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Z Hamburku do Ne Yorku pouze tViw
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Mranu vaAich léků Vám dávám
důkaz jenl piísahou mohu stvrdili
Kdyi Jaern bl v starém kraji rozne
mohla se má žen na rheumatismus a
ležela 4 roky lékaři k nl chodili ale
nic nepomohli Jedna stará bába nám

poradila něco po čemž měl drolet
úlevy Ujlo to T roce 1M4 když

odjel jnem do Ameriky a usadil se v

Mlegheny Pa Zde se mi manželka
roznemohla opět Odstěhoval jsem se

do Kansas a tady jsem měl zase to
samé Náhodou Jsem dostal vaše
Světlo do rukou a hned Jsem poslal
pro bedničku vašeho lloboko které

připravujete v čísle 112—114 Hoyne
ave Chicago Illinois na zkoušku a

po využití několika lahviček cítí se
má manželka jako znovu zrozena
Jsme každý 63 let staří hnedle do
hrobu Toto vám stvrzuse

Jcs Jaeger
Jen místní jednatelově prodávají

Hoboko v malém Nedostanete je v

lékárnách Není-- li žádné jednatel
ství ve vašem okolí pište pouze na
dra Petra Fahrney-- e v Chicago IH

Krutova tvknl v Argtnteuillu O

svatoiuŠDÍ pondělí vystavena za

ohromného návalu poutníků ve chrá
mě v Argenteuillu u Paříže sukně

nesefilvaná o níž se tvrdí že to ono

roacbo Kristovo o něž žoldnéři na

hoře Kalvárii metali los Z jediné
Paříže přijelo dráhou přes 40000

osob do městečka aby klaněli se

sukni Kristově Správa kostela dala

zhotovili pro sukni Kristovu skvost

nou skříň a vyzdobila kostel bohatě

prapory a koberci Přes to však bu
d značný čistý výtěžek neboť ros-zličn- á

vyobrazení této relikvie t
nichž čistý výtěžek připadá chrámu

šla zrovna na dračku ArgenteuilSťd

jsaovSem přesvědčeni o pravosti
sukně jako Trevieršti o pravosti své

sukně V Trevieru msjl totiž také

jednu ''pravou" Kristovu sukni O

obou pak rozhodli učenci že jak
látkou tak způsobem práce shodují
3 s oněmi rouchy jež před víoe než

osmnácti sty lety hotovena v Egyptě
a prodávána i do zemí sousedních
Je-l-i pravou sukní Kristovou relikvie

argenteuilská či relikvie trevierská o

tom nerozhodl dosud ani papež
nechává platil obé za pravé neb se

dvou sukní rozhodně jest lepší buai

nesi než c jedné t
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před úpadkem budiž vodítkem vnMm

T uvažováni o vřel této

Z jednohlasného usneseni společné-

ho řádu Palacký čís 19 a Omaha čís
144

SPOLEČNÝ VÝnOR

Važe dobrozdánl a usneseni pos-

ílejte laskavě na

Jakub Svoboda
cor 16 & Williams St

Omaha Neb

1 Aby postaráno bylo o pozůstalé

Od JI do rolí to D0 ]
Od U do " 43 M lM 31

Od 80 do 14 " 44 91 I SS 33

04 SI do 19 " 64 1 OS 1 fi 37

▼ fUH 40 rok 4 M 111 1 tu M
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ViUH41 " 60 130 180 0
V iUřl 43 " 63 1 34 lM 31
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Z Prahy do Chicago )

Z Plzně „ „ 448b A

Z Písku „ „ 4588 ř I
Ze Strakonic „ 456CÍ
Z Radnic do „ 4110 i

po bratřích aneb o bratry samé v 11 Pojištčnf počíná s dnem kdy
pádu úmrtí jejich manželek zřízeno žádost byla přijata Velkořádem a

Jest pod dozorem a správou Velkof ádu certifikát vystaven a poplatek pojifiťo-Nebrask- a

a jednotlivých řádu pojiStřnl vad platí se dle nejbliiího dne naro-n- a

život pro bratry I jejich manželky zení a sice vždy ku předu totiž první

J3

Z Kutné Hory 4350

Z Pardubic 4377

P?£
atek M)ČIn4 dnem vystavení certl

12
}m ť"jiMfiiy mue KuyKOIi

ZuTWtvrl!!í lí%
vyfiS' by naopak chtíl

"zmřniti své pojlfiténf z třídy nižSI do

2 Každý člen ve stáři od 21 do 45

roka muže se výhody této účastným
atJttl hnď hníd tH iivéni třÍKtnninl
k řádu aneb kdykoliv pozdéjl pokad
stáří vytknuté nepřekročil Mmw""pwiií
i manželky členů

x3' ?fatS7 rfíwny Jhou

řSH UJiL7' i 'iZ "Tna iijw ireu irma na si iyto
tři třídy Jsou výhradně pro bratry
Čtvrtá třída jest pojištění na život
manželek a sice v obnosu liiV)

4 Každý kdo chce se státi účast- -

7 Praze Sacnders GsJel
je nyní česká lékárna

iks4ar Uklrnlk

má tam na skladě vlecnny byliny ko

řnky všelijaké thé kapky olejlčky
iťávičkv urážky mastě náplastě

íflastry) vodičky pilulky zkrátka vše

o An UVárnw natři Přlnravnd tA

rozličné mazání pro lidské neduhyi 1

léčebniny pro domácí zvířata a vět-li- m

dílem trefím v2dy na to pravé
Léků Severovýcha Jiných t z patent
ních mám též hojný výběr jakož i

barvy Štětce olej na barveni i na stro-'- e

zkrátka vše co v lékárně mívají
Zvláště velkou zásobu mám všech vé

cí z kterých se recepty připravují at

jsou již z Cech anebo od doktora zdej-

ších Dlouholetý cvik mně dal mno

hou zkušenost a ta přišla a přijde

mnohým krajanům vfaoo — Zvláštní

starostlivost věnuje receptům
26_) A MASINDA

toatr 4b4n

IjOUDEM stroje na seno

iou ty nejiřpU
Mjr vyrátilrao vt-c-

druh A a byli
jame v oIm IukIu

dl n-- í ktr4ko
II v firma v lomlo
l'ru Abjrato po
chopili a uíiihII
00 ryriltlmn má
lo 11U kaialtiKl
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FARMEŘI VE VALLEY COUNTY

IOZOIl I

Peníze l DOjCení
zemkový

máme na

maje

po

tek při nejnižšlch úrocich PhiJďle

s vyjednávejte s námi

Naie úřadovna jet
t 3 dreř úi od obcHotla MilfordoTa

CLEMENS BKATRI
8mT

tf Ido ehoa vidiU eo dili Jlída So a4ktara- -

ho mUta aa Obloaaia a( [řlpoU JlzSni 1 lok V
mtato do Otiloaa

POJIŠTĚNÍ PROTI OHNI 3

za nejlevnější poplatek J

P aároa oUvřna v aadíll od I do 11 a rtat
kdroft potteralt fj

J J IXAVKTTCA í1

Boom No Si sil Van Burtn it
Chloaa-- o lila

%i Lak Sbor m Mlablgaa Soail
S I Depot BoamM i

NejlepSí lékárna

nýrn pojištění na život musí podati k vyšetření Vysvědčení které vystaví
řádu Jehož Je členem žádost přede-'léka- ř na Uanketách poskytnutých
psaným spfisobem vyhotovenou na ] Velkořádem odesláno bude na Velko-blanket-

k tomu cíli Velkořádem řád a prozkoumáno vrchním lékařem
opatřeným a pod robi tl se důkladné a žádosti o pojištěni bude vyhověno
prohlídce lékařem řádem uatanove- - jen tehdy když vrchní lékař přijeti
ným dle předpisů a navedení pro žádosti odporučí
lékařo a přiložili k fosU II kuj Ut Každy MihM l]m hxiáe
krytí výlohy za prohlídku kaF8kou

povlnen pop!ittek na fimrtf dlo roř
5 Žádost o pojištění na život Jest „„ jrra„i „ „ufx„f

vySSÍ musí k Uma cíli podatl žádost
a probiti se lékařské prohlídce' jako
--v k Hiní přijímaný člen
JeHl-- " d0 V'SŘÍ třídy přijat platí na
ohnl9 0 ak :v ť

podIe rovrhu tl m
13 Každý žádající o pojiStění

nechť člen neb Jeho manželka musí

podrobili se důkladnému lékařskému

níkovi 1 s přirážkou 5 centfl na výlohy
z nichž 3 centy podrží fičetník řádu 2

centy pak tajemník Velkořádu Kdo

by do 10 dnú po schůzi nezapravil po-

platek svůj dle rozvrhu bude od po-

jištěni odložen Odloený člen přestá-
vá tímdnem býtl oprávněn k výlaxlám
pojištění zaplatí-l- í však poplatek v

přišlí schůzi spolu s poplatkem no- -

vým kdyby takový vypsán byl nabývá
svých práv znovu Když by ale anj

jest lékárna

F NEDĚLY

Pravé čerstvé a čisté léky se pouze

nrodávají Kecepcy připravovány jsou
a důkladnou nAČlIvnatf lrii4nšfn 14

kárníkem j]

následujícího zněni

Ctžnému Velkofádu fiebrtuku

Já nížepsaný

rodilý (kde) n a--

rozen dne 18

stavu zaměstná

ním bydlící
žádáni

tímto o přijetí do

třídy pojištění Prohlašuji tímto že

VJeehrut le$ki (tóiva jutu iut iklttdi 7

Ceay es Den(roěšÍ
Vtblaaay M aJlpJtha v oali SMIaa Oa !

anaar vr Widdaa ordlaaja v lákárnl Ui- -'

kaldodna aal aadi aayjlaje


