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Okres Douglas byl skutečně v čele seznamu
nevymrznou
nikdy
osobvlakem
cenou vodou posilnil Nová Pra- Chicagu zasažen byl
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ha v Minn jest krásné městečko ním krajan Jan Hamr Ubíral se řům přesné plnění vzpomenutého
Pozemky tuto ke koupi nabízené byly svého času hustě porostly lesem ale dřevařské společnosti dřívější majitelé
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jest obyčejným způsobem při čistění pozemku v severním
národovec který snad každého roky stár v Americe dlel již 26 jinak byl bych nucen zakročiti
Wisconsinu že přeřežou se kořeny stromů u povrchu nasadí se proti němu pružná tyč a převrátí se Čistění pozemků jako
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proti nim dle § 97 vv bezohledkaždá jiná věc podstatně se změnilo v několika letech Nyní při Čistění farmy místo pálení dříví jako bylo dříve obyčejem
a Národní Českou Sífií provedl nechal vdovu a 4 dítkymatka jeho ně pro neuposlechnutí zdejších
farmář nalézá pro ně otevřený trh za dobrou cenu Takovým způsobem ve mnoha případech více než zaplatí za svůj pozena
Živu
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jest slyšet
Chicagu pořádal slavnost aole— O rozsáhlosti letošních maPolovice jí oseta byla ovsem a prosem osázena bramborami a
jedním potahem vyčistili v letošní sezoně 45 akrů této půdy
Že se tam jeden dtí jako v Če- tého trvání která sestávala z řečí
zahradní zeleninou oa druhé poiovici byla dobrá skltzefi sena
v
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atentátu
dynamitového
Nemo
Pozdrav!
poskyse k hostům přidi a nechá vše na kostel
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Drá Petera Hoboko je lékem
neboť se za jeho vlastní matku peníze ty v obnosu I300 fistavu
pro nečistou a línou krev Dává
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