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Společnost Tbe Snake Kiver Ltnd

A Irrigatiou Company zabezpečila si

as 15000 akru pozemku před rokem

neb déle kteréž vyhradila ro če-

skou ondu Minulý r k několik ob

chodnlkfi i íarmářft a 1 iWjr Nebras

ky a Texaa jeli v na osadu tuto

podívat očekávajíce to přiiedou do

arajinv neosBenu unn umíní
velikému překvapsní nalezli krajinn
tu osídlenou v některých částích již

po mnoho loku Nalétli tu farmy
některé tak dobrými výstavnostmi
jak jen lze nalézti na farmé iowské

neb nebrasnké a jelikož každý z cicb

kdo sem přijeli na pádívanou koupil
buď pozemky k f irmaření aneb ma-jete- k

v městě aneb obé jest to dft

kazem le každý kdo Bcm přijel bvl

uspokojen Někteří se hned minulý
rok do nové osady přesídlili a jou
nyní pohodlně usazeni i mohou vám

povědí'
i jak se jim tu libí a jakou

budoucnost zde vidí Společnost
zmíněná učinila opatření dle které
bož budou každým měsícem dva vý
letní vlaky jezditi tam a vozili vý

letníky za zvláHuí nízké ceny a kte-

rékoliv stacice na Union Pacific

dráze
První takovýto výletní vhk vyjel

z Ornahy v úterý dne 9 února o 3:30

odpoledne a další výlety budou jak

následuje:

5 v úterý 13 dubna o 3:30 odpol

8 v úterý 27 dubna o 3:30 odpol

V ty dny bude se moci vyjeti a

kterékoliv stanice Uoioo Pacifiodrá

hy a připojiti se k vlaka výletnímu
Všichni kdož si ihtí zlepsiti svaj fi

nančnl stav a usaditi se v krajino
kde nemusí prodati úrodu za polovio
toho co je stála vypěstovat jako se

děje nyní ve státech východnějších
měli by použiti této příležitosti a

zúčastnili se některého z těchto vý
letu O dalíí zprávy piíte buď an

glicky neb česky na Snake Uiver

Land & Irrígation Co Market Lake
Idaho

Přeplavní lístky
Jsem jednatelem viech přeplav-

ních linií prvé třídy Prodávám

lístky do váeoh části Evropy i zpět

Nekoupíte nikde lístky levněji Ti

kdež u mne lístky koupí docílí

ryehlé dopravy železniční a nejpo-

hodlněji! jízdy po moři

Naleznete mne v písárnA Burling-
ton dráhy v čísle 1502 Farnam ul
Omaha Navštivte mne osobné neb

dopiňte na: J li KKYNOLDS City

Passenger Agent Uurlington Koute

Unaba Neb 338
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O oo tu vlastni jde? O laciné po

jiitcnf na Život O pojiáténí — ale

koho? Jen toho kdo bude tak Iťi
ten nebo nelťasten a brsy umře Do

daleké budoucnosti nemá vyhlídku
ani jednota ČSPS aniž jaká jiná jed-

nota podobná Kde se vlastně mají

ty tisícovky bráti když je tam žádný

nedá? Tak dle návrbn omažského

sjeidu a dle té nové jednoty jaká se

kde v Texasu aačíná má platili ml a

dý clen asi dolar a starý asi dva na
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misál by poaději až by úmrtnost

byla větlí Betpecué pojištění tedy

neposkytuje ani jednota ČSPS při
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tu tHVA i poUiti Jí ta stinovUko
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přtd skIkvu )i#totii le jho pointil
vfdy pojiilřoou rámku obdril? A to

nedá docílit! ilscíněnlm pojistné
ho njífl stražením Mftlr a plaiití
dle stáří a dboiis pojištění mflže býti
těl rSmý od 1500 do $2000 ale a?

se poplatek avýM tak aby toto poji-liěti- í

bylo betpené pro vidy Pak

by ksldý rosbroj v jednotě ntohro-lov- al

Její trvání

Odstěpenské hnutí ide v Texasu

vtniklo jen to sinkuchtivosti Zde

není rozktěl jednoty ČtíP8 ohrožen

nebo zastaven jako si stěžuji bratří

tápadnf Zde bylo pohnutkou k od

Atěpení ouce sobectví Někteří tak

ivsfil "bratří" Uxétl chteji málo

dávali a bodně bráti a aby jim více

zbylo nechtějí prý platili na ty se

věrni souchotináře a samovrahy Ta

kovými ''ideály" byt zaujat sjezd

který uzavřel utvořili no

vou jednotu Toto hnutí vňak by se

bylo brzo rozpadlo v nivec kdyby

bratří západní nebyli vystoupili se

svým ultimatem Nyní se tu rozu-

muje tskto: Západ se odtrhne jed-

nota ČálS se rstabí a bude klesatt

my pak naposledy zůstaneme na ho-

ličkách se svým pojistoím Poně-

vadž pak nově Be tvořící jednota
texaaská nabízí členám ČSPS výho-

du že je přijme bes vstupného bez

lékařské prohlídky a a platem v tom

nářf kdy se který k jednotě ČSPS

přihlásil použijí toho členové a

vstoupí z velké cáli do této nové

jednoty enstanouce ale také členy

ČSPS Chtějí býli kryti na dvou

stranách což jim o v Sem nikdo ve zlé

bráti nemaže Nu a toť se ví že

mnozí pak odpadnou od jednoty
ČSPS když jim ta nová speleěnost

poskytne lepších výhod čímž řády

texatské seslabeny budou a to jen

vinou řádu západních Nebýti toho

ultimata nebylo by zde" snad ani ku

nové jednotě došlo nebo by byla

měla jen krátký život

Čeho tedy docílí západní bratří

avým výrokem: "buďto nám dáte co

my chceme nebo půjdeme jinam!"y

liouři již spŮHobili a bude li ta bouře

míti následky ničivé pak se asi řpaL
ně potěSí a výsledku svého rázného

zakročení Naě drobiti sil a zaklá-

dat i ještě nové jednoty když jich tu

máme nyní již dosti ProS ti jimž

se jednota ČSPS netdá dosti dobrou

a ní tise nevystoupí a nejdou k jod

notě Bratrské neb Dělnické na cápa
dě kteréž mají ai totéž aařízenf o

jaké řády západní usilují? Musel

se stropiti rámus aby ten poslední

sbytek české svornosti byl roabit
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má tam na skladfi všechny byliny ko

Hnky všelijaké thé kapky olej íčky
sfávičky prášky maatč náplastč
(flaatry) vodičky pilulky zkrátka vše

ío do lékárny patří Připravuji té
rozličné mazání pro lidské neduhy
léčebniny pro domácí zvířata a včť
ifm dílem trefím vidy na to pravé
Léků Severových a Jiných t z patent-
ních mám též hojný výbér Jakož '
barvy štčtce olej na barvení lna stro-- e

zkrátka vše co v lékárně mívají
Zvláště velkou zásobu mám váeoh vé
oí s kterých se recepty připravují &f

Jsou již z Čech anebo od doktorů zdej
ších Dlouholetý cvik mně dal mno-
hou zkušenost a ta přišla a přijde
mnohým krajanům vhoa _ Zvláštní
starostlivost vinuje receptům
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daleko od sebe dle přání Jednoduchým zařízením dají so radllčky postavit!
do Jakéhokoliv uhlu

BROWN MANUFACTURING CO Zanesville Ohio

LlMXtiER ti JIKTCALF CO státní Jednatelé v Omaha Xeb
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VOLNÉ POHOVKOVÉ VOZY
na eieíA víciiťkA

NeJlepSÍ dráha do víccb mist

Kansas Maněni mm 'km
Mexika anaTicliomuřskčm pobřeží

Jdo přímo do
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WazahacMoVaca Temple

Boltoa Taylor Qahasvillí
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