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DO WILBER NEB
Oznamuji ct svým příznivcům že

jsem vykoupil od p Shiíckellonii ve
Wilber Neb

obchod v nábytku

polirolmietví
a rád posloužím a prodám za ceny tak

mírné jak možno jen prodali
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ČESKÝ HOTEL
—zařídil—- -

Vincenc Uleclin
v íis Itlno Island Avenue

ml 19 ft 30 ullnl

CHICAGO — — ILLINOIS
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Ze středu niřsta nejlépe Jest vsndnouti

na káru íiluc Island ave která jede už
ku místnosti hotelu a 5 rentu
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Gage: Zde ho pěstuje hlavní ku

kuřice Po předešlé dva roky uve

dla se dobřeozimka a bylo jí minulý

podzim seto značné Však od čer

věnce min roku do zimy velmi málo

sprchlo a pšenice nerostla a proto
včtšina pšeničných rolí přeorána a
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sťft a žádné krupobití minulý měsíc

Keya Paha Pšenice jo seto o

néco méné a kukuhico sázeno o néco

více než loni vyhlídka na prostřed
ní úrodu

Knoz: Oseto jo o čtvrtinu více

než loni Vše stojí v dobrém stavu
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tbmlovana 1550 let před Krintem

Na sdčch jou zn&zorníny bitvy

jiné výjevy ze Htarožitnélio života

1'J-c- d vchodem jou dva obelisky

podobné povČHtné jehlo Kleopatřiné
Jhou 75 Bt vyaoké a 5 ct do čtverce

při zemi Jeden t nich netto hyro- -

glyfický n&pin kterým včnovan jeHt

premidentu

Sochu Jscif Ericsomi

Aó KolurnbuHovi přičítá ho víe

obecné objevení Ameriky přece
známo jfHt žo prvním a vlaHtnfm

objevitelem byl Norvéžan Leif Erio- -

on který o 500 let dřlvo objeví
tuto pevninu a& v punU'jSích a neho

HtinnéjMÍch neverních končinách tak

žo objev jeho fiaNem zaniknul Te

prvé kdyl Kolumbus objevil jižufjíí
končiny rozšířila ho známoKt o Aroe

rice tak 2e KricHona lze sváti prv
ním Kolumba vňak akutečným ob

jevitelem

y ijack j{ay parku T H0tonu byl
Krickaonovl aříaena r 1887 aocha

m nápodobena jent ?e týataví chi

cagnké
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Navštívíte svatovou výstavu v Chicagu?

Pktl iino a choi to-l- l ubjrtov l n plkním poliodloiin MjI0illTm mUti Jdíto do

hoUlo pmik

TiiniL K Ilouliý-l- i
578~G7má nllco icn 300 krokft od svMoíé výstavy (od Slony

Inlíind avo) na zápud

Hotel tnuto jest u samé výstavy a návštfvnfci ušetří mnoho nepři-jemnos- tí

neb doprava z mcHla jent nedoHtatečná Výstavu jct z okna

vidéti Ceny velmi mírné a obsluha poctivá
Než pojedete dopište mi o podrobnosti
Z místa vezmíte zvýšenou dráhu až na 63 ul a Stony Island ave

JAN K DLOUHÝ

6x3m 220—67th St near Stony Mand Ave- -

Chicago His


