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7f iMu nejlaciníJSlho o

brázkového časopisu ?yl!o právfi
v obvyklé vkusné výzdobě číslo A

Na předním místě seznamuje číslo

čtenářo a podobiznou starého ne-

dávno zesnulého bojovníka ca práva
lidu našeho dra Aloise Pray Tro-

jana jehol život a vlastenecké

působení vylíčeny jsou ve zvláštní
vřele psané stati Z dalšího obsa-

hu dlužno uvésti přede vším tkli-

vou novelistickou črtu nNa pope-

leční středu" od Václava Luňáka
lir&anétn u vilrirunf rl f 1 A It fili

Waurly Stallou Sun% Co
V ttfni redakcea — — (tuly
rfttné dopiy i viech Mtátft uvalu-

ji co jrt toho aÍ příčinou lu e

krajanňrn v Virginii tiethce líbi-

li ! Mni jet známa jen jedna
udávají le ne ve Virginii nemohli

uživili Ale proč t
Já jiem lonukého roku sklidil 15

buílft kukuřice po akru pe&init
2') (peanuta ae náaledkem aucba

pře Jminulý rok jem jich
uklidil ro buíla po akru

Kukuřice Ktt cde pro lává 1 cent

za libru řili 50 centu ca buil pea-

nuta '1 centy libra čili buíl tliíc

oboje e prodává ca hotové

I'an Jomf Křikac t (ieranium
Neb pííe v lUlt 45 ''Pokroku

Západu": l'enice pro lává se za

45 a 4Hc buil ovc W itft korná

27c buil

HEBRJim
LamU rt F Kolda llanker okrmu

Colfaz jiíňo H užíval Dra Lamho
fera prásky proti bolestem hlavy a
svědomité je odortičuje co dUiu
lepší prostředek nel kterékoliv tak
zvané léky Dra Lamhofrra výte-
ční prášky mu vidy daly okamžitou
úlevu 46—4

— V Hnmbolt shořelo 13 března

několik dřevěných domň Mezi po

hořcíými nalézá také náš krajan pan
Hnilička Škody ohněm sposobené

obnuijl na $2000 a jsou pouze
čiu4čně pojištěny
— Výstava obilní za okres Clay

určená pro svět výstava v Chicagu
odcalána byla dne 15 bříz na místo

svého určeni Sbírka sestává zo tři-

ceti různých druha obilí k nímž

plipojeti jet tabulárnl přehled o vý-

nosnosti každého

— llřadovmt okresního klerka v

Lincoln byla 15 března acenou velmi

Živé pěstní rvačky ve které bývalý
okresní komisař II II Scbaberg a

korninař MrCiraw byli účinnými Mo

Craw přednesl totiž resoluci v nli
okresní komisaři měli vznésti žalobu

na Sciiaberga pro nezákonité podr-

žení peněz Z toho povstala zvířecí

rvenice mezi oněma "pány" komi-- s

Hry

— Voda na Loyan řece vystoupla
za posledních dnu v okolí Hancroft
a rozlila se na míli široko takže

m&2? říci v celém okresu Právé
zdo zakládáme "Čtenářskou Itese-dď- '

co! doufám a dobrým výsled-

kem bylo by to k prospéchu kaž-

dému bez rozdílu: mládež se rnuže

vzdělávali starší mohou si hráli

knihy k členi jen občané a hulí
a nebuďme malomyslnými neb ve

spojeni jest síla Jak smutné jest
to pro nati mládež když má cmírali
v nevědomosti a Kil pouze pro pi-

vo a tanec vždyť jest tél každého
vatou povinnosti aby znal vyšil
cíle a si be tišlechťoval

Tél k nám zavítat vykupitel ale

nemyslete občané le jest to vyku-

pitel liditva on vykupuje pouze
pozemky jil vykoupil šestnáct
čtvrti Mnozí krajané též přichá-

zejí zpét tak že to není tak smutné

jako před třemi roky obrátilo seto
k lepšímu Co mnohý ztratil Žo

nechtél čekali? Nechávaly se po-

zemky společnostem za babku a

teď je prodávají ne lacinéji jak za

tisíc dolaru a výše

Čťi dopis z Dunlap v P Z čísle

40 od II N jak se o té bídě nazvo-nil- o

Což to tak skutečně nebylo?
Celek byl na tom špatně ale mno-

zí prabídní ! Když soudný čtenář
to uváží jak ju to vc skutečnosti

první léta nebylo mnoho vzděláno

a na to dva roky úplné sucho vy-

dáni dost ale příjem žádný kdo to

mohl vydržeti? Milý příteli máte

posoudili celek a nebrali si vzorek

na jednotlivci ! Posuďte dobrého

dělníka se špatným šetrného s

marnotratným a pak si utvoříte

dobrý úsudek Já Vás uznávám

že musíte býti dobrý Pařížan že

Ý f ísj! budou lak U-ka- vl a i
Fá lek Jem ochoten dáti práci

t tišemi tlít t ii á tu imiiiiiri iln
1

i 'idpovt lati li kolky mnoho

jfcjj H úctou FrWIVidler
tř
VI lOtlU Mo 4 března t3
tftedakcel Musím vám podali

Li) i r:t_mřín nt' ciu 'i i im f 1 J a lil i li li- -
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f# ti--

A I á! I
i-

-

wmiy p rrauui-- našil
_ _f í I i I 1 I

t
#
ii i v MMnini ziozi ují za-ll- !

tajné policie poněvadž ku- -

l'l kradené zboží Z pořátku

I vše kdyl pak před něho

Mord ttodéji ktiř(

přiznal ko vinou ano

í ic'I míl vyzradil neloť prý o

JtJj(ky věděl ní kolik li dři
nc loupež stala Obchod jeho
rlin poiiť i A ty puk hledaly

I páděné věci V í1kí)io1 ní

I ni bylo nalezeno ca $ 400000

y Druhý den se 5lo r!i1(iet

bytu a tam natrženo přca
'nakradeného zboží věci tylo

ltličnó od diikna a2 k diamau-1- 7

věci tyto byly přiveženy ta
I iccjnl stanici

Věci jak 5 sám p Kanti přiznal
!oval velmi laciné Na ř jeho
:'A d byl oloupen o střižní zboží

í nC 1 1700 za které zaplatil
_ _ _'4- - i i i i i y

jíuw ziaiu nouiiiity v cene $tuuu
1500 atd Jak policie udává bylo

nejhorší mláto v městě pravé to

ízdo lupičft zlodějů a hrdlořezů

jest při téo vřci zajímavé jest
Kastl jest velmi dobrým

Íp pravidelná chodil do kostela

rnínfo k zpovědi a u vel p
t Ij' áVi eulmi vA4£itt vkKI ti' Li vwis uti vvitaai vhvii (ivui' tA
i Wl mnolin vřcf It uvalí cli

iKOHieie rv jana epomuiKeno
ke vpolku Sv Václava I Jed

ov JKefa II K J

i Americké noviny přineuly zprávu

i celém sloupci a tropili hí ten m-j- -'

Vf posměch i Čechft PohI- -'

i Atch rní-- i vyobrazeni Katla m

fjin křiíem odznakem to I Kat

sjfed s ohlavenfm "KKž za mři- -

si i" I)reba ten jMt ženat a má

jsi malých dítek manželka jeho

it blázen jtn ieho vinou jt to

ora n Studila zakláJaifcf člena

{dnoy Č S I 8

íinulý týden zde zemřel puna

nyn dříve než zemřel

Ívína otce žo by a ním jeňté
ale otec mu zkázal

%

ho nezná tak muHil chudák ze

'ta Pohřeb mu byl vypraven
'ati HluSný v domřnceíe inad otec

obudekrýti výlohy jelikož mel
'
?ip pojiSteného na život ale ztuý

e Olec jednoduše řekl že ne-'a- ni

centu poněvadž nyn jeho
' lil do Národní líně a to hp jeho
iivédčcním nenrovnávalo

předminulý týden dávat katolický
jk zábavu v Union Capital

P a to He rozumí byl pozván tiiň
' fr Nooman jejich to miláček

pnj ochlanta aby jim před není

'p" Inu avfij k svému I A hle

' :ý den přincae Globe Dernocrat

''Sný článek jak prý ho tam pro
I a lifcílfd íivnval velmi nlilílx-ní- '

-' osadé Sv Jana z Nepomuku
mři zlaté hodinky a tak vel

v řetéz že by na tifm mohl

i oJiti prsteny na prstech tak
- že když zavadil za uchou

y e hned že ulétlo a dýmku z

y5 píiny tak velkou že by He

kékolik galonft zeli bylo venlo

řchybujl že to bylo jeho My

5'ti pana KaHtla íak brzy na

Randál zapomenou to nevíme

sn se přiznat že mi neznaboho- -

lne jen předce mnohem chy-f- ni

ku př když nřco u spolkft

y'ru tak to tajíme dokud mož

íjréle tak jednoduíe řeknem:
S velké neňtřHtí ztratil jsem

bratři pomohou a 8cho- -

i: zaplatí a pracuje m dále ve

íti aneb má-l- i vdovička hodné
ů a my ie chceme nepotřebu
i žádného násilí začneme ji
fjkávu a opet kávu a jde to

J'zrucnoMt a dokaze ne ve!
úctč VáS rozorovatel

salnjo číslo pokračování svižně
I

vypravovaného "Denníku sleoinky'
od Ang Kug Mužíka a dokončení

napínavé povídky "Spiknuti" i
anglického od Lud Lušťáka Od

vynikající české básnířky Haleny
Jesenské nalézáme tu "Písně"
čtyři rozkošné básničky ve slohu

prostonárodním kterými se každý
čtenář osvěží Zábavně poučnou je
stať "Naši černí ptáci" která jest
tu dokončena Obrázková část

obsahuje roztomilý dětský obrázek
"Hezká panenka" a tři vyobraaení
vztahující se k našim Sumavskýn
krajanflm Chodům První dra

znázorňuji "Kroje Choda" třvtl
pak "Hrad Choda v DomažlicJch"

Jako obyčejně přináší i toto číslo

hojnost d robotili pro zábavu mláde-

že i dospělých "liosedy lidu"
možno si předplatili (pololetně 80

kr na celý rok 1 zlatý 0 krejcaru i

a pošlovní zásylkou) a sice přijímá!
předplatné každé knihkupectví ja-

kož i nakladatelství J Otty v Pra-

ze na Karlově náměstí č 34

"Ottovu Slovníku Naučného"

vyšel sešit 131 a 132 Darwinova
nauka — Dědičnost Sešity obsa

bují mnohé vyobrazení Majitel
I
vydavatel a nakladatel tohoto epo
chálního díla českého jest J Otto
v Praze Karlovo náměstí číslo 34

kdež mohou se veškery díti objed-

návky

"Jaté JYahy" vyšlo ročníku
10 — číslo 10 bohato jest na ob-

sah tak i na vyobrazeni Z romá-

nové části vyjímáme pak: "Proti
všem" z péra AI Jiráska "K
obětišti pohanských Voťakft" podá-

vá v dalším pojednání Jos Kořen-sk- ý

Kus romantiky maloměstské
rozvádí velmi poutavě zračné péro
páně Ilellcrovo Vrchlický uve-

řejňuje zde několik ukázek ze svých

nových básní epických: "Majitelé
hutí" a "Z divu devatenáctého vě-

ku" jakož i "Chudé srdce" v dal-

ším pokračování rozestírají před
okem čtenáře látku zajímavou i

poučnou
Z maleb vyjímáme "Černý Petr"

"Oheň v kmírně" "Chudina na
dříví !" "V zimě" od Km V Nád-

herného a "Pamětní deska Josefa
líraiina v Hoře Kutné"
Zlatou Prahu objednali lze u J

Otto Karlovo náměstí Číslo 34

Praha

1'řrdák

Od ilio MTudniil Elxctrle Blttora rvkl T

přísni toul ai knoíni njrnt
lé4 M Úiln4 t t veiknrýoh f lutch itiifk
tonik rottf'dkA proiMifuJicleli _ n aob-Imj- a

nic eo by z ni uílnltl mohlo nápoj lek
oJlnu uinván Jrtt u njlop4t aejěuttt
tik proti Telkerým namočím ialudku Jtr
lilvln VjrléM otironlck bohnl ilnvf ttutíy-lion- i

iiiopn vyháut mlrll is ayaléma
knji-noa- t truf"0 při kaidi Uhrl lam b patlu
vrátil Poun' ta 80o Ulii-- Ka prodrj v Ukáral
úoodman Drng Co dj

Minulé zimy trpěl jsem nastuzením
tak že obával jsem se že již mám
zárodek souchotí když byl jsem u

pozorněn na Dostálův Plícní Balsám
Zkusil jsem jej a jedna láhev vyho
jila mne úplně J M Liška

Ctěný pane Trlner !

Zašlete mně 12 lahvi "Hořkého
vína" neb nám zásoba došla Dle

mého uznáni stojí za to abych vždy
zásobu "Hořkého vínii" na skladě měl

poněvadž jej v domácnosti pořád ně-

kdo potřebu jem MňJ syn je již mnoho
mésícft na lécích a při tom byl bez

chuti k jídlu Co užíval Vašeho "Hoř-
kého vína" je veselejší a dobře mu
chutná jíst Frank Drušák

917 Washington St
4- -k) BALTIMOIE M!

Z Dunlap Neb 7 února čímIo

41 I Z so sdéluje: Pšenice oej- -

lepil platí I 2c Tedy ta nej lepil
pientce a nejvíce pěstováni plodina
na západé i bohaté panenské pudy

vynese i jednoho akru $10 8o ctft

když se sklidí 35 builfl po akru

Naproti tomu já zde utržím jed-

noho akru ca kukuřici 1 1000 c za

peanuta $101 c Ovřm že nepo-

čítám vydáni na jedné ani na dru-

hé straní Ačkoliv jsou zde po-

zemky vylité vydají přece vlce
užitku než na západé jen když

jsou dobře obdělávány Zde je

jeití ta výhoda že kdo chce délati
a má h tomu pracovní síly muže

udélati vše sám vylámati kuku- -

kuřici též i vydroliti okopati a

otrhali peanuta Výlohy při tom

nejsou žádné vyjma kdo by chlřl

kupovui drahé hnojivo

Zpropadent hnojeni to se mno

hým nechce líbili proto mnohý jel
ze staré vlasti v nadfji že v Ame-

rice poroste vsc bez hnoje Nuže

všichni tak smýšlející pánové

předplaťte si na "Hospodáře" ten
Vám povl jak jiné bohaté země

schudly Pád takový potkal též i

Virginii Jest přímo hříšné jak
se zde farmaří vše co pozemek

vydá se prodá nic se mu nevrátí
Kukuřičnou slámu posekají odve

zou do cest neb do lesa hnflj zde

málo kdodélá Místo hnoje kupu

jí drahé prášky a to jest pro vyži-

tý pozemek tolik — jako když se

hladový človřk napije lihoviny:
— síla chvilková — Nechť si žád

ný z čtenářů nemyslí že chci do

Virginie nčkoho vybízeti já podá
vám pouze svftj úsudek a tvrdím

že se dá pozemek napravili ale

podnebí nikdy

Kdo by chtíl ve Virginii svflj
domov zaloŽiti radím každému

aby koupil jen co muže zaplatiti a

obdélati ladem ležící pozemek

jest ke škodč Já sám mám tolik

pozemku že ho sotva čtvrtý díl ob- -

délávám Též vím jisté že jsou tu

krajané že by rádi odprodali néco

pozemko
Pročež radím každému kdo by

se chtí'1 do Virginie podívali k

agentům ať nechodí nýbrž ať se

obrátí na některého krajana zde usa-

zeného Doufám že mu každý
svédomitfi poradí Letošní zima

zde byla dosti tuhá sníh ležel od

prvního ledna až do 25ho Asi

třikrát klesl tcplomér na 13 pod
nulu Nyní jest počasí mřnivé

Jarní oráni již započalo
S úctou V Jílek

Hemlngford Neb — Ct red —

Maním se zmíniti o tom našem zá

padním životé Právé teď náš

vážený občan Alois Zajíc vystoupil
z kruhu mládenců a vstoupil v kruh

dvou srdcí My ho a radostí vitá
me ale za to kruh mládenců mu vy

týká nevěru že je opustil a byl jim

novčrným
Právé když sedíme při večeři

při dobrém hovoru tu náhle spustí
hudba českou píseň Co to bylo
za hudbu? Česká která so nedáv-

no utvořila a řídí ji nadaný mladík

Jan Zajíc když přehrála dva kou-

sky přijali jsme je mezi sebe pak
to šlo do bílého dne při dobré

chmeloviié a veselé zábavě

Náš život jest zde svorný to se

veškeré spojení na jižní straně řeky

jest úplně přerušeno jak a městem

Hancroft tak i n Pendrem V po-

sledně jmenovaném městě jest 30

prázdných domu poněvadž je voda

zatopila a k přebývání nepotřebnými
učinila Dva mosty přes řeku jsou

odplaveny a přechod a spojeni přes
řeku jest pro blizkoa budoucnost

úplně nemožným
— Pí John Peterson bydlící v

Junita prala 15 března a tu její
malá dceruška padla do vařící vody
a tak mnoho bo na těle popálila že

se jí svlékla kfiže a těla Snad ee

pozdraví Matka popálila se na
rukou

— Kolem 9 hod večer 15 března
strávil oheň budovu J P Johnsona
v Creighton Nalézalo se v budovó
též néco strojů z nichž některé po-

škozeny Majetek pojištěn na 11500

George II Thomas státní zástup-
ce 7 okresu Colfax praví le po mno-

ho let trpěl nesmírné bolesti hlavy
a od žádných lékařů neb léku neob-

držel nižádné úlevy Konečné zku-

sil Dra Lamhofera jisté účinkující
prášky které se mu osvědčily býti

neomylným lékem 40—4

— Spolek měřičů dokončil pří-

pravné práce pro zamýšlen kanál

Hendrickftv jenž spojovati má řeky
Platte a Klkorn asi tři míle záp od

(iretna a dvě míle od stoku obou

řek Kanál má být 75 široký a 18

mil dlouhý a sila hnací zařízena

bude na dvou místech a to 4 mle
od Oretny a 25 mil od Lincoln Od-tu-

d

povede se kanál kolem 14 mil

daleko od South Omahy a odtud

převáděna bude síla do města a do

Omahy Výlohy vypočteny na

Kanál má býti hotov ve 3

letech
— Pan Kosewatter byl zbaběle v

Lincoln přepaden sražen k zemi ra-

nou od sadu udeřenou noslancem
Sheridanem Když Mr ltosewater

objevil se ve sněmovně včera ráno

přistoupil k němu Sheridan a činil

mu výtky zaotištěnou zprávu jeho
se týkající jeise právě nalézala

v ranním čísle "Bee" MrRosewater

vyložil mu na jakém základě se tak

stalo a připojil že byly sloupce 'Bee'

otevřeny pro jakékoliv další vysvě-

tlení aneb odpověď Sheridan zdál

se býti pokojným a rozmluva úkon-cen- a

Za nedlouho na to bral bo Mr

íioHewater h auditorem Moorem

hlavním korridorem a tu událo se

přepadeni
— Němec jménem Chris Brunker

nalezen byl mrtev 14 března na far-

mě Matěje Nau asi 0 mil západně
od města Chappell ležící pověšen
ve chlévě Byl oddán nestřidmému

pití přišel sem před nedávnem od

jihu a vládl pěkným jměním

znáie dobře tu nádheru (ale drno-

vou) ty hrady — zde krásně vyhll-- ž

'jí ani zde nebyl Žižka a přece
jsou na padrť Též znám krajina
který má kočár myslím že ho za-

měnil za kozu aneb za tele Jest
zde mnoho osadníku kteří se ještě
ani při dobré úrodě za rok nevzpa

matuji
Což má člověk ustavičně býli za

pecí a nemá si zpříjemniti Život ?

Jaké jsou zde zábavy ty přece tak

mnoho nestojí? Padesát ccntft a

lze so mezi rodáky pobaviti ! Pro
čež rodáci rozsévejme jen dobré

símě z kterého pochází dobrý

plod !

Počasí zde máme měnivé trochu

sněhu n zase teplo mnozí počali
síti Ale ceny mámo mizerné nej-lep-

pšenice 30c buil to se mfiže

s dobrým prospěchem farmařiti a

pšenice jest zde hlavní plodinou
Kdo sázel v loni hodně brambora

ten nejlépe pochodil já jich měl

lj akru a dostal jich 205 bufilfl to

jest jiný výtěžek po akru než za

pšenici ! Ovšem neznám jejich je-

ště cenu až se začnou odvážeti na

zimu byly po 45c žo bramboru jest
nedostatek snad ani zde lacinější
nebudu n S úctou Karel Rendla J

Rlchland Neb — Ctěná red —

Měli jsme tu krásné počasí ku kon-

ci února Tu a tam když se dva

farmeři sešli hned vyprávěli o po-

časí a žo asi za týden začnou se se-

tím Počasí potrvalo až do 20

února a hle co se stalo počal pa-

dat sníh a když ho dost napadlo tak

se dostanil ten příjemný severák a

začat foukali a tak měli jsme potě-

šeni viděti pravý malý dakotský
blizzard Při tom dosti silně mrzlo

a tak máme zase po seti na nějaký
ten čas Snad nám již mírnější po-
časí nastane jelikož nový president
začal vládnout a to by bylo zatrole-n- é

aby Cleveland nechal lidi

zkoušeti nějakých nepříjemností
Teď bude to pravé blaho nu uvi-

díme !

Železniční společnosti též u nás

nedodávají vozy tak rychle jak by
si to majitelé elevatorft přáli a tak

elevatory jsou přeplněny kukuřicí

Chudý fartner veze náklad kukuři

ce na trh majitel elevatoru nemá

místa ale koupí však lacino a far-me- r

jede posléze doma s lehkou

kapsou H úctou

J F Novotný

Kupujte jen pravé Soverovy léky
Na každém iiiub! býti jméno tSevcro

vo jinak lék mnl pravým

I


