
Novinky z Able Neb

' Mashek Bros obdrželi několik
Železničních kar polního nářadí a
kočárů jakož i těch nejlepších
kamen na vařrní Jelikož každým
dnem očekávají ještě několik dal-

ších nákladů jsou nuceni prodá-
vat! zboží téměř za cenu kupní
Než koupíte jinde přcpirjto se

Novinky z Ord Neb

V nožem městečku již delší dobu

nebylo slyšet! o samovraldě nebo

o Čemsi podobném Teprve doe

35 března bylo celé naše město

rozrušeno zvláštní rodinnou tra-

gedií PaoíE Oscutt počala se

př! obědě pro jakousi maličkost

mužem hádat! Rozlobena odešli
do ložnice a prudce za aebou při'

Do městské rady jsou zvoleni

krajané pp Frsok Jelínek a Jiří

špatf Jame přesvědčeni že za

jích péče a dozoru městečko osše

získá mnoho

Náš oblíbeoý hostinský p Josef

Dooát uspořádá nám opltnl ta

nečoí zábavu a sice dna ai dubna
— Doufám U bude zábava ta

hojni navštívena Pan Donát

Činí již od teďka k ni přípravy a

pro každého návštěvníka bude

mít v den ten něco připraveno
J Houška

— Minulý týden přivežena do
české oemocDice dra Dreueri v

Crete krajanka paní Durgessová
dřívá na cenu v jich obchodě
éatb když jdeta do mlýna zajdě'
te sa přesvědčit jsk můžete kou

razila dvéře Po chvíli následoval

ji muž ale bohužel přilel již

oozdé Paní Oscuttova vypila roz piti lacino u Mashek Uros Abie

Neb 3 1 (f

Pan J Školník odejel do Bral
tok kyseliny ksrbolové Oscutt

poslal ihned pro lékaře ale bylo

již pozdě Nešťastná Žena po nard Neb kdež obdržel zaměst-

nání u North-Wester- o dráhychvíli skousla Mrtvola odvezena

J Kirchocr 1 Brainard dlel zdebyla do Central City Neb kdež

bvla cechována Zanechává zde minulý týden u tvých přátel
asi dvouletého synka Byla teprve Koneční la Již činí přípravy ku
20 roků stírá a dáma velice vzdě

zahájeni stavby Školní budovy
laná Materiál aa již dováží na místo
Václav Zikmund měl předminu kdež má ilátl ten chrám mali

Čkýcblý týden káru hovězího dobytka v

Minulý týden dlela tU návštětrhu Dostal prý tu

oeivvšší cenu Podle všeho měl

Fad&laná vína
Plo luřflbnfeh prosekoumínf dokázáno

U valml mnoho obyčejných vln jst
padAláno Jsou to rv strojená vlna od

pravého k nerozeznání lekovn" padM-t- y

koupí vyrabltol obyňelnťSbo hofkrfbo
vína rr jár cnntfi sud —ita to vlak Kar
íovarikó Hořké Víno IMUé Joat Mora

vená pouzo % vín medového mmých
bylin v vrchách Colorada pro mA íTmo

sbíraných Jiných Importovaných
Clflný krajan p Kadlooz Jíowolls Noh

vyslovil diky a pomon JHt Krlivriké
Jbo otci poxkytlo Kdy ut byl zaopa-
třen Mkaíl riulfil e rudřlí n uxdr

?nf niUlodkam ntiíH řtludolnl eboro
by Karlovarské poskytlo mu novou tl
votnl sll1 a opít JJ poxdrtvllo— Zdra-

vý gftluduk jest Btfsobflmoii zdraví pro
voli tflo Blibost bolonl bitvy zAr
tfi noprvidlné tluConí srdce rit' tm
tří k 4 stolice royllunf Jsou éňkaxy
ft tftIva:í ústrojí 1 v nepořádku
tábooto II Ibned po Karlovarskem
vém Hořkém vlnil to V úplné pondrv
ví Iludoa o 10 rnoiiMcli lAbvicb r !l00

BpecUUty mojí vroby jsour
1 Karlovarské ledlov lSk Dra Ztlí- -

voti matka choti p J L Svobo-

dy ala již se vrátila do tvého dodobytek pěkaě vykrmený jako

vždycky Václav je dobrák a

proto mu to všichni za srdce pře

jeme

Onehdy si pan V I Stára vyjel

na návštěvu do rodiny Hvězdový

mova v Clarksoo
Anton Hurt člen firmy "Solln

gen Cutlery Co'' v Lincoln dlel
zda v těchto doecb návštěvou Jak
sa vyjádřil obchod jda znamenitě
Firma zaměstnává prý nyní dvacet

cestujících jednatelů a počet jich
chce ztrojnásobit
Pan J L Svoboda zdejší bao-ké- ř

aa mi ondyno ivěřil že ae

v Lexiogton Při té příležitosti
vv el si též na lov kachen Avšak

nespatřil prý ani kachního páří- -

Čka a kachnu teprve ne

Paní Vávrová a Creta přijela oa

návštěvu ivého manžela AVávry

vací 1I1 trojí
S Vlno Mdové sv Klchlo-- s Tonla

nnjlttptl lék pro pllcní krevní a íonikó
fiiiinrira

obchod jeho ftále zvětšuje Čemuž

sa nedivím Rfdít sa buda pan
Svoboda osvědčeným heslcmi 'Ma-

lý výdělek ala častý' Jest též

hostinského Pani Vávrová nám

sdělila že v Salina okresu měli U Paramel jediný Jistý Uk ku
(Astbma) a kataruo mnoho více sněhu než zde

jednstelem několika paroplaveb' Vzorok ktarcbokollv zdnrm kdyZ
přlIoUlte 10c ku krytí poMovného NaDoe 29 března odbýval aa zde

nich a pojišťujících společností a
pohřeb osmileté dcerušky p Joieíi
Novosada která zemřela na střev

prouuj v leaaruauu a jiuiiiu bbsiih

A V KOU1IA
2810-8- 1 1rlnierHt„ Denver Cde

ručí každému ža mu ušetří zby-

tečné vydáníní nemoc Sokol V MiŠko pro-

mluvil oa Česko-Národní- hřbi-

tově kdež byla malá Mollíe po — ' Sensetóxiilchována hřbitovní řeč

Nyní nastalo nám jarní počasí s v--v
samočinný piano-autom- ai

Rolníci už se těší že budou moci

Rádní Kovář v nedávné schůzi

městské rady se prohlásil že by

bylo radno něco podniknout! ve

směru jímž by byl natě operní
síně učiněny více bezpečné Hnutí

podobné jest chválybodno a mělo

by se dále sledovat! By! jsem již
Často přítomen větším zábavám v

síni Janečkově a vím co by násle-

dovalo v pádu nějakého neštěstí

ku přikladu ohně při zábavě jako
jsou sokolská divadla aneb ma-

škarní plesy Že posud se neštěstí

nestalo není žádným důkazem

Jeden lidský život má větší cenu

nežli celá podobná budova Dou-

fejme že nějaká oprava se stane

JiŽ dřívější "manager'' Jaroslav

Janeček jedenkrát sdělil pisateli
že má pláo udělat! ještě jedno

ze tvé síně Nynější el

měl by plán uskutečnit Co

týče se Rankovy ta teprve jest
opatřena jedinými úzkými schody
kde stěží se mohou dvě osoby

mí-oou- ti

Paní J F Zánová byla minulý

týden v Prague rozloučit! se pří-

buznými dříve než se odstěhuje do

Omahy
Anton Kubík provázel svoji

manželku do Omsby ku lékařské

poradě

Potřebujete piano? Mám zde

nástroj v ceně Í400 Aby jej firma

nemusela vzíti zpět a platiti dvojí
dovoz dala mi nařízení prodat! jej
za $225 když se někdo přihlásí
do 15 dubna F II Svoboda

Schuyler Neb

Svět je veliký ale přece se v

něm ještě nikdo neztratil a každý

najde to co jest pro něj určeno

Od dob' barbarství do dnešního

dne pokročilou! se mnoho král

oýcb vlastností se v srdci lidském

zrodilo ale mnohé špatnosti přece

ještě na aáa lpí a Životy naše

ničí Klepařství jest jeden takový
zlořád který neustále rozdvojuje
srdce milující vsazuje semena ne-

šváru do rodin a ničí domovy
dohání lid k zoufalství a z poctiv
ců utvoří bídáky nejboršíbo zrna
— V české řeči máme mnoho

krásných a pravdivých pořekadel

Když se otázka týká našeho sou-

seda tu je umíme citovat! tuze
zřídka však vzpomeneme Že též
ná nás samé se rnObou se boditi

"Kdo seje vítr sklizí bouři" jest
jedno to pravdivé pořekadlo Ale
za našich dnů mnohý ten zbabělý
klepař aneb klepna seje za námi
a když bouře se přižene vleze do

podzemní díry jako syslík —Proč
se někdy nepostavíme na stano-

visko toho o němž klepáme a ne

podíváme se na svoji ničemnost v

zrcadle duševním?

Dva velmi dobré měsíčníky ji

čtenářům kteří rádi pře
mýšlí a se poučují Jsou to aogli-ck- é

listy Watson's Msgszioe a

To Mor r ow První stojí dollar a

půl na rok druhý pouze dollar
Obstarám je každému kdo by si

přál F II Svoboda

Schuyler Neb

Pronajmu liotol
o 13 světnicích kuchyní jídelně a

officu Jest to pouze jediný hotel
v městě Milligan Dobrá příleži-
tost pro každého Bližší podrob-
nosti podá Jos Krét majitel
37 Milligso Neb

v brzku opět pracovat! v polích
Ačkoliv si nyní stále naříkají že

jsou špatné cesty přece jich
máme v Ori každou chvíli plno

V neibližšl době bude tu zříte
na nová firma která bude obcho

od Dorchester trpící Šíleností po
porodu Byla telce nemocna
vSak správným léčením se za týden

již tak dalece pozdravila že může

být již ponechána o samotě bez

dozoru a y brzku pojde doma
zcela uzdravena —Pan E Zumpíe

mladý krajan od Fleasant Ilill

který byl těžce nemocen již po
delfil dobu revmatismem a byl po
dva týdny léčen v čeiké nemocní

ci v Crete jest již zcela uzdraven
a v neděli odejel domů aby mohl

v pondělí zaČíti a jarní prací v

poli Uzdravil ae velmi brzy a

právě v čas aby se mobl dostat!
ďo pole

Novinky ze Schuyler

Městská volba jest odbyta
zvoleni následující: W Á Ratb-sac- k

mayor Jess L Woodklerk
W J Higgins pokladník L C

Snrjíth policejní soudce £ E
Greeomao měřič Tom- - Wácba

rádol v první wardě C H Smith

rádní ve druhé wardě Ed F
Vrzák rádní ve třetí wardě Do

školního výboru znovuzvolení D

Mick a C Scbmid
' Šerif Van Housen byl počátkem
minulého týdne v Howeils povo-

lávaje svědky na soud Balabaoův
U-Jobn- který má kontrakt

na stoku Ebernbergerovu započ-

ne na započatém díle jakmile to

počasí dovolí

Zábavní Sdružení pořádá taneč-

ní zábavu v Rankově síni v pon-

dělí 16 dubna

Školní výbor odbýval schůzí v

pondělí minulého týdne
-

Soud stran donucení okresních

komisařů ku opravě mostu přes
řeku Platte není ještě skončen
'
Mnozí mají za to že okresní "ta-tikové- 1'

budou muset opravu ne-

chat udělat

Dcera Jana Severyna jejíž jmé-

no jsem zapomenul byla minulý

týden na návštěvě u Křivánků
blíže Nimberg

Josepbina Trachtova odejela do

Omahy v době Školních prázdnin
"

J B šindelář okresní assesor

přijel sem s manželkou min týden
k soudu Balabanovu a zároveB za

svým úřadem

Rudolf Rohan cestující jedna-
tel Slavie a Rodiny byl v našem
městě a navštívil úřadovnu pisate-
le Liboval si že obchodně dobře

pochodil
C H Smith počal v městě od-

hadovat! majetky a po dobu asse-sová- ní

řídí jeho povoznický ob- -

chod Josef Bureš ze mlýna Wells-Abbott-Niem-

Co který prý
chce na nějakou chvíli ven na

čerstvý vzduch
- B F Farrel náš bývalý spolu-
žák z Fremonti otevlel zde právní
úřadovnu Ztrávili jsme spolu
několik příjemných chvil ve vzpo-

mínkách na doby a zkušenosti mi-

nulé
Hra Lawa Teonis bude letos

opět provozována na lotech sokol

ských nedojde li na stavbu síně

Josef Gruntorád byl na návttě- -

vě u svých pííbuzných u Abie a

Bruoo v Butler okresu

Dlouho jíme zpívali "Přijde
jiro přijde' a ul tu je paněaud
opoiděoo tle je tu přece

V předešlých správách mělo

býlí místo J W červený i Clark-so- a

V čeroý i Claiks

J C Kbtrobetfcr otevřít tvojí
úřadovnu nad First National ban-

kou kde bude provoiovoti obchod

pojilťttjlcf a poiemkový i vyhoto-

vit! abstrachty majetkové

dovati 1 dřívím a utaviteiskými

potřebami pod jménem Wloyd &

Russell Ačkoliv máma zde ut

(latent Jabtvý) -

10 závažím MklIoKramo UiJkým nahradí 8 budebni-k- 6

'V(i v vítiícb ro7mí!rch I na nobon elektrický
k dostání Obsabule 87 tónfi vířící bubínek ílnelu

triangl a % vále KaZdý válec braje 0 kusft l'řl
jednom natatoní braje ftkráte atnfiio býti ns libo

volnou minci raíízon

Mé stroje byly oa víca výstavách zlatou

medaili poctěny hodí aa velmi dobřa pro ka-

várny hostince a taneční místnosti nahradí

úplnou kapelu— Mnoho pochvalných dopisu

po ruce—Ceoníky na požádání zdarma

Cena za botoré z torároT 800 K casl $160

VELMI VYNOHNÍC-C- elá vka223 cm sfřk M

cm hloubka 74 cín—Výbradoíprodc) u flrmy

Hynek KlepetAř v Prazo
Železná ul čís 11 unlv budova Ilobeml Kurope

fWPinl lnrMriU mohou at stroj prohlédnoutl u p
Jroln ZiUfiiy uiJIU)l v}lttalbo KI do radu lvorn Ul

podobné sklady tří myslíme že i

nové firmě bude se dobře dařiti

Vzrůst podobných závodů svědčí

že v Ord stavitelský ruch jo ns

vysokém stupni
Rád pročítám p Steígrovy listy

ze Západu Jsou psány věcně a

1)krásně Jak dle článku: "Cestou
do kraje věčné zeleně" soudím ariíkdtmim unicttua

panu Steigrovi výlet ten se zna

menitě líbí

Bittxier cSc FloažokiNezapomeňte Že dne i6dubna
SCHUYLER NEIJ

obstarávají spolcbllve a poctivé
odbývati se bude sokolské cviče-

ní Nikdo nechť neopomene se

dostavit! Zpravodaj obsurávají nfliřiřv nniiítfln a n
pozeifiprodeie

juujunjj jjujiuiuuij um
v Nobrasco KaniaiuMají na prodoi

Oklahorao HevernI I J12nl Uakotflli
jtiiT Solidní Čestný Český podnik 3at(

POMNÍKY
žulové a mramoroví

Frank Novák
1413-1- 5 So 131b St OmihsWfk

(Biruit ItuUlu rraka)

Velký iklatt krásná ftiára a saruPana Kuptl
sl pomník v Omit Co iiiatřlla aaplaH

vám vlče nei twsiu

staríl muž Čech který se též

smluví po německu úplně zdravý
a statný Jest zkušený a důmysl-

ný hospodář mající rozsáhlou

praks! v chovu hovězího i vepřo-

vého dobytka a vyzná se dokonale

ve všech oborech práce hospodář-

ské i v těch oejtělšlch MůŽese

prokárati dobrými odporučeními

Adresujte: Jos Havlíček

1243 So tjth St

jóxjgr Omaha Neb

Dr A E WaniSk

řcnkj lékař

V ASHTONi NIÍIJ

Úřadovna v Asbtoa lékárně

Na poliJáai poiloult avldomit!
všem krsjaoům a blíika l a dáli

Zvláltl krijaoé v okolt Fstwtll
mohou 10 oa něho a úplnou důvť
10 jot cílili lituj

Loo-Glass-Andro- oson ilardvaro Como
--oUKidlfai lk—

Taranl vyrátaaá s ukovaná plarksvl ářlnt — (facviaý plaea
IvUtaý pltitb aovuvé shuM Uitanif dlát břtblky nulltaá
sbott oloykly stfalttá luael aátcjs sípoMovial luaát

Blh aVIUrnaf Otaaka lai

Na prodoj I

Dobře aalliený obchod sbolíra

amlieoýcn prodá s ve velké české
osadě ve středa Ncbrsik) Příčina

prodeje chatrné idravf Adreiujttt

jutí Lock U01 3

Ksvtoos Neb Píodolaílo so na Pokrok pnuzo Sl ročnú


