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vlce nynéjXI tlé fasy nim vlak nedo-

volují takle se víru zdi íe clovřk lei
pomoci musí zemřítl Vcdirám Vám

srdečný dik ta vaši snahu Z trpícímu
lidu a znamenám se v ucté

MatéJ Herman

Tento lék 1IODOKO není k doslání

v lékárnách protože jej nemají pou
ze a jednateli lze jej obdríetl kteří

jej prodávají v malém aneb pište pří
mo na majitele dra Petra Fahrney-- e

v Chicago 111

— Arabové našeho okol! měli ta

vzácnou návštěvo Rev Michael

Khoury Clen řád a St Basila přijel
sem jako misionář aby souvěrce
řecko-katolík- y potěiil Týž jest ro

dem ze Sýrie ze Sahbeen a Lebanonu

a přijel Jo Omahy aby všem řecko

katolického vyznáni poskytl nábo

ženské útěchy postaral ae o zbudo-

vání chrámu a pomohl tak rev Eliaa

Abdonovi jenž pro Omaba ustano

ven jest v činnosti jeho Rev Khou

ry vyvolit si Boston za sídlo své pří-

ští pQtfobnosti
— Pani Kretsch měrové česká by

linná a kořenová masť jediná toho

druhu v Americe výboji jistě akutní
a chronicky revinalism kostižer
bolení očí lišej záškrt v obec kat
dou čerstvoa neb zastaralou ránu a
bolest na těle Velká krabička
60 ctft menší 35 ctfi Tato výtečná
masť jest jen u mne samé k dostání
Na venkov se len za 1100 a 10 cto
za zásylka 2 velké krabičky zašlou

renize nejlépe zasyiat na "rosta
Notě" atojí jen 3 rty

Anna Kretschmer
1219 So 15 St

8—ptflm) Omaha Neb

— V úterý k rána jakž policii by
lo oznámeno nějací dva neznám

chlapi jeli po káře po a 24 ni Byla
to kára poslední když pak přijela
na koneo avého určení a konduktér
Mo Cracen chtěl sejmou ti svítilno

vyzvali jej oni dva neznámí aby se

vzdal a vydal jim peníze Kondu

ktér místo toho však chopil se revol

vera a chlapy zahnal Policie po nich

pátrá
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Děti otlžené kašlem nejraději uží

vají Swerova pltcnlho Jialsdmu

poněvadž mi lahodnou choť a rychle

je výléfií

Western Normnl CoIIpge
v Lincoln Neb se těší obdivuhodné
mu rozkvětu Jsou tam otudenti ze

všech částí Spojených StátA Jest
tam asi osmnáct českých studentů a
ještě více jích přijde Mnžete vstou

piti kdykoliv a naleznete příhodné pro
vás třídy Pošlete nám 30c a dosta
nete krásný památník obsahmíc

dějiny koleje 89 celostránkových svět- -

loryteckých Hlustrací tři celostrán
kové a jeden plnostránkový pérový
výkres
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Rukopisy Kralodvorský a Zelenohorský
vl

Nejstarší básnické památky české

K nim připojen jest íotolito(rrafický snímek čtyř stran původních
a piovází je vysvětlivky o původu nálezu a sporu o jich pravost a dů

kladná přednáška o jich kulturním významu kterou měl dne 23 května 1800

v síni Těl Jed Sokol v Chicagu p J A Oliverius
Bukoplty tabrnajl ntaledajtel tpirj brdlBki a nllootala ilomkyt

d!ako teikeré vyjednáváni bylo Jii

pokrmilo N lo předčítány Jou

jidootIié člfnky liitiny inkorpo
raftní jel jaou sehtáUny podepsá

ny Utvořili fotil JInoU ííinii
rft ku plátováni řepy Jedoota na

t ývfttl m bud# lbe Dougls County

Sugu Heft (Jrowi-r- i Aáfesciation

obchodním sídlem býti mi
Omaha Základní kapitál Jednoty
obni 5 1 1 100000 jednotlivé polity
po 1100 Dl bředčítány jsou

mloaty jaké jednotlivými farma- -

ry stran pěstování a dodávky řepy

oisvírány badoo a vftbco vie připrav

véno čeho k velikému torna podniká

jeit třeba Ve schůzi té přihlásilo
sen 16 farmerft jil na 1132 akr ře-

py budou pěstovali Dna 25 U m

hr Lubienski tem přijede a do té

doby bode ae raeii farmery dále

agitovati TýJ hodlá apola se ar

mi měřici vybrati vhodný pozemek

pro cukrovar Podle jsbo náhledu

stačí když řepa na 4000 akr ae ba

de pčtovati což jednota farmerft

slibuje 2e snadno docílí

— Policista Cb Bloom jest obti- -

nřn že napsal mayorovi Bemisovi

týbrWoý list a podepsat jej 'Gu- i-

teaa Prendergast" Případ udán

jest policii a cbéf této vznesl pošlé
ze na Blooma obžaloby pro výhrůž

ky mayorovi učinné před policejní
komisi kteráž ustanovila výslech o

véci té na dnešek
— Krajanka M Nejdlová t 19 a

Poppletoa ave udala policii v úterý
že ztratil se jí i kufru obnos $110 na

hotovosti Z krádeže té obvinila Ja-

na Dok ulil a jenž zaměstnán jest a

pí Černé na Williams v pekárně

Týl sice tvrdil že neví o penězích
těch zhola ničeho byl však zatčen a

policie zavedla vyšetřování

— J M Seater íeletýtyl najat
kých Htmmoodových těžce zraněn
ve středa Pracoval v místnosti kde

dobytek se poráží byl udeřen ne

šťastnou náhodou kladivem poráže
je L Willisona do hlavy když byl
za ním stál Mladík má lebka pro
raženou a aS neprodlené pomoci lé

kařské se mu dostalo pochybuje ae

Se se pozdraví Willison za neňtě

stí nemaže neboť nevěděl že Seater
za-oí- atojí

— Komisař Farray přesvědčil ae

v técbto dnech že veškeré rouroví
aV plynové ať vodní jež pokládá se

podél tratí drah elektrických značné

trpí proudem elektrickým tak že na

mnohých místech průběhem 12 al
20 ménícft kUdené roury poškozeny

bývají Tuk jet prý zejména na

Like ul s sevrné od této C al

na jižní strané a 16 ul na atraně ní

Komisař vénuje téci té

zvláštní pozornost t shledal prý že

Rukopis ICrulotl voraik ý — Zábo) a Slavoj (v pAvodalm snaol aUméaklm) ~
Va-- I Urfnuiolv — Jaroilav — Ladil a Labor

Bii — iathulle — BkHvánrk — iaUoáj

báaS "Llbatla aoad" alomak banl"8Blai

kť r B' JvymlovnjK divajt triáritrí na Jakí

kdy aouadi Jabo tonuli v barbamtvl poloiai
a proto Jano rskoplay tylo paraátkoa valavrAeooa

sabyU nika Jl nloo oabot ofly aplaak lita
tednodaint 'tkni Západ Oma Aá ti

CUnir a VUalav — Jaromír a Bolnlav —

— Zbitioft —! — Kytloa —OpoiUaá —

Rukopis Zelenohoralcý ebaoboja

Kálaram Snkoplil taohto pravob to tkvnalí

ryti vtdlllnl atil Jit tohdy národ Bil v dobách lo

byl liklad k roavlna novovákáho báanlctvf aaáhtf
Jakoa by kMy avádomály bUIdm chovaU mil A

J )4 atraa prodáván J- -a aa a— AdraisJU

llambursko-Am- ei

Po parolodích expresních nejrychlejší

akciová paropl spoi

Z Hamburku do New Yorku pouze tvVi00

Po parolodích pravidelných 13250

Po parolodích Union linie 13000

Po parolodích Baltické Unie K7G0

Po parolodích Iialtlmorské linie 12750

Ohledné přeplavu hlaste se u

I
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