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Brzy po odjezdu z Omahy asibudu jíst na vánoční večer ač ne jest ovšem zcela jednoduchou a má

lidí má Spatnou krev To pochází od toho že jejich
MNOHO a ledviny jsou otupělí a neodvádějí výměšky Když
se toto přihodí otráví se krev a nastane nemoc Chcete-l-i odríeti
krev svou zdravou užívejte

B7JH íícLeonc
Livor ond Kidnoy Bolm
Tychlé ulehčení a bezpečné vyléčení pro každý neduh ledvin jater a

měchýře Tisícové užívají ho hlavně na jaře VáŠ lékárník ho má

Pouze $100 láhev

THE DR J H McLEAN MEDICÍNĚ CO St Lottls Mo

NTevyplatí se
dělati pokusy se vším co nám kdo

poradí jsme-l- i nemocni Starý
vyzkoušený lék jako jest Severúv

Balsám pro Plíce vyhoví každému

vždycky Pan Frank ŠistekzBell-vie- w

Minn píše: Léky co jsem

před dvěma měsíci objednal účin-

kovaly znamenitě vzdor tomu že

dítky měly již kašel v pokročilém
stavu Kašel pominul v krátkém

čase Měli jsme strach že do

stonou zase modrý kašel který je

Čtvrtina nemohla nás cvičit neboť

málokterý z nás ušetřen byl něja-

kou chorobou Zde jsme blízko

města a když nemáme právě něja-

kou povinnost jdeme se tam po-

dívat Dosud máme tu teplo ale

včera dostali jsme všichni zimní

ky a proto myslíme že chladnější

počasí brzy se dostaví ' Dnes pr-

ší ale dešť je teplý tak že nám

ve stanech není zle Včera také

poprvé střelili jsme si do terče

To už přece vypadá jako u vojska
ale když máme pouze cvičit a ani

si nestřelit tak to každého omrzí

My bychom nejraději ztrávili zimu
na Kubě Důstojníci říkají že se

v květnu uvidíme v Omaze ne-

vím tedy jak to s námi udělají

Nyní čekáme na výplatu Sou
druzi už se staví do řady a proto
musím nechat psaní Jakmile
bude něco nového neopomenu
Vám to sdělit Též musím se

zmínit že se Anton Hon vrátil

Byl na dovolené ve svém domově
v South Omaze Kratochvil z

Dodge také má zde býti ale "je

příliš nemocen a proto žádá pro-

dloužení lhůty o dalších 30 dní

Bude mu asi vyhověno Proza-

tím zůstávám se srdečným po-

zdravem na všecky čtenáře
Louis Holoubek

Co F 3fd Neb Vol

HUNTSVILLE Alabama —

(Dopis tento zapůjčen laskavě k

uveřejnění panem V Chládkem z

Dunlap Neb) —-- Právě jsem od
Vás obdržel dopis a poněvadž mě

píšete abych Vám psal Často tak

jsem se do toho pustil ještě dnes
Počasí tu máme pěkné je tu bez
větru a když tu fouká vítr tak to
není jako v Nebrasce Teplo je
tu dost ačkoli tu nejsou taková
vedra jako když jsme sem přijeli
Noci jsou chladné a člověk tu
cítí více zimu než na západě ma-

lý mrazík Minulý týden tu pr-

šelo a nemálo déšť přišel bez vě-

tru ale trval od rána až do dru-

hého dne a chvílemi to stálo za

to Některé stany byly vytopeny
Mnohý hoch si vzpomíná na do-

mov aneb na některou pevnost
kde se měl dobře a kde se vyspal
v teple a suchu Někteří si vzali

jen jednu deku mimo deku pod
sedlo a teď když má ležet na mo-

kré zemi anebo na podlaze (teď
máme již podlahy) přijde to mno-hém- u

vojáku krušné Ovšem
mně je dobře mám svoji postel
koupil jsem si ji za 75 centů tak
ležím na měkkém a v teple neboť
mám šest dek Nyní dostáváme
též kulatá kamna do stanů Náš

pluk má vesměs kulaté boudy 16

stop v průměru pro každých 16

mužů jedna bouda Jsme rozlo-

ženi po velké stráni vlastně na

úpatí kopce ale vysoko dost aby
chom přehlídli celé město Hunts-vill- e

a asi půl tuctu vojenských
ležení Druhý pluk jízdy je od

nás na jihozápad pátý na západ
od města sedmý jest na jih My

jsme na východ od města asi 4
míle a mezi námi a městem je le-

žení iobo a i6ho pluku pěchoty"
mimo ležení sboru inženýrů a

hlavní nemocnice desátého pluku
jízdy je od nás na severozápad as
5 mil ale je tam odtud dobře vi-

dět Místo jest pěkné a podnebí
zdravé Vodu máme zavedenou
z městské vodárny tak tu o pití
není zle a mimo to tady dostáném
sklenici piva že se v ní může je-

den utopit Led tu je dosti laci-

ný 25'cťntů 100 liber t městské
ledárny Ale to je vše nic proti
tomu sladkému vínečku a tady
dostaneme více vína za pěťák než
v Chadron piva Líh tu vojáci
dostanou za 50 centů kvart kdo

jim ho dá iemůže žádný říct
Obyčejně přijde nějaký černoch
anebo cos podobného a kdo chce
tak mu podstrčí nějaký ten desák
a nevezme to tuze dlouho a už

mají trochu té ohnivé vodičky a
j)ak jsou dobré časy dokud stačí
Co Vám mám více psát jsem
skoro u konce leda bych Vám vy-

psal trochu krajinu Město Hunts-vill- e

má asi 12000 obyvatelů a
asi dvě třetiny černochů Leží
na stráni má asi 10— 12 kostelů
a asi 5 salonů na každý kostel 3
velké přádelny na bavlnu jedna
jest největší ve státě Alabama

pracuje tam na 1000 osob větši-

nou dívky Co se mně nejvíce
líbí jest pramen který prýští ze
skály ve středu města Tamtéž

je vodárna Když Šel jsem kolem

vzpoměl jsem si na ten pramen u

Mělníka v Čechách ale tento jest
mnohem větší Mnobo-l- i obchodů

jest tu to je mi těžko líct neboť

jsem byl v wěstě sotva třikrát
Za jedno js-- m trochu iíný tam jít
pěšky a pak každý vojín musí mít

povoleni od svého velitele a musí
se prt&isat tíato poveleata Liž- -

se takto: Když se číslo spolku na- -

jednoty někde zakládalo byl

povolen hlavní úřadovnou na ka-

ždých deset členů jeden přes leta
což ale teď již není My tehdy
mohli míti dva takové Členy neb

bylo uváděno 25 členů Však ale

jeden z těchto členů byl při uvádě
ní zrazen ačkoli ho dříve k tomu
měli a byl tedy odmrštěn čímí
věc byla odbyta Po pěti měsících
dal jeden z bratrů při řádné schů-

zi návrh že se onomu členu stala
křivda a že by měl být přijat a je-

ho švagr tehdy předseda spolku
dal věc odhlasovat Všichni bra-

tří s tím souhlasili a druhý měsíc

by onen člen přijat Bylo to ozná-

meno hlavní úřadovně ale ta od

pověděla že již přijat býti nemů-

že že ala může být ponechán co

čestný člen spolku až do sjezdu
kdež snad ta vře dá se vyříditi
čestně To se také stalo a člen

onen byl přijmut Návrh ná při-

jmutí onoho Člena dal jeden z bra

trů od Záře Západu a ne švagr
člena kterýž jednal úplně

nestranně Snad by bratry západ
ních řádů více zajímalo kdyby byl
řád Záře Západu sdělil jak přijali
člena který od dětství nemůže

pracovat a po celý věk je nemocný
ač Čítá již 40 roků stáří To jest
dovoleno? Jest ovšem pravdou
že u našeho spolku jest několik

starších členů a sice jest jich pět
kteří překročili padesátý rok ale

žádný z nich není mrzák Spolek
čítá 35 členů a chybou jest že

když je člen u něho pět neb šest

roků jest o to starším! Což u zá

padních řádů nejsou žádní ti star-
ší? Vždyť řády ty jestli se němý
líme byly zakládány před dvaceti

aneb více lety? Nejlépe by bylo
a snad to je přáním onoho řádu

každých pár roků ty starší vybrat
a od spolku vyházet že ano? Dá-

le urážejí vyslance naší jednoty při
sjezdu v Nové Praze Minn že

jeden se vyjádřil že se sešel se sa

mými starci však to si vyrovnají
ti členové sami My jsme daleci

toho bychom uráželi starší členy
té neb oné jednoty a o takovém

jednání nechť si utvoří úsudek

čtenářstvo samo My pravíme k

závěrce toto: Jestli kdy ku spojení
obou jednot dojde aneb ne o tom

se nebude v Oakland Minn rozho-

dovat Žádáme ony bratry onoho
řádu kteří na věci podílu neměli

by nám nezazlívali My byli na

padeni a proto čest naše a celé na
ší Jednoty vyžaduje bychom se

bránili Jsme přesvědčeni že ně-

kteří bratří ani ve schůzí nebyli
aniž věděli že se schůze odbývá
Obrana tato byla sepsána při mi
mořádné schůzi dne 31 října '98
a schválena všemi přítomnými čle

ny Za spolek J A Komenský
číslo 6 CSDPJ

M Beneš Vojt Pacovský
předseda tajemník

Josef Křiká va )

Frak Šístek výbor
Vojt Pacovský )

SAVANNAH Ga 4 listopa
du Ctčná redakce: Po delší
době opět odhoilal jsem se na- -

psati Vám několik řádek [Ž
jsme se přestěhovali do Savannah
víte už a já pouze podotýkám £že

líbí se nám zde lépe než kdekoli

jinde co jsme posud byli Než

jsme odešli z Panama Beach Šrá-

mek a já také jsme posluhovali v
di višní nemocnicí Tam je podí
vaná Někteří leží tam 6 až 8

neděl a json tak hubení že se to
zdá neuvěřitelným že žít mohou

Jsou to živí kostlivci Nemocní

trpící zimnicí nesmí totiž mimo
mléka ničeho požívati Také jsem
viděl Provazníka než zemřel K

posledku nechtěl bráti ani léků a

když mu chtěli dáti ledovou lá-

zeň ptal se zda-l-i jej pokládají
sa kus hovězího masa Sestra

jebo setrvala u něho až do konce

Je to tiž druhý Čech co zemřel z

naší setniny Co nás se týče
máme se dosti dobře a bylí by
chom zde do jara raději nežli na
severu Půjďeme-l-i na Kubu ne
víme friuk nas Dyl zmenšen s

1300 na 1000 mužů Jos Kment
též docílil propuštění a dnes ode-

bral se domů Frank Brukner
dělá plukovního pekaře tak že

trf Češi se také někde ukážeme
Také se můžeme pochlubit! Že

máme dosud čistý "record1' a ne
víme co je to pobyt ve strážnici
Doufáme že se budeme tak driet
až nás pošlou domC Co jsou
zde ostatní národnosti z každé

byl někdo zavřen neb měl nějaký
trest jenom my nic Plukovník

Bryao byl nemocen asi dva týdny
ale včera přijel opět ke pluku
My jsme vliekni zdrávi a nabírá-

me taká na sebe nějaké to maso

co % nt t~ad: Když cv"e

OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

MONTGOMERY Minn Ctěná

redakce! Zasílám vám dopisy jež

jsme obdrželi od našeho syna

kterýž se nalézá u prvního pluku
dobrovolníků ze Severní Dakoty

Jestli si přejete můžete je uveřej- -

niti los Nestával

Manila ostrovy Filipínské 400

srpna 1898 Drazí rodiče! Srdeč

ně Vás pozdravuji a vědomost Vám

dávám že jsem Živ i zdráv Jak

už Vám známo Spanělové v Ma

nile vzdali se po bitvě Naší vy-

hráli a padlo jich pouze asi šedesát

raněných a : asi dvacet mrtvých
kdežto Španělů padlo asi 5000 a

vzdalo se 13000 Já v bitvě ne

byl neb jsem byl na stráži chrá- -

niv naše potraviny a zásoby kte-

réž byly vykládány z lodě tedy
Vám nemohu o bitvě nic vyličovat
ani zadně z nt zkušenosti ja
ovšem zkusil jinak dost neb jsem

byl na stráži tři dny a noci ani

jsem nespal a ani nejedl My byli
na stráži v malém člunu a čekali

jsmeaž se Manila vzdá aby mohli

vykládat v Manile My nejedu 2

dny nic až třetí den ráno jsme se

pustili ďo pečených brambor kte-

réž si domorodci upekli ale ty nám

chutnaly znamenitě Myslím že

není třeba vyličovat boj neb sou

dím že ho p Hudec vypsal Mě'

sto jest staveno podle evropského
slohu ulice úzké a nečisté Do

morodci chodí skoro nazí a žijí
moc mizerně Mzda jejich obná-

šela asi 20 centů denně a z toho

odváděli daně #200 z každé hlavy
ročně tak si pomyslete když má

rodinu a třeba osm jest jich v ro-

dině a má ji živit a Šatit z platu
20 centů denně že nemají velkou

rozkoš K tomu ještě byl zákon
že musili odvádět desátky na vydr
žování kněŽÍ a kostelů totiž 10

procent ze svého výdělku Z ka

ždého povozu musel platit po jed
nom dolaru z každého kola a pro
to se tady skoro vesměs používají
povozy o dvou kolách Ast před
dvěmi dny jsme byli na stráži v

doutníkářské továrně kde pracuje
as 2000 domorodců a ti nejlepší
dělníci vydělávají as #1500 mě

síčně kdežto ostatní a ženské

jichž tam pracuje asi tisíc dostá

vají #800 měsíčně Z toho si mů
žete pomyslit v jakém stavu se tu
věcí nalézají Dnes jsem byl v

jednom klášteře kterýž stál dojí
sta přes Čtvrt milionn Jest celý

železný a má moc krásný sloh a

takovou nádheru a ozdobu v ko-

stele jsem jaktěživ neviděl Všechno

je skvostně zařízeno a strop a stě-

ny ozdobeny krásnými malbami

svatých V oknách jsou ve skle

obrazy křížové cesty a asi jedno
sto soch a sošek se tu nalézá Ma

jí tu též svatého husara na postran
ním oltáři který má vysoké boty
po straně šavli a v ruce má meč

Jest to Španěl který jednou slavně

zvítězil naJ povstalci a jehož se

domorodci moc báli tedy jim ho

pak Španělové vnutili jako svatého
namluvili jim že je porazil nevidi-

telnou mocí poněvadž je Bůh po-

slal Musím vám vylíčit idiv špa-

nělských vojínů když naší vtrhli

do města Oni si asi myslili že

proti nim táhli praví ďáblové když
uhlídali naše hochy každý umaza-

ný až po krk i v očích bláto a ně-

který bez kabátu některý bos a bez
klobouku některý jen půl kalhot

na sobě každý umazaný a zarostlý

jako pravý ďábeL Já mluvil s jed-

ním Angličanem kterýž pravil

když spatřil naše vojsko že si tak

pomyslil kde prý strýček Sam se-

bral všecky ty pobudy A když
se jich ptal jestli tak chodi též v

čas pokoje a mají-l- i moc přísná

pravidla a kde mají stejnokroj pa-

rádní oni se mu vysmáli a důstoj-

níci též a pravili mo že americký

vojín chodí v čem ve svitek v tom
i v pátek a co dostane to že pro
pije On prý povídal že by je

anglické vojsko snadno vyplatilo
ale oni mu okázalí iak to dovedou

mazat když prášili Španěly kteří

byli samé šňůry a sami paráda
On se pak divil té statečnosti Ny-

ní se to radostně žije Nic se ne-

dělá ani se necvičíme a skoro ani

nedostáném nic jíst a jsme moc

leniví se umýt a vyprat naše hadry
Tak chodíme umazaní a když nám

je dlouhá chvíle tak si uděláme

zábavu chytíme dvě vší dáme je
na papír a malou hůlkou je svedeni

dohromady a ony se perou Naše

setnina měla bílou a ďruhá černou

a naše dostala vyplaceno a utekla

Pak ta druhá setnina chtěla veliký
přídavek když jsme chtěli handlo-

vat Když nás aaí to aebaví tedy

jich nachytáme pár na papír a dá-s-ne

fa &9 mravea&2 a koskásoe

iak ře uravwci Can a ocy s re
rrx Ur--" ranease ti
Č3 i— 3 r_j c:!z tfzrJ U

vím jistě Povstalci jsou nyní pro
ti nám a myslím Že ještě budem
mít s nimi nějakou šarvátku

F Nestával
Co G N D Vol

Manila 14 září Drazí rodiče!
Vědomost Vám dávám že jsem
zdráv a daří se mně dobře Ten

život v Manile jest dosti příjemný
ale jest moc velké horko tak se

nám už to zde nelíbí Dnes přišla

zpráva že pojedeme už za šest

týdnů domů tak jsme byli všichni

rezveseleni My už jsme byli tři-

krát posláni do pole na povstalce
ale nikdy nedošlo ku srážce tak
že jsme byli ušetřeni prolévání
krve Nového tu není mnoho než
že se jich zde mnoho rozstůně na

jakousi nemoc kterou jmenujou
"bahení zimnice" ale posud nikdo

na ní neumřel tak Že není moc z

ní strachu My nyní jsme na strá-

ži a včera jsem přišel ze stráže
která trvala 24 hodin a zítra půjdu
zas Je to zkušená na té stráži

když tam musí stát na slunci a at

každému škrabáku Všecky
Vas pozdravuju a doufám že se o

vánocích shledáme

Frank Nestával

HAYWARD Minn Ctěná re
dakce! Jménem celého našeho

spolku J A Komenský žádáme
Vás by jste přiloženou obranu 0--
tisklt v Pokroku Západu jakož 1 v

Bratrském Věstníku a doufám že

nebudem oslyšeni neb byli jsme
ve Bratrském Věstníku pohaněni
a tudíž jsme oprávněni i v témž

podat ono vysvětlení Přáli by
chom sobě by vše bylo dopodrob
na otištěno jak jest psáno a my

jsme za vše zodpovědnými
V úctě

M Beneš Vojt Pacovský
předseda tajemník

Obrana spolku J A Komenský tts
6 CSDPJ

HAYWARD Minn V Bratr
ském Věstníku ZCBJ ze dne

10 září bylo uveřejněno vyzvání
od pana H Breuera člena řádu
Čecboslovan číslo 2 v Nové Pra-

ze Mion za účelem spojení obou

západních jednot v jedno těleso a

bratří ZCBJ vyzváni byli by

podali své dobrozdání stranu té

záležitosti Mezi jinými též řád
Záře Západu číslo 44 v Oakland
Minn podal své mínění jeí uve
řejněno bylo v B V- - ze dne toho
října v němž však útočí se na sou
sední spolek Číslo 6 ČSDPJ
v Hayward Minn Kdyby zpráva
ta rozšířena byla jen v našem oko-

lí byli bychom se ani neozvali že

ale to bylo uveřejněno v B V

jsme nuceni ano i povinni ozná
mit! veřejnosti jak se věci mají

aby i bratří ZČBJ seznali a vy-

slechli druhou stranu Soudný čte
nář a mírumilovný bratr ZCBJ
při čtení onoho dopisu od řádu
Záře Západu dojista učinil sobě

již úsudek sám Jsou ale snad ně

kteří že by mohli všechno to tvr
zení míti za pravdu a proto chcem

aspofi z většího členům obou jed-

not objasnit jak věci stojí Páno-

vé ti píšou že nechtí obdrželi jmé-

no nesnášenlivců a že vždy bylo
naše čísíb oproti jejich řádu vyzý-

vavé avšak neuvádí na odůvodně-
ní toho ani jediný případ v kterémž

bychom jím byli ublížili Vždyť
naší členové pomáhali onen řád
budovat ale hned při uvádění je-

ho byvší-- témuž pozváni byli

jsme od jejich slavnostního řeční-

ka hrubě uraženi což týž později
musil odvolat Dále píšou že po-

vedou boj do krajností by se ne-

stalo spojení Z toho již samého

je zřejmo že bojovnými jsou zvlášť
co se týče hrubé střelby Ale v

tomto případu jsou málomocnineb
sotva asi k boji dojde protože oč

člověk nestojí o to obyčejně v boj
se nepouští A kdyby k boji o spo-

jení došlo bojíme se že by hráli
malou úlohu O tom v čem re-

dakce Věstníku tvrzení jejich na

pravou míru uvádí není třeba Ší-ři- ti

slov Jestli jsou aneb nejsou
u onoho řádu nám oepřátely jest
nám lhostejno ale bylo by snad

bývalo lépe kdyby Čtenářstvu

ty příčiny pro kteréž jsou ly

Snad jedna nich jest
ta že nára Členů přibývá ač oni

pracovali a pracují by se náš spo-
lek rozpadl To dělá pánové asi
dobré jméno spolku a proto marné

všechny vzteky Potom starají se
že prý by členové kteří patří k

jednotám mohli přijít o po-

jistné a co prý by tomu říkali si-

rotci? Aj aj tedy snad přece mají
důvěru Že bratří u našeho fpolku
ffiobou obdržeti pojištění? Jak se

to ale arovnává s tím co praví na

jiném míst Že naše jednota pra-

cuje o spojení proto že se bojí
ros ladu? Ze široka a dloubá pak

vjtirjí kterak prý s áotul
itiTcí Cs tíltho tpeiku Vtc ta

Adresář spolkft
Česko-Slo- v Dělnické Podpor Jednoty

' pro severozápadní státy:
'

Minnesota Iowa Wisconsia Nebra-sk- a

a obě Dakoty

Hlavní Jednota v Menttromery Mlnn

odbývá své scb&xe kaidou 4 sobotu ▼ měsíci v

síni F V Stanka o 8 h veíer Velkopředseda
V J Factor Velkotajemnik Fr Mixa

Jos E Sokol Velkopokladmk Jos
Maruška

Č I v Montgomery Mlnn v

Odbývá své sch&xe kaidon čtvrtou neděli v

měsíci Předseda Fr K-- Stanek Tajemník
Fr HUL Úíetník Jos B SokoL Pokladník
TomáJ Barel

Íi II Mladoěech v Le Sneur Center

Minnesota

jdbývásvs schftze každou 8 neděli v mřsic!

síni pana J Peroutky Předseda Jan Blcek

tajemník V Štěpin Lexlngton Minnncetník
Vto Kráva pokladník Jak Peroutka

Č III T St Pani Minn

odbývá své sch&ze kaidou 3 středu v roésícl

Předseda Tb Činčera tajemník F J Pavleí-k- a

SW Canton St otetnik Fr Bělka 304 Col-bor-n

st St Paul Minn

Č IT v Minneapollg
odbývá své sch&ze každou 4 neděli r mřuicl v
síni i 831 Washington Hall Cedar So ave
Předseda Fr Jindra taj Jan Btelnbauer 253

15 Ave 8a Mlnneapolls Minn

Č T v Soré Praze Muuu

odbývá své schůze každo4 neděli v městci
Předseda Vojta Chalupský taj FJ Novot-

ný aíetník Jan Jelínek pokladník Jakub P vo-

sou New Prague Minn

Komenský í TI T Hayward
Minnesota

odbfvi své sehoze 1 neděli v měsioi Předs
Matěj Benei místopředseda Fr Svejkovský
doiorce Víc Vaněk taj Vojt Pacovský
Olenvflle Minn Úcetnlk J Plevka pokladník
JosFunfár

'

Karel TeUký ě VII r Soré Třeboni
v Minnesotě

nrihfvá své schůze každou 4 neděli v měsíci
Předseda Jan Klein pokladník František Tu
rek acetnin Jan lupek tajemníte j jinara
KUkenev Le tSueur Co Mlnn

Č TIII Kovnest Oiratena Mina

odbývá své sch&ze kaidou L neděli v městci v

síni 6 8 P 8 Předseda Josef A Stránský
tajemník V Martinek v Owatonna Mlnn

Frank Kaipar pokladník A Borák

& IX Česká Koruna zlatých děli

t Pine City Minnesota

Předseda Anton Pávek místopředseda Jan
W Loveík tajemník Joa Bartoš b 32 Beroun
Min acetníkLeopold Haberman pokladník
Frant Pivek

3 X Čeehosloran r Ollria Minn

Předseda Josef Lepeika místopředseda Mat
Petříčka tajemník Frant W Kvěcb box 37

Ollvia Mlnn níetník Bedřich Iloóek poklad-
ník Vicslav W Plorhart

Čechle i XL r So Omaha Neb

Odbývá sch&ze každý druhý itvrtek v mísí
cl v osm hodn večer v síni J KontskýboPřed
seda Vác Šnajdr tajemník Jan Ko itskf 30
a Qul oěetník JaujUaJný pokl J Kotrř

Jediná dráha do Chicago
která cestujícím poskytuje každo-

denní vlaky a jízdu do Chicago za
světla denního jest Nortb Western

dráha Vlak vyjíždí z Omaha
▼ 6:40 ráno a přijíždí v 8:15 večer
téhož dne do Chicago Vlak tento

íjest v popředí doby nynější a jest
u cestujícího obecenstva omažské-íh- o

nejoblíbenějším Jiné rychlo- -

'vlaky vyjíždí každodenně do Chi-xag- o

v 4:55 a v 6:55 večer Ce-

stovní lístky můžete obdržet i na

iFarnam ulici v Čísle 1401 v "měs-

tské písárně dráhy "Tbe North

Western Line"

' iTa pxocL©J

lTl!±ttoMi
Jest to cihelná bndova o dvou patrech

pozůstávající s patnácti dobro aaríze-

ných světnic S bodovou spojena fest
dobrá 40x42 msital a n&dvoH jeden

fes-njek- ý

krám sklep na selenisy jié po-

traviny a i Jiné hospodářské stavbjr V

eelkajett to důkladně uřízené bos po
diřstvl Honocké výpravy do Jeckso
Hole WyomJng a do Xtárodnfho Yellow-aton- e

pmrkn mobon zde obdržet zásoby i

poaeenf nei vydají se na dallí cestu
Obchod jest tu čilý a výnosný Jelikož

vlak mne okolnosti nuU obchodní své

pAsobení zminitl Jeea naeea vvprodaU
Místo tote jest výhodné pro ksldébo ko

snědneme sbobatnntí a není to ládná

nejistá sázka Jest zde mnoho českých
eeadsáka m vstehni jeo ▼ dobrých s

dspěinýcb poměrech Piite mi o dalil v
eské neb aaclická řeři a Já ochotná vie
vám vysvotřJm

1
t3hUm

JX PATKIE Kirket Uke lUfeo

P
po nřjlepiích ryebloludích a jízda
po viecb ieieznicfeb obstaráme

v&áy aojlamiójl
Edo phie eí nekobo za sbou po
eotaiV £ii náes otnimit Jeho

17 rfjo r:"— ÍQky f eeaaí la

r— - r-- - --

1 r—v
f --— ~

trápil minulou zimu po kolik mě-

síců ale Severův Balsám pro Plíce

usmrtil kašel na dobro Přijměte
náš dík

Severův Balsám pro Plíce jest
vskutku nejspolehlivějším lékem

proti kašli což tisíce krajanů do

svědčují Máte-- h kašel nastuzení

ochraptění ztrátu hlasu bolesti v
krku chřipku Severův Balsám

pro Plíce Vás rychle uzdraví Ne-

berte jiného

CENA 25 a 50 CENTŮ

5 Balsám tm si kupte Severovy

Tabletky proti nastuzeninám chce
te-- li zbaviti se nastuzení za jeden
den Cena 23 ctů

Bolesti v prsou i zádech které
tak často nastuzení provázejí ja
kož i bolesti revmatické a neural-gick- é

zažene rychle Severův Olej
Sv Gotharda nejlepší domácí ma

zání
CENA 50 CENTŮ

W- - F SEVERA český lékárník

CEDAR RAPIDS IOWA

ISkfltrMtiAM tyy Mil tOapté fkttimrjr MHlléj
ftp převed trj šramat:

Study auperteaeea in
Tskw psu tima oslyI ssiss

I Mil rj biwlfc J

MIM eTtnr 'l

llo(ne# iwrlimltft VRRS

coaassrsiancs stwui or UM
ni x iipni auns mimi iu

A 1AŠIDA
nejstaríl ieský lékárník v Nebrasce

mi lékárnu v Prague Neb

Je vždy čerstvě zásoben všemi do
mácími hojivými prostředky Byliny
květy kořínky kapky olej íčky ifá
víčky prášky mastě pro různé bolest

jako podlom [řellon] mast pro otravu
krve začínající v koncetioácb mastě

pro koOská boláky léky pro kofiskou

kolikn růzuá mazání pro lidi i pro do
mácí zvířata to vie připravuji dle

dlouholetých osvědčených zkušeností

Prostředky skoro okamžitá Ačinknjíci

proti píchání v niícb proti rýmě pro
ti bolení zubů a Lolenf hlavy mast

proti kuřím okám užívání pro játrr
a ledviny Elexir pro změnu iivota n

renských a kdo ví co jiných věcí

Tím mi ovšem zásoba láků vzrostla

tak že mohu vyplnit každý recept af
ho psal kterýkoliv doktor Dovolává

je se VaSí přízně doufám fe v čas

potřeby naviti víte vždy

A MAAIWOTJ

POZEMKY

ČESKÉ OSADY

ve ffillow Jlíver
Jfiinneaota

lYztlŘMnmú
Přijeďte se podívat ny r a po-

suďte tu bohatou sklizen v' nice

jež právě se mlátí Syř až 40

bušlů po akru Přes leu sáte ro-

din si až posud vybrali pozemky
zde Každý zajisté má nyní ta je-

dinou a ef7 příležitost? pojistiti
sí dobrý domov

Huz&j d 3 to $600 akr

Pamatujte stoji to poaae taj botoví a IW
rotai při S proč ároku k sakoapeaf 40 akr
Doarmkl po (I akr

Pesesakf akáiesae rám sdaraa

Plita SMfV a etrkoUřfc

JAMES ELtrZlK

I k a 1 aal Wjm

t - MrtPDBa dJ střílí ty ttriíj jpsa ta ktlt i rari trrx


