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rázem napjalo provaz přivázaný
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"Milerád ale věc bude trvat

dosti dlouho a mažeme počít bez

odkladu"

zemi a z udyšenébo hrdla chrap-
lavě vyráželi hlasy jež řídily a
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KlaaeMtaUriEXGELLED SERVICE— Malarii choroby jater a Žlou odbývá svá sch&ze kaldon 4 nedill v mMrl
Předseda Jan Klein pokladník Jan M Klelo
HVtnik Jan Nosks tajemník Jan Jladrray traln sod erfniog traln frora Omaha fottenku větry nadýmání a bolesti

MlDuespolla sud 8t PauL KUkeney Le8ueurOo„ Mino
hlavy jakož i choroby žaludeční

dotvrzovaly jejich úsilí Dva

dřevorubci jako kati uchystáni k
další ráně stáli za kmenem se se-

kerami svými v hrstech a Renar-

det 1 dlaní přiloženou na rozpry- -

Dlouho semotam přecházíval měk t TTII Bavaast OwaUnna Minavyléčí jistě Severovy Pilulky pro

roznaořoje krevní fillska
vyživuje vlákaa {lsti a aili krev

Ceaa $100

r

Choroby plie Rýma Chřipku
KaUrrh Kašel i nastuzeni vyléčí

~-'8EVEIí6f"- ™

Tlckets of trfol3 ot eonnecllnj Unes
W a BIUU lJUt PT Art Omahakým a vlhkým mechem kdežto

hejno krkavců s celého okolí
játra Jistý a příjemný proti zác-P- é-

'

Cena 35c
a H Haww ori iW MKBKT i OJ- -

Vlo kftrti nepohnutě al íi'frl&ajj&fch na ií tiůdtíi 2o velkýchťn řatota --rozkročmo posadil

odbývá svá schlse ka!4oa L oedill v méslcl
stal C 8 r S Předseda Frant Horák tajem-
ník! Jos F Martinek tioiník Karel Kisr
horr anklaa AMa Hykorm t)wmtmn% Minn

Spolek ě IX v Pia City Minnesota

dbývá svá schíte kaldoa druboa neděli v
meslrl Předseda Jan Stm-h- l místopředseda
Torná Bailltajem Jos Bartoinox B Beroun

v nepokojném a nervosním vzruhvozdů za pronikavé příšerného
skřeku v povětří kroužilo a roze- - šení čekal na konečný pád stale-

tého olbříma tBalsám pro Flicelstíralo sejak ohromná vlající smu

se na židli hově tak i vnitř dsmu
zálibě své v jízdě
-- Sklédauv se v zrcadle Renar-

det přetřel si bradu bílou mydli-aovo- u

pěnou přeiel několikráte

ačmaik Jaa Hejda Pí ne City Minn- -teční roušká BosiaaKterýs z mužů se ozval:
'Jste příliř blízko pane maire JanSambavr PloeOlty Minall iiiimiiíi

llllíi:
Mnohdy sedali opodál a černý

Odstraší BeJrycJjioJI každý

i 28 a BO ct
až se skácí raoni by va poranit '

T _1 1 IVI
tfitvou svojí koženým řemenem a mi skvrnami pokrývali spletité

větve ostře odslánějící se na rudě

Č X čSie5f 8 f C'íf U Xísia

Předseda Karel Kohn místopředseda M

PetHka tajemník Krmit Btlndl tCetolk B
Bucek pokladník Václav O ťloybart

Čeehla I XL v 80 Omaha Xeb

Odbývá scháze ksidý drahý čtvrtek v mM

ťneoapoveaei a neustoupil: na-

opak podobalo se jako by do
náruče mínil uchvátit buk a po

jal se slova: -

"Předním usedlíkem carvelin-tký- m

jest Josef Renardet maire
frC-a- tý statkář muž neomalený ♦ ♦

valit jej na zem jako zápasník
Pokračováni bud tá o eam bodla ve&ar v si ni J Koutskýbo Pred

Ltsrf bolí mlátí své hajné a své sedn John Kubát tajemník Adolf Zezulákna
telí "

ClumberUii's Congb Reroedy d
vsuti aeetnik jan uajny pokL jVocáwk

Čil XII Ch radím v Baelae WbVyšetřovací soudce dal se do
Stroje ni ploty
TU řízná druhy vel-na-

Ona 'JI1 ajuma ll nn ( dKiávkou na
aehllt stanici Plita al

velké otliW

Nízké ceny

do Colorado
tacícbo a zvolal:

"Staíí dálel"
odbývá svá sebáse kstdoa Metl sobota vmt
sici v 1 bodla veeer PrndMida Jos- - Iřutvk 101

HagerrrHt taj Jos Stehlík lauf Mitvauke
Konejšivé a léčivé vlastnosti to

lim uurazaovy eennikhoto léku příjemná jeho chuť a
"Druhým usedlíkem zdejším

v pozdním soumraku zardělé oblo-

ze Pak náhle s hrozným kráko-te-

opět se zvedali a znova peru-
těmi svými nad lesem vystihovali
dlouhý temný závoj Posléz sná-

šeli se na nevyšší vrcholky a
ustávali znenáhla ve svém lorao
zu co zatím nížící se noc černé

peří jejich v souhlas přiváděla s
černí prcitory
A Renardet stále volně bloudí-

val pod mohutnými stromy a když
pak neprohledná tma mu nedovo-
lovala dáfe chodit vracíval se
domů jak balv?n klesal do svého
křesla před jasným krbem a k
ohništi pokládal mokré své nohy

n iceisiz é t eys tuac nigo st
Číslo XIII čeký Lev v Seařrtk Bed rff Eurcka Fence H či

- PAn st
ajlťfi ki ort wam

rychlá a trvalá jeho vyléčení uči-

nily jej velice oblíbeným u všeho wood To Klan
L řady je pan Pelledent radní
r":t::el skotu rovněž bohatý stat-- l

velmi prohnaný velmi potmě-- Z

} a ve vlech záležitostech pe--

hdu Zvláště oceSován je matka
mi malých dítek proti nastuzení

odbývá acbtse kaldoa druboa nedltl v másld
Předseda Pr filstek tajemník Jaa Posekaný
pokladník V 4c Pkrtolsa Relvleir Klooi
Oi Mlnacvrta 4 etnik F BeB aeafortb Bd- -

t

záškrtu a modrému kašli neboťr ' '--

'J vili opatrný sedlák ale
il i Lízli čího neschopný po--

poskytuje vždy rychlé úlevy a je
likož neobsahuje opium neb jiné 'lilškodné látky může a důvěrou dán r S--

~-m (ATMk

Dac 18 ráH Burlington dráha prodivatl bo-

de lístky do Denver Colorado Springt Pneblo

Oienvood Springt Bili Lake City a Ogden a

sp£tta

jedno jízdné l přirážkou $2 CO

Lístky platný k návratu do tl Hjaa

Burlington drába jett nejkratlí do Colorado

a vlaky Jaoa vidy aa£iM

waod uo Min

Čísle XIT Ladlmlr Klieel
v Haav n Wls

odbfvá sebtz kaldoa druboa neděli v mHírl
Prndaeda Frank Krtlik taternnik Vác Kla
síetnik Jo Meadlík Haua-e-a Whv poklad
nik F i Koukl

Jaa Hat í XT Haf kina llnn

býti děcku právě tak jako muži kTTWlCULJí St fZT?jel dlouho vypařovaly se v sála-

vém žehu plamene
Na prodej u lékárníka

i Fci:a jej přerušil: :

A o ss tU a cyl Renardet

":vl cravrí iliVíáct
1 cirrIýcb

Po dlouhém a horkém letu přiJednoho dne velká novina roz-

nesla se krajem: Renardet dával chází t hustá nemoce later a v odhfvá svá aebaz kaMos dranna tobsat v

kácet svůj les kaidém ročním čase roobou jitra
sneain rreaa vaciav 17 ra laj Jo Urosaáď
ko aovkksa Mlaa

Itelmaaai XTL v Omaha leh

♦O Ž5U3
vrták dér ktx
ýdi Praoujl v
kaádánádá
a)i sob rovaa

VyvrU as dirs I
stopy biaboká v

aJnaSát-- 'ICaMa aaradval
aaláalmxM c

rnsansticbtfiest

V práci bylo dvacet drvďližpů rjřciovaa
1S02 Faraaai

Tat213

itáJriil
10 a JSaaoa

Tcf Ml
edbývá STÍ arbta kM4 první i levý T ssWetalr—ilo se výtíhem nejtlJIirm do-

ma a za dozore

3 r~t

"i cí a CtčrÚ j:-- -!

i i
' "2 a r i

t

lehce používáním dra Angust
Koenig's Hamburger Tropfen re-

gulovány býti Pfisobí vidy tím

nc!e'ai výslaáken
w stol s i w Hraeaia Předa Cbaa area
iovrs Jesvf vlek taj Fraak Boakan

Ih a I St DMá A Halím itti a O'i ku Sx aski V tylivM ramatSiUpaiai

"jCSKSei


