá na
návštěvě v Lincoln

Slečna Kováříkova 1 Crett při-

jela na návštěvu k rodině A G

Kupky

Fr Vyhnal který nějaký čat
sattával místo poslíčka u telegraf-
ní společnosti Wtttern Union byl

pov)'iQ a odehni do Spaulding
na místo tvé nové paioboosti

V pohledal době pisatel vyjrl
několikrát na vtock ato hlavni

T J Sokol Schuyler
v pondělí 15 kv6!na 1905 v síni pana Janečka

Začátek určité v 8:30 vočor

i Minulou neděli odpoledne byl
Dr Draský telegraficky povolán k

nemocné paní Donitové ralfe

Panu Josefu 1'rocháskovi

druhé děvčátko z dvojčátek
a tak obě už odpočívají vedle své

matky aPZESOG-KIM:- :
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i Ovcttura Kapela
Minulý týden došlo mno
dotazů co je se mnou že už

yfl a Živý obraz Sokolský Život

0] Sokolky a Sokolové
čtrnácte dní jsem neměl žádné no

6 Kroužení kuželů Sokolky

7 Hradla Sokolové

H šrm Sokolky

y ifrasda Sokolové

10 Ta in ční tábava pro kaldélto

vinky v Pokroku pinl Babkovi s

Morse Bluífi mně dokonce vzká- - ['JLs] 3 Cvičení tyčemi Sokolky a Sokolové

Kjp] 4 Uradla Sokolkysala že mně vytahá za uši neboť
rN Kúfl na siř bokolové

ednou mne to prý odputtf ale
Cvičeni Hdi chvatně inámý Hokot i odborný cvičitcl tělocvikum„
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dvakrát vynechat to prý jest ul
trestuhodné Musím vám sdělit
že jsem minulý t)1den novinky po-

slal ale kdé se zdrlelý to nevím
nebo je pan redaktor fa vli slá-

vou hodit do koše odkud neol v(

ca návratu (Novinky datly ai v

úterý v 5 hodin odpoledn- e- tedy

p S Koitlán 1 rromont Ntb

Po cvičení taneční xtíbava
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tka nějak churavl Ir Dratký
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