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krátkou pamfC On počal odříkávali

úlohu svou ol počátku Já tase se

snažil přivili bj do pravé koleje

počítal s{ dobrou akliten neb přeď
lonim měl poutě 600 letos ale čítá

6000 buílfl Jaký to rozdíl kdyl
uvážíme Ie jrst to I toho samého

pozemku Všechno poučováni jsk
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Jak toho docílit aby nám namoklo I

(Pozn red— To ul je vymyšleno
1

Kdo má zařízeno zavodňováni aneb
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— Kapela pana Frafika te Heulh

Omahy byla z le na výletu minulý

ty lí n a hráli většinou v hostinci p

V Hudlka

— Ovesná krupice by měla být

laciná neboť buši nového ovsa se

prodává za I2e col jet 33 liber %

b liber krupice stojí i5o Nikdo sl

maže S

— Pant Holoubková obdařena byla

dvojčaty—chlapcem a holčičkou —

a obě dohromady vážily 20 liber

když se narodily Takového dárku

a potěšeni se ještě nedostalo ani vi
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avšak nadarmo
Pan Krano pfevtal majora tsnBers a okolnfch okraso ! AI posud obecenstvo napozorovalo

Kohout Karla rnoja manlťlku Ksro- - co se vlastně dje kdy! ale raně ji!
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lo velkého umělce jásotem a smíchem

Já v zoufalství vtáhl na jeviště

Karla Karolínku představil je ms- -

zaopatři si zavodňovaný pozemek s

jistou a stálou vodou muže naň ne-

lhat pršet kdy a Jak mnoho má za-

potřebí) Však kukuřice dá Spatnou

sklizen Některé kukuřice se již ne

napraví kdyby stály ve vodě tak

Jsou suchem poškozeny a nebude li

brzo pršet tedy v celém tomto okolí

OIS J KUDRNTJ nebyl dosti pevnýale poncvadl jsem

ji uroil celý kus naipamlf bvl jsemPivmM NXkodrím Bamkp
připraven vypomoci kdyby toho
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Koneční přišla poslední nedťle v bude kukuřice pramálo Onehdy7vr rroirr a

— Demokratický ústřední výbor

odbýval schůzi minulý týden a usta-

novil okresní konvenci na 17 t m

ve Schuyler JJudou v ní voleni de-lega- té

do státní konvence v Omaze

odbývané a do soudní konvence pro
0 distrikt

jorovi co snoubence a dával jim své

požehnáni Msjor sebral všechnu

svou silu vstal klesl zase zpět do

židle pak vysoko zvedl ruce jiko k

požehnáni obecenstvo se smálo a

tleskalo opona spadla a tak naše ve

selohra vesele skončila Hozumí se

že po divadle byl veliký bál némečtí

herci vybírali k tanci nejhezii dév- -

mřuíci říjnu den to k představeni

určený V devřt Lodin dopolednevlMtai
jsem byl v Iírně v llutler county a

tam se mi zdálo vše živější Snad

toho sucha též přichází ty požáry vstálo již Šest povok& před nitíímJiný český hostinec
Turnhallem a výletníci poesh se

— JCSprecher vydavatel časo
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budovu naproti První Národní bance

kdež nyní stojí mizerná dřevěná

čata a bylo patrno ie tyto raději

tančily a hezkými šviháky než s mla-

dými šindeláři v modrácích a těžkých

naši Praze kde před časem sboreia

Krugova ledárna a teď zase alliančnl

elevator Jak se podobá má i na

politiku to sucho účinek a myslím

že ta alliančnl strana zaschne lak

jako dříve se zmáhala

j V úctě Josef Kastl

ale ta níkolik minut skupina vzala

na se tcela jiný tvar Na první povoipodřadí block Jltol o4 LIbooIb Hotnl

budova Pakli tak Sprecher učiní
nřioevnil Jsem prapor 8laiek do né] botách

4ntntkT IlboTlDtuUl kr]aim do bude to značným zvelebením Mon-

tana ulice
vkoulel dostatečnou zásobu piva a Já se ohlížel po příteli Franci ale

uviUvilm ochotni suilomlL M

pani kluci usadili se na sudy Do nebyl k spatření v ložnicích spaly

OTE SI POCHUTNAT I jen dítky a já mól obavu že major vdruhého voeu naložili jsme kulisy

gsrderobu a nčkolik dítek Ve tře-

tím usedli si čeátf a němečtí herci

Cuba Kans—Ct redakce I Kok

1894 byl zlý Drobného obilí v

tomto okolí bylo málo a kukuřice

žádná neb jen místy pramálo se
KUftTE

blízkém lese zabloudil Vzal jsem

sítilnu prohlížel vňechny místnosti

a konečně jsem našel co jsem hledalkteří 'eli a námi vidčtt nejen kome

tm znamenitě lály !

dii ale také naše venkovské obecen

— William Egan 10 roků starý

syn Patricka Egana bydlící blíže

Leigh byl zabit bleskem při svážení

obili k mlátícímu stroji Konó se

erlašily a on spadl s vozu kdyi na-

lezen byl ještě živ avšak v několika

minutách oaebral se na věčnost

— Dne 31 m m as o 9 bod ve-

čer vypuknul oheň na farmě Petra

Duttera as 10 mil severné odSohuy

V kolně na otýpce slámy b úsměvem

na tváři a vlásenkou na hlavě s knístvo a svlástě dčvčsta neb jsem je

sklidilo Kdo měl staré zásoby ten

bral do posledního v té naději že

příští rok vše napraví Ale letošek

nebyl nám o nic příznivějším neboCry pod nosem v plné uniformě leželKORUNU
GRANULOVANÝ slySel stranu třebto osnovali oebez1 nečnó pikle
AUSTRIAN PURE

Když vse bylo připraveno k od
pan major a chrápal Položil jtera
na nf-h- vlněnou přikrývku a pone-

chal bažku snuie! Hlaste se o né! Žádný letdu dal jsem cnamenf k pochodu

pšenice nejsou tádné a žita málo Z

jara pan "Větrovský" vío zasejpal

než zalejval tak že sypaly jen 3 neb

4 bušle z akru a oves 10 až 15 po

akru Kukuřice místy je už na dobro

zkažená Přijde-l- i brzo déšť tedy

Tak se skončilo první české diva- -Spustili jsme "Hail Columbia" a ně

mecký hrdina proválel ipév velkou dělní představení v Americe

harmonikou

--JJBIckí nebudil bet niob lei
(výborné odp&dky od doutnl-- l

nlkfl (Clippingu) & velký

výbžr dobrých a laci-- f

ných doutníků stiU
1 máme na skladě

Povčtrnost byla příznivatakže nic Balonem k tevernl toéni Švéduký

ler zničiv asi 1500 buslů obilí v sýp-

ce maštale a jiné budovy obydlí
zachráněno bylo jen s velkým namá-

háním Škoda čítá se na $5000 po

jištění částečné Jak oheň povstal

není známo

- Politika začíná oživovat Po-puli- sté

byli prvními v poli a ve své

konvenci v Howells přijali resoluci

nekazilo dobrou náladu Náš major cestovatel Andrée meškal tyto dny v

někdy stonal na žícefi a právě ten
VDRESA:

pozdní vydá enad nějakou úrodu

Sena bude málo a pastviny jsou su-

ché Nedostaneme-- U déšť v budou-

cích několika dnech tedy tam kde

budou mlti dosti krmení vyplatilo

bv se aby přijeli k nám pro vepřový

den choroba ta ho mořila chtěl již
Paříži a byl přítomen schozi aksde

mie věd Pracuje k nskutečnčnl

yého plánu proniknout! balonem kna cestě tastaviti se v některéit Central Tobacco Works
krčmě ale pro tak nepatrnou nomoo

KLGIN IOWA 10-3- m
severní točně a studuje za tím úče-

lem balony rflzných systémů kterénemohla celá karavana se zastavili

V poledne jsme přijeli na určité se mu zdají poskytovat! nejlepsl zá

0 mm'
dobytek neboť ho bude dost na pro-

dej Můj soused prodal 150 kuso

rok starých nekrmených po $350
liti Mru Ž firnie místo kde nás p ňimonek a banda

i hfi rri I ruky Hlavně mu záleží nyní na

tom aby si opatřil nepromokavýfyiilátlt sto liber a takových bude vícehudebník! uvítali hrajíce "Kde

domov mfll" Vtletnloi hrnuli se doS)6 O" II
obal Hlzenl balonu jak Be zdá ne- -

že nechtl se pojiti se žádnou stranoi

jinou nýbrž volební zápas vésli na

svou vlastní pěsť Iiepublikáné ui

maji svůj lístek částečné připravený

Langley aneb Moore bude navržen

za pokladníka F II Kolm aa okr

klerka H Fulmer za šerifa Dunkel
y klerka krajského soudu a krajan
Šindelář za okr komisaře

— Pan Jos Paltk a rodina byli

t nim tnéiií

jídelny kde pani Šimonková a dvě
zpflsobujo mu valných starostí V' nnei II I nit tX

n lkd}koU Mdy

hezké služky připravovaly žádoucí tom ohledu jest svou věcí bezpečen
neboť byl Již urazil 300 kilometrftoběd a skutečně domácí pani vysna

S úctou Josef Filingor

Pleasant lilii Neb — Ct red!

S úrodou se chlubili nemohu ta za

to neBtojí Pred loni byla slabá

loni jenom drobet ovsa a pšenice a

letos skoro nic neb to co je nestojí

ani za ře3 a to ve vyhlášeném Salině

nad Baltickým mořem a skandinávmenala se co výtečná česká kuchařka

Ta byla nudlová polévka a divokých skou pevninou Jednomu reportéra
holuba nakládané srnčí a om&Cka z "Slatinu" jenž Be ho vyptával na

Miniu nwí kyselé smetany jaternice se zelím

zde návštěvou u matky pana Palíka
během minulého měsíce Pan Palík

shledal zde tak dobré pole pro svůj
obchod pojišfovánl že se sem odstě-hov- al

i se svou rodinou asi na tři

jeho plány a pomůcky od povodci

cestovatel ie bylo mylné tvrzení county zahradě Nebrasky—jak byla3J zemčata a knedlíky konečné káva a

berounské koláče dovršily tento
jakoby balonový člun jeho mčl po-

lohu eaní a že by ho mohlo býti po"Lucullový banket" Po obědě seUt ne]lnfl Wk

Wl killl thr potit kiurrba brU"" Kohout a někteří jiní mladíci dali případě tím zpQsobem použito V

před časem nazývána Míním toto

jenom z mého okolí od nás několik

mil dále doslali dosti dešťa a jsou

na tom lépe mají všecko pčkné
mi-m- o

ozimky ta byla vymrzlá a moo jí

přišlo k zaoránl Hlavní naše plo-

dina kukuřice loni skorém nio a

Wtm krku prfilk6 '""" do budován! jeviště
rtl iim nrmi im plic cen oc pravdě bude člun jeho balonu dosti

veliký aby v něm mohly býti umí

měsíce Jak známo je pan Palík

jednatelem největší nejbohatšf'ne
lepél a nejspolehlivější společnosti

nejen v Americe ale i na celé země

kouli Kdo chce pojištění na život

nedostane nikde lp8I společnost
nežli tu jenž pan Pallk zastupuje

Zpravodaj

mm Německý milovník a hrdina pomá
H prsdpj re wb kkárnát li I

halí vnadným služkám utlrati nádobí stěny sane a ruaiy piactietni ciun

jichž při sestoupení podle okolností

hodlá použit Z Paříže odebere se
— nevím proč Pan mayor ubytovalPrti tárpJ brt

IftwroTy PHnllty yro jira se blíže nalóvárny a ožíval lék proti letos také nic následkem sucha Jak

to námi dopadá kdo to nezakusil

ani si to nedovede představit Vy- -

Andrée do lonayna k zeměpisné-m-
n

koneresu Jest odhodlán nasvé chronické chorobě Já jej napoXA SSO

itolratl hlary menul myslili na svou úloha ale on
stoupí ti příštího roku svoji cesta a Burklen'1 Arnlca Salvě

nejlepíí mssC ns pořezaní odřeniny
bo-l-8- tl

vředy svrub rozpukaná ruro kuří

oka UieJ vyrsieniny a Jislí1 vylWI zla
—roiinoif horkoiif bolotl ntr- -

r _ mu mne ujistil ie to pójde jako když neleká se jejího prQocuu a vysiea
koM JUté a ryčme Tyiwa bičem mruká

tou nu aneo se penizo ncprijmuu

daje Jsou pořáde a nic na prodej a

peníze k vypůjčeni také nejsou Ten

kdo je má bojí se je dát s ruky a

také není divu půjčka se snadno

udělá ale kdyi nejsou úrody tak

Večer seili se osadnici se svými fUvavrrivv nrlikv nroll boleniui-M- zaručena ie npine uspokojí uuu
„(mmrAtt f Vn ')( krabička Nanrowtvbw r I

hlavr pomohou vždy Mějte je stárodinami ve valném počtu alA byla
dej u Uoodinan DruR Co Omaha Neb

le po rocenaplněna a na jevišti konali jsme


