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Mtal špatné zpravodaj Svobody aneb

Svoboda sama udává větší počet než

skutečně bylo Nu ostatně nebylo

by to poprvé Však nechť Svoboda

namibá so ještě více lliátiabyťi
Clovelanda na rukou nonila až bude

presidentská volba přUtí přece jí z

náručí vypadne Ostatně lidé již

přestávají lžím Svobody věřit

Pozdravuje Vát Frank Janák

Denver Colo—(()prava)— V po

sledním dopisu mělo státi že mař

kyzu Appianiovou hrála pí Sauerová

a nikoliv šauerová To znaménko

so tam nějak připletlo i spěcháme

tudíž s opravou aby zásluze byl pru

chod elán A A 13

Severfiv Olej sv Oottharda jest
neilensí domácí mazání proti re

vmatismu

Do St Louis Mo

Schůze českého republikánského

klubu (SSI3ohRepClub) odbývají

no v každí první čtvrtek v měsíci

F Reiner taj

Ant Klobása předs
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Chcete koupit harmonium ?

Máme harmonium (varhany) Ster

ling které mužem prodati za cenu

poloviční Jest to druh Pearl č 18

se dvěma řadami plšťal každá o 2j
oktávě Obyčejná cena je $7500

My mftžem jedno obstarati některé-

mu z našich příznivců za cenu polo-

viční totiž 3750 Není to snad

nějaké harmonium z druhé ruky ný

brž zcela nové přímo z továrny a

ovšem že zaručené Katalog v němí

vyobrazeno a popsáno zašlém k pře
blednuti na požádání

(tdth-t- f) Vyti Pokrč ku Zip
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nlřl' ksmnt I trubky t nich

tkolnl In ii]tí'k vvnl dlív
vsrt I i 4ltl Jslikol U stín

bi lovy dosti vjíokn mMll k

tlnf I Ikolrtl Itvb u slolll ti bř'-mal- á

a olitl {třolJiii by
lín lil fttoltU bytít
IHVny jil m4rn po rnco bolf

14 pfívedort i% n"'ll'tili oiolio
bíl4k la rtiMli kl bude fn'i'l
tťytovst své Jil tak lrtk ! ml
V posledhlcli dvou číslech albo
lltu byly ipr4vy o lvn orn(
(xmíkiid plfjbnanÁ le by tl si

obilí dobře st4lo Tak ikovi l

jinde I zde bylo v polidních tří
týdmclt v kvřtnu stuho a vétrno
tak lo dva a pul in5((e trvající
práce rolníka se ulála být zničena

kaldý oček4vat to ntjhorší
Konečně dlouho očok4vaný d&if ae

dostavil a sice 7 června a od té

doby jsme dostali tři velké deltě
Včera 10 června zde spadlo mno-

ho vody a těl něco krup něku-r-é

jako holubí voje Skoda ale není

valn4 Na mnohých místech by ne

škodilo ještě namoknout více neb

byla země příliš vyprahli Již
takřka zničené obilí suchem so po
číná zelenat zase a pozdější setí

vydá dobrou sklizeň kdežto ranné
asi poloviční nepřijde-l- i joště ně

jaká pohroma na to
Ant Jelínek

Lexingtoil Minn 17 črvna—
Milý P Z — Nemohu opomenout

bych ti nezaslal obvyklou korrespon
denci Ze všech stran se ozývají

hlasy: "Surbol sucho 1" Též já
musím podotknouti žo zde panovalo

velmi sucho až do dne 15 t m kdy
dostavil se tichý deštík kterího bylo
již velmi zapotřebí neboť drobnň
obilí a traviny na seno a pastviny
velmi suchem trpěly Májové mra

zíky mnoho neuškodily a byla na-

děje na dobrou úrodu Však od pal
května do 15 t m nepršelo a pano

vala mnohdy řádná vedra tak že vše

ostalo trochu zpátky Kukuřice do

bře vzešla a dosti dobře teti roste

než ti černí ptáci ji velmi škubají a

mnohému již značnou škodu spftxo-bi- li

— Nebylo by lépe za těchto

demokratických času ty vzorné pány

senátory kteří ve Wathingtonu

dřepí a pánu bohu čas ukrádají a

pro ná# nio nedělají postavit do ku-

kuřičných polí za strašidla a nepustit

je týden k vodó ? Politikáři začínají

vystrkovat růžky a natahovat buben

Pozor krajane a nevěř žádnému

koho neznáš neboť mnohý politikář
má před volbou na jazyku med a po

volbě když zvítězí pak jed Zdejší

jeden aristokrat který se každý rok

o nějaký úřad uchází a nikdy žádný

obdrželi nemaže a každou volební

bitvu pak odstuně poněvadž dostane

pokaždé řádný výprask bude pry se

ucházet o úřad školního direktora

Gratuluji ku řádné porážce
1 Panu

T Marešovi piý se nedostává látky
k dopisům neb za této slavné vlády

2 centy na kolek od psaní Něco

pravda bude jinak by Tomášek ne-

chal o Bobě vědět Ani nepoví PZ
že zdejší někteří mladíci zatoužili po

té aedmé svátosti a jeden že ji nalezl

a obdržel u jeho souseda Co se

týče našeho pokroku kráčíme sice
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Ulkum kruilio i h4inl a vytitsní
SCf pflllli
— V ll#trii objeven bil va

stíhlu pHpad nítovlo a alce rosná- -

mobl se jimi lltý A II lVkrr
N' iiim ný dán byl ilmnd do karan

tény tak aby nákata tato rozlfřití

ijfiiiohla

— Ntě({m stilsn byl v úterý

krajsn V Dočekal mající pronajmu
tou farmu as 2 mile od Mnwood

Udfřilf totiž mezi 10 a II hodinou

blesk do Jeho atáje a zabil mu jediné
Ji ho dva koně

- V 0'Neill zadán byl ve čtvrtek

kontrakt na zřízení zavodftovacího

kinálu jilně od Klkhorn řeky Ka

nál tento bude 121 niíle dlouhým a

povede od řeky Klkhorn až ku Dry

potoku a zavodňovati bude 0000tí

akru pudy
V Kmerson spáchal ve středu

sebevraždu skokem pod kola jedou-

cího vlaku (ieo Seplenbock Týž
vezen byl z Minneapolis do San

Franciska kdež i nějakého zločinu

zodpovídat! ae měl než by ale před
soud předstoupil raději volil smrt

— Bývalý šerif okresu Pbelps
D C Conleyan kterýž pro zprone-

věření peníz okresních v Iloldredgo
vězněn byl a z vězení tamního před
několika týdny se vylámal a uprchl

byl ve středu v Champaign 111 do

paden a bude zpět do Nebrasky při-vež- en

— Ve čtvrtek započato bylo v

Sidney před spolkovým soudem pře-

líčení s členy armády nezaměstná-nýc- h

kteří v Jnlesburg Colo vlak

dráhy U P "ukradli" a s ním na

východ doBtati ae chtěli Soudce

Dundy přijel za tou příčinou z Oma-h- y

aby tu zvláštní zasedání soudu

spolkového odbyl Tím zmařeny

byly plány člena armády kteří dou

fali že do Omahy odveženi budou a

tím cíli svému— Washingtonu—o
ně-kol-

ik

set mil se přiblíží

— Po celý tento týden byly bouře

a lijáky po cele téměř Nebrasce na

denním pořádku ZvláStfi prudká

bouře kteráž značných škod natro-pil- a

snesla se nad Nebraskou ve

středu k večeru Ve Fairbury bylo

mnoho menších budov rozmeteno a a

tamní jatky střecha odnešena—V

Lincoln byla vichřice zvláště prud-

kou a četné stromu tu polámáno nč- -

kolik budov rozmeteno a skladiště a

uuuoyy oyuouuujvu dui
poškozena tou měrou že as bude

muset přestavěna býti- -V Hastings

neseny byly vichřicí plechové

Ořechy hotelu a půjčovny koní a do

na6ná vzdálenosti odneseny — V

IiHncroft a okou provázena Dyia
ivinhřiae krunobitím jímž značné

T _-i i A„n
cuse navštíveno bylo téhož dne ma- -

jjm cyklonem jimž tři obydelní

domy rozmeteny íťastnou náhodou

ale nikdo k úrazu nepřišel
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iTo!lomjrlnf Cech aneb forota

jmala nřkoliu vinf tn ruScnfm 'okn

J ro i4bavu bjC I tato bj!a onř
kuI hlacnuu Vlak kdjl bf vóu

iřiíla jmrilAny ti by opióní
Rouiiili a jil (4bava aarna byla by

jim jifťdtujikem velkým

OD NAŠICH D0PIS0VATELO

New York — Ctřná redakce : -'-

an dopisovatel t New Yorku imi

fiuje ae v posledním čísle ctčnóho

VaSebo listu o tkoošoe "JO" !4kA

svobodomyslné Školy v JolejSí íá--

sti mčsU New Yorku Zpráva ta

est naprosto chybná a prosím sa

opravu v následující smysl nko

navštěvuje celkem 120 dílek a

zkoufice jich bylo přítomno 00

Doufaje že dlo přání mi učiněno

bude Znamenám se
V 15 Torna učitel

Hox IJotte Neb _ Ctěná re- d-
Dne 29 května mezi jedenáctou a

dvanáctou hodinou v noci byl zalo

žen oben ne aktm bldikcm ve

zdejším katolickém kostele Jeli
kož se o tom dosti mluví a podezře
ní se vrhá víemi směry jen aby

pravý palič nemohl být vypátrán
doufám že mi dovolíte ve vaSem

ctěném listu celou tu záležitost po-

někud objasnit Před čtyřmi roky
se scSel hlouček zdejších Čccho- -

Moravana a usnesli se na postavení
katolického kostela Pan J Saza- -

ma daroval akr pozemku k tomu

áčeli Pr&oi a potřebné dříví mi-

mo prken věnovali členové zdarma

tél dva dolary každý Asi ve

čtrnácti dnech byl kostelík posta-

ven Byl sico i drnu jako naše

příbytky ale důkladně spravován
Za výbor kostelu zvoleni pánové J
Jechoit J Sazama a J Pelikán
Na veřejných příspěvkáoh se sešla

hezká částka peněz a mnozí občané

slíbili příležitostně té! přispět
Zda-l-i alíbené částky byly splaceny
dosud nevíme aniž víme mnoho-l- i

poněz zbylo po zaplacení všech vý

loh se stavbou vzniklých Posled

ně dva jmenování členové výboru
se odstěhovali a zbývající úřadnlk

pan J Jechout za celé čtyry roky
neuznal za dobré svolat jedinou
schftzi by se buď uprázdněná mí

sta obsadila aueb o potřebných zá-

ležitostech kostela pohovořilo Po-

slední dva roky se již bohoslužby

neodbývaly pro jisté příčiny a tu-

díž pronajímal kostelní budovu di- -

atriktu ke školním dčel&m a též si

dovolil peníze nájmu vybírat bez

vědomí ostatních členu Zdejší
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i Ltry) vodičky pilulky zkrátka ?8e

! (do lékárny patří Připravuji té

f llčné mazáni pro lidské neduliyl
I tebnlny pro domácí ivlřata a vítr
I )a dílem trefím vdy na to pravé

Ikft Beverovch a Jiných 1 1 patent- - Zliltv I)OV]ilk'prl!5emky vodou zaplaveny Věž
K la mám téí hojn víbér jako

rvy itětce olej na barvení l na strc--
! zkrátka vie co v lékárně mívají
1 laMtA velkou zásobu mám vfiech vé

j í i kterých ae recepty připravují aC

ju liz Cech anebo od doktora zdej

VymrlhnAM sltoWftMSíM

MVXZSrXrit™

lrPuYS
VF£J&£$$£?%

íCv'íKuJryu!
JfitóTťUM

viZtým liixllnk&nu
UuUiulťuna

fim

ai
IMPORTINOCa
334 Dearburn St
CHICAUO IIJ--

2h Dlouholetý cvik mne dal mno--

ii zkuíenoit a ta přišla a přijdi
nohým krajanům vhoo — Zvláétn

Uoatuvoat věnuje receptura
J S A MASINDA

Kdo chce mtti léky nejlepší ať

upl léky Severovv Chraňte ae

kft padělaných!


