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VUlúrt éi rr o linka étk okamá

Velká evropská válka

k níž se podle všech příznaků
schyluje nebyla by pro tutc zemi

ovšem bez velké důležitosti a není
Našim ctěným přátelům dodáni

obviniv ji z nevěry manželské Za

svůdce jejího jmenoval Williama

J VVallace n dřívějšího osadutka
v okresu jenž po čtyři léta zastá-

vat místo listonoae Vyšetřováním

vyšlo však na jevo že Wallace

byla vlastně ženština jež z nezná-

mé příčin po dlouhá léta pohlaví

1'litnlcaí I okaml dudáni
tedy divu že možnost její zaměst

nává i zde mysl každého Po
Nejstaršl 3 jediný wMi nUMili oMol f Omazedivným však jet 2e věci mnohem

větší ještě důležitosti pro jednoho

ínann bul
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ŽIKi cí-- lo H k dodání

Ji íumn k piv úíidům k i dáni

Juimeu ke knn nl k dodáni

Lněné ai iuuiin { 1 inino

své dovedla zatajiti Po vysvětlení každého z nás netěší se tak vše

obecné a napjaté pozornosti Vel

Čajový a kávový odbor:ká válka v níž jde o život a smrť
VLASTNÍMU JKDNAT£I„SVÍ l'K() ČAJ Aneustále odbývá sc bez ustání

nám co nejblížé v nás samotných

tom se manželé Bakerovi smířili

— A J Luneberg republikán
ský navrženec pro úřad okresního
klerka v Cnlfax County bydlí v

okresu onom po minulých 28 let

Mluví anglicky německy a má

slušnou znalost i
Češtiny je velmi

KXVU OBA TY 10 HftKOMĚTV NASf

JSOU VÍKOlifeCNĚ POUŽÍVÁNY A VKII

CE IILKIJANV

Si BioiKi bujlnku 'ťmolhy) 16 ( &!u
Stitiiťiio jetelové

Žiiiý dobytek

kde stále urputně zápasiti musí

tělesné síly naše a různé orgány s

útoky nepřátelské povětrnosti ne BK Juiiun Oolong (i tm)owiler a

Lékárnický odbor
NoJWl léky a nejlopíi likéry v mito ti

aevámto ubyjai vyHetUll a uoro v
Ualiouiiy

Henníittova l'ure Mult wlilaky kvar itytuvá láhev i tlu
Hennotiova 'ure Itye 4ltá kvartová )Knláhev 4 OC

Hi nncttova gpculu! Ilourbon íletá ntLn
k VHrNiVá IHÍIH5 4

ZvláSte dolirá Imperlul llrundv Ůlt AA
kvartová lubev iplUv

Velmi dobré atiré Port Wlne kvar- - Z (intová luhev OUC

Vilnil dolire ataré Sherry Wine ' kvar-- KA
tuvá talie' DUC

roknl až nrjlepSI vull %iib%t b

Hubeni nž k prgaifdníra IH7MM 11přiměřené výživy a zhoubriého ti libní i 'V1dobře znám po celém okreu ja
Voli ku krmi-n- i f- t:it KAVA PRAŽÍ Sli KAŽDÓDKNNfc IEPSÍ JA

kožto mladý muž výborných vlast-

ností Přítomně jest ředitelem smí
Krávy uiQ4

KOSU NKHVIA NIKDY NAHÍZENAJulovlre (i tniii7fi
Káva výboruj' nápojTelata 3iÉíflli noru 12ic

15c
krniffii voli }8i@3 Kli

Kávu Jemná a vydatnáTxinM voli z pantvln f: (tt@53ň noru

Capitol kávu libornf pti
1'raiata (Mká neJleiiSI feaBO

Praata bdiká vybraná f Bo{ji!i4"H
Klíčen Kxj

hále mánn na sklade wlké zásoby Jiniho
zboži za yto ceuy :

W: $300
Ilourbon WhlsÉy O AA
Kuilou OVXf

IlerinltUKe Whisky QA

Odbor v némž prodávány biče:

Ni)nplnf'Jíi vbír blřft pro vozky v

''ruaata hrubá 5'iS ®5 9

)vo p'kné až k vybraným tii06iSii'

způsobu života Co se týče však

ústrojů nejdůleŽitějŠích totiž za-

žívacích tu máme proti chorobám

jich uejúčinlivější zbraň v osvěd-

čeném již po léta Trinerovu ltíči

vém hořkém víuu které vyléčí

rychle a spolehlivě nade vše pří-

jemným způ sobem sebe zatvrzelej
ší nemoce toho druhu a zároveň

ochrání před jich vznikem To

uznali již zkušení lékaři a dokázá-

no bylo tisíce případů vyléčení

přímo překvapujících To však

zaručuje pouze hořké víno jež vy-

rábí jen Jos Triner 799 S Ash-

land Ave Chicago Na prodej i

v lékárnách ale žádejte jen pravé
Trinerovo neboť jsou padělky bez

JnhButa tiHYtbito)
iiui!(fai:n expriamitn a nákladních 1 r
vezoch za nujlevnfijlí ceny HI6 ya íti

libnata západní ()ííi-- l :!fi

Illťdfce v každém smíru zdokonalit! Pokrok Západu tak

aby Ital s milým nezbytným společníkem v útulných českých
domicnoatech rozhodli jsme ne že obohatíme sloupce jeho

dvěma novými nanejvýí zajímavými romány z nichž každý

může být směle vfadčn mezi románové perly na&f doby

Jeden z těchto románu pochází z péra Julia Vtrnta a

název jeho jest:

0 životm Čínský Nalíob

Který Čtenář neznal by díla tohoto nesmrtelného spisova-

tele jenž zaujal svými originelními díly mínto tak význařné ve

avčtové literatuře? MůŽe-I- i kdo zapomenout na jt ho práce
"Dvacet tisíc mil pod mořem?" "Carův kurýr" "Dčti kapi-

tána Granta" a jiná a jiná díla jež otištěna byla v českém

jazyku a nalezla tolik obdivovatelů?

"O iivnt" jest jednou z uejposlední jSích prací tohoto slo-

vutného spisovatele a poněvadž děj románu toho odehrává se

v Číně kam byla a jest pozornost celého světa upoutána tu

tím více bude zajímat české Čtenářstvo Román ten jest tak

pln překvapujících napínavých situací že celá duše čtenáře

musí se íío něj ponořiti a zůstane ním upoutáua až do poslední
řádky

Druhé dílo jež jsme připravili k tištění ve sloupcích P Z

jest nejslavnější román Emilie Flygar Carlenové

) ustevník na skále svatojanské
Připojovat k dílu tomu nějaká slova 'chvály bylo by liti

vodu do moře Carlenová pojistila si románem tím nesmrtel-

né jméno a čtenáři P Z nám budou díkem zavázáni že jsme

jim připravili pro dlouhé zimní večery díla tak vy sace zajímavá
a skutečnou uměleckou cenu mající %

Oba romány počínáme uveřejfiovati současně sloupcích
P Z již tímto číslem a vznášíme zdvořilou prosbu k našim

upřímným přátelům aby na ně upozornili kruh svých známých
a získali nám v nich nové předplatitelé

Čím vtifl bude řada tichto tím více se budeme hledrfiavdlttti

naiim přátelům stálým tdokonalováním Pokroku Západu

OMAHA dne M října
K irna ě IJ při káře Mc

Ovin-- Í 2 bílý 8V WR BENNETT CO 15 a Capitol AveBrambory nové ISWjíllM"

Velco zar tVrstvé 16® IBc

tfá Io t másláren SXfíUc lib

Málo farm nnJlepSÍ lfiífclSc "
Máido fjtrm Spatné až dobré Ví%c"

léčivé moci 4 budete moci býti! fXÍJTKC

šeného obchodu F Kropfa ve

Schuyler kteréžto místo již po
sedm li--t úspěšně zastává Mezi

Črxhy má mnoho přátel ježto jej

znají tito jakožto čestného a pří-

mého muže ve všem jeho jednání
a konání Hlas odevzdaný pro
něho bude hlasem pro pravého
muže pro zodpovědné místo ono

— V minulém čísle přinesli

jsme stručný životopisný náčrtek

p Charles H Slámy z Wahoo

Saunders okresu navržence pro
úřad okresního soudce Krajané
kteří neměli příležitost s p Slámou

osobně se seznámili mohou z

něho nejlépe posouditi jestli snaži-

vý a přičinlivý muž tento jenž
vlastním přičiněním vyšinul se na

hledaného právníka zaslouží si

jich podpory Krajanům z Wahoo

a blízkého okolí netřeba ovšem p
Slámu odporučovati neboť ti jej

znají a o výborných schopnostech
jeho jako bystrého právníka a jeho
svědomitosti častěji se přesvědčili
Avšak oněm krajanům vzdáleněj-
ším již p Slámu neznají klademe

na srdce aby se na něj pozeptali
a jsme jisti že seznavše působnost
a schopnost jeho hlasu svého mu

pak neodepřou
— Vy Wymore zatčen byl před

NAŠE MOTTU:

Výborné zboží

zu iicjiiiírnřjií
ceny

J KLEIN
importér a TdKooliGtiodnik

bezpečnými že v boji o zdraví
své a po případě o celý život do

Kuřata 7@i4c
"

Kachny MííAWC "

Kohouti 4c "

Knicani 7&Hc "
budete vítězství!

MM
SOUTH OMAHA dne S2 říjnaPo nijakých Již padesát roků dávaly matky

Mhu Winhiow'h Khoothino itkii diikáiu i Zvláštnímsvým době vzrůstu zubil divíte přípravo Voli pěkní až nťjlpSi t25"@8 2

Krávy 215@385
vany o khu noem uooou a icnymi aiikamrr
Pakli ano plité sl ihned hev "Mra Win
slow'a Bhoothlnír Hyruu" k tskému vzrostu Jalovice 20 ©2 95
zubft Hodnota jeli i ie neocenitelná Tento

i malému trultel v okamžiku rhdr
pozornost se věnuje

objednávkám

Voli ke krmeni

Prasata noJlcpSí 82

Pravnta prostředni 60!

vkořalkách

vínech a

likerách

Pro domácí a IékařsRon potřebu

m
žu)te ne ho matky neuděláte žádnou chybu
Tento vyleči příjem pravlilluje střeva a ža-

ludek předejde větrové kolice obměkíuje
dásně zmirňuje záněť a dodává občerstveni
Hilu celému tilu "Mra Wloslow'sHhoothlng
Hyrup" pro dětskou obměnu zubu má příjem

Prasata hrubá těžká 6 ir@612H

Ovce 3 6 @3 H5

Jehilata 48@480
v lahvích
a plucarech

nou cnui a leoiisn na preapis jeanono nej
znamenitějšího a nejstarftíbo ženského lékaře
a ošetřovatele ve Spojených Státech Je na
proJej u vňech lékárníků na celém svítě
Oena dvacet oH eentá láhev Vždv žádelte
Jeh Mra W1NSU) WS SHOOTHINU BVUUF m

as
Klein jest til jednatelem Trinerova hořkého vlna

pro South Omahu a Omaku
— V Lawrence Nuckolls okr

zastřelil se v pátek odpoledne C

minulé úterý principál tamní vyšší
školy Roy Eaton obviněný Gus

Marquartem z nemilosrdného sbití

jeho syna Mladý Marquart nalezl

prý v chodbě školní budovy klas

t TQQ 11 a N Dli
VV Lee cestující jednatel pro

lNejsrdečnéjšf blahopřání

pana Josefa eplý (

sleč níoníi £eplý
odbývanému dne 15 října 1001 1 '

'v Ularkaon Neb

Great western Stove Co "z Lea- - Václav ScliiMMxler řiditel
včnworth Kans Lee přibyl do kukuřičný a přinesl jej do třídy

Během vyučování jeden ze spoluLawrence před třemi dny a od té

doby silně popíjel Byl asi 25 let žáků jeho vzal mu klas vydrolil
stár Wheeler & Wilsonjej a zrna rozházel po školní svět

nici Eaton rozkázal Marquartovi— Timothy Keefe a O Wiltse SmeJ se na ván slunka záře
posvětil vím vuAe tváře
byste spolu fiťastnl byli

—

í'ár—B"aby kukuřici sebral a ježto tento

o

o

o

o

zaměstnanci "Lincoln Gas and

Electric Co" spadli ve čtvrtek s

vrchu sloupu 60 stop vysokého a

zdlouhavě si při tom počínal vzal

si jej principál do jiné třídy a tam

jej bejkovcem notně zmrskal Při

:

ZE STÁTU NEBRASKA H

:

' Q

— V Broken Bow zahájila ve

středu obchod Custer National
banka Splacený kapitál obnáší

#25000

— W H CUrk zaměstnaný v

truhlářských dílnách Burlington
dráhy v Plattsmoutb spadl v so-

botu s vrchu káry a pádem si zlo-

mil ruku na dvou místech

— Když zvláštní vlak F E &

M V vezoucí dobytek vjížděl do

Stantoo spadl konduktér Henry
C Dingman se střechy vozu na

můstek a s tohoto do hlubiny 14

stop Utrpěl povážlivých zranění

— Na prodej lacino 1000 akrů

dobrých rolnických pozemků v

Custer okresu Neb 10 mi) jiho

♦byli zraněni tak těžce že za něko-

lik hodin zemřeli Oba muži za

Šicí

stroje
lékařské prohlídce shledáno že

kromě četných podlitin na nohou

a při tom blaženi 2111

Zdvihajíce pohár 9 vínem
choem vám připit na zdraví
nechať vás lod1 stavu manželského
v přístav blaha dopraví
By vždy vaie Šťastné žití
kvetlo jako jarní kvítí
ať vám na tom novém svetc
neustále itésti kvete
a ať vás něoo po roce
navštíví — v kolébce
To vám přeje ze srdce
ten jenž byl na vail veselce

'
John D Faltys

městnáni byli na vrchu sloupu
když tento se pojednou prudce za-

kolísal a nešťastníci svrženi byli
do vzdálenosti 90 stop kuličkovými lůžky

UHLI--UH- LI

nabízím svým kratunlm a to D"Jlep9i tvrdé I

měkké ěíatě prošité spravedlivou váhu a

tak LACINO Jako kdekoliv Jinde Dostávám
novéuhlitoti FA VOKITE COOKINH COAL
za 1850 které Je nejlepitm uhlím za tu cenu

I LEVÍTel 1918 71Ó flžní 11 ulice

lio tfetii ííclii n
— Dobytkář Otto Tisue bydlí-

cí asi deset mil jihovýchodně od

Springview spáchal sebevraždu
oběšením Asi před dvěma roky
prodal majetek svůj v Nebrasce a

Hostinec na prodej

Výtečná příležitost v dobrém místřodstěhoval se do jihozápadníhozápadně od Callaway 120 akrů

jest vzděláno ostatek jsou luka
Geoi H Peterson 623 North i6tb

pro toho kdo by se cblíl včnov&t tomu

obchodu Pište na

J K SINKULE
c'of So Omaha Brew'g Co

I2m) South Omaha Neb

btr Umaha Neb 10-4- PPI
Jedinký šicí stroj kterýž není v nitem pozadu
Užíván jest nyní ve všech dílnách omažských

Prodáváme více šicích strojů než všichni ostatní omažští ob-

chodníci dohromady
To proto poněvadž kupujeme je za hotové a prodáváme je na

splátky za $500 hotově a 75 centů týdně
Proto poněvidž vydržujeme muže který doma vás navštíví a

vás poučí kterak různých přístrojů používati a to zdarma 'Chcete-l- i

stroj laciný také vám ho prodáme a ušetříme vám peníze

Než koupíte stroj laciný prohlédnete sí naši zásobu strojů z druhé ruky

Dosud nikdy nečítány tak nízké ceny a kdyby do roka koupiti jste chtíli stroj
nový vezmeme starý zpět v té ceně již jste platili V následovním uvádíme ně-

které z técb jež tohoto týdne nabízíme:

byly Marquartovi dvě Žíly přera
ženy Surový principál pohrozil

prý chlapci horším ještě trestem
zminí-l- i :e o nelidském svém ztý-

rání Soudní líčení odloženo bylo
na den 9 listopadu
— Pan F J Sadílek' republi-

kánský navrženec pro úřad listov-

ního (Register of Deeds) v Salině

okresu jest jedním z nejpopulár-Šíc-

Čechů v okresu tom Svou

vrozenou ochotou a úslužností
svou přímou a poctivou povahou

jakož i vzornou svědomitostí u

plnění vlasteneckých i úřadních

povinností svých získal si nesčet-

ných přátel jak mezi krajany tak
i mezi jinonárodovci jichž plné
důvěře se těší V úřadu listovního
— p Sadítek uchází se o druhou
lhůtu ku kteréž ostatně dle oby-

čeje panujícího jest plně oprávněn
—zjednal si ten nejlepší rekord a

není té nejmenší příčiny proč
neměl by opětně býti zvoien Le-ží- ť

zajisté ve vlastním prospěchu
poplatníků aby v důležitém úřadu

tom setrval muž schopný a osvěd

— Ve zvláštní schůzi republi-
kánského státního ústředního vý-

boru ve čtvrtek večer v Lincoln

odbývané jmenován byl Elisha C

Calkins z Kearney čekancem pro
úřad řiditele státní university na

místě poděkovavšího se H L
Goolda z Ogallala

— VězeS John Bartoň z Colfax

okresu odsouzený na 7 let do

státní káznice pro útok uznán byl

Zhotoveny pro váš
Jest tento rozdíl mezi pravými aumílfnl

tahy — vám Jest říci něco o poslednějších
Můžete dátl návod o Jich velikosti barvě atd
A ony neboli Jsou úplní nezmařltelny

ISInéo h ihotoveny Jsou dle nejlep-AllU- J

Si idtíe a pokročilých oble-
ví Vykonávají vSechny výkony pravých
iubfi a nemohou býti objeveny

DMvžISi Tento
cena: týden:

1 Wilcox St Glhbs 2500 1250
1 WhitkrejcovskáJako nová 2500 125
2 Pro obuvníky 3000 1600

1 New Home 2000 1000
1 Singer kiejtovka 4000 200
1 Standard 2000 1000

DKvžJSí TentD
cena: týden:

1 Btusrer f 400 I 100
1 Household 8000 1000
3 Klnsera vysokoramenné 2400 1200
I Hinger novázdokooalená 3000 1500
1 Household 1000 500
1 Union 1000 600
1 Wdite 1600 800BAILEY zubní lékař

31} Paxton Blk 18 a Farnamvysetřuiící komisi šheoým a ve

jest hlavním stanem

pro vše co potřebujete pro

podzim neb zimu

Nejlepší a nejmodnější

Šatstvo obuv pláště
módní zboží střižné
zboží hedvábí koberce

záclony přikrývky
spodní prádlo atd

Dámská obsluha Telefon 1088

Missoun kdež přišel o značnou
část svého jmění Chatrné zdrávi
a ztráta majetku dohnaly jej k

zoufalému činu
— V sobotu v poledne skonče-

na byla výroční schůze Nebraska
Association of Superitendents and

Principáte v Lincoln odbývauá
Schůze tato navštívena byla letos

četněji než kdykoliv před tím

Předsedou spolku pro příští rok
zvolen byl C G Fullmer z Paw

nce City místopředsedou N M

Graham ze So Omahy a tajemní-
kem A L Caviness

h
— Státní pokladník Stuefer kou-

pil zf #49000 dlužních úpisů vy-

daných Colfax okresem čímž z by

tek neuloženého stálého fondu

školního snížen byl na #131000
Dlužní úpisy ty ponesou státu
úrok 3 procenta ají dor 191 1

Dle záznamů pokladniční úřadov-

ny obnášel neuložeoý zbytek škol-

ních peněz před dvěmaroky #370-8178-

a před rokem #22250881
tedy bezmála dvakráte tolik jako
letos Od 1 ledna uložil pokladník
Stuefer #102492126 čkolních

peněz
— V Minden přišli v pátek

bankovní úřadníci k poznání že

se dali napáliti povedeným jakým-
si šíbalem — Na počátku týdne
předloženy byly bance dva čeky

každý na #io a jiné dva Čeky

Moderní spouštěcí stroje poněkud použité za cenu poloviční Pronajímáme
stroje za 75c týdně neb za f2 měsíčně Jsou to moderní dokonalé stroje ee vším

příslušenstvím Prodáváme jehly a částě i opravy kn všem strojům v trhu

NEBRASKA OYCLE CO
GEO B MICKEL řlditel roh 15 a Harney ulice

Poboční úřadovna: 612 sev 24 ulice South Omaha
" " 334 Broadway Council Bluffs Iowa

čený Nepochybuje že krajané
státi budou při panu Sadílkovi
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"nikdy nevyučoval v Žádné Škole

nejlepším lékem pro kašel

jaký jste kdy koupili pak
druhou láhev nekupujte
Proto jsme také udělali kaž-

dou láhev tak dobrou
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lékárníka
#

Podomně se neprodává

ď V igl i tAfZs 'i - : J'hi K k natahováni
a fizeni úplni
zrenulované a

každý na #9 znějící a tyto vypla-

ceny Podepsány byly Chris Doy-l- e

em zámožným íarmerem bydlí Dpine spolehli
ze isou soo--vé tak

čtvrtek přeložen byl do ústavu

choromyslných Před soudem při-

znal se k vině nyní pak o celé zá-

ležitosti nechce ničeho věděti i

— Státní komise veřejných po-

zemků a budov uzavřela ve středu

odpoledne s Jos- - Burnsem z Lin-

coln smlouvu na vykopání několi-

ka studní a opatření jich potřeb-

nými stroji v státní káznici jež by
vydávaly 300 sudů vody za hodi-

nu!" Stát zaplatí Burnsovi jenž s

prací ihned započne #3600
--— Ve Winside a okolí padal v

noci z úterka na středu minulého

týdne prvý sníh časté deště v po-

slední době nedovolily farmerům
mlátiti pšenici a následkem toho

je jí ještě mnoho ve stohách Mnozí

farmeři sekají kornu na píci jiní ji
loupají Průměrná sklizeň korný
po akru obnášeti bude od 20 do 30
bušlů
— Ve StockvílleFrontier okre-

su usvědčen byl v distriktním
soudu Henry P Hughes z prodá
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ní lihovin na prodej V obou pří-
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a pro prvý přestupek odsouzen

byl k pokutě #500 a útratám v

obnosu #147-3- 5 Rozsudek pro
drubý přestupek ohlásí soudce v

příštím zasedání soudním
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pracoval u pí Graffové po minu-
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Ve středa čistil starý sklep a ná-
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ty nepodepsal 1í— Krajané v Butler okresu
mohou býti skutečně hrdi na re-

publikánského navržence pro úřad

v okresu tom'' Dle toho demopo

pokraté nebéřou ohledu na sku-

tečné schopnosti úřadníkana jeho
vzdělání a osvědčenou Činnost jim
záleží především na tom aby jich
"Člověk" do úřadu navržený zvo-

len byl třebas schopnosti jeho a

vzdělání pochybný byly jen když

alespoň ve školní světnici v Col

fax okresu se ohřál Doufáme

pevně že uvědomělí krajané naši

v Colfax okresu nedají si zalepili
oči podobným předstíráním nýbrž
že svorně a jednotně odevzdají
hlasy své pro p- - Svobodu v němž

budou míti úřadnfka schopného a

prospěchu jich dbalého

Velmi malé nastydnutí může

oěkdy přivoditi bolesti v zádech

avšak af jii jest příčinou jeho co-

koliv St Jacob's Oel jest prostře-
dek který rychlé uzdravenf při-

vodí

Do Salino Co NebCharlesUSlámaokresního pokladníka p Antona
Ptáčka z Bruno "Úspěšný ob

CALIFORNIE
Podivná starobylá missijni mře ta
rozkolná pobřežní výletní místa v
Jižní Kalifornii jsou

Navštěvována každý rok
tisíci turistů kteříií-esluj- l
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dráha Mimo Pullmanovy pa-
lácové apacf vozy Union Pacific vý-

prava ie Pullmanovy obyčejné spací
vozy každodenně

Vyjíždí z Omahy ve 4:25
odp Tyto obyčejné vozy jsou osobné
Hzeny každou středu a pátek Pull-manf-

iv

obvcejnf spací vůz vyjíždí i
Omahy též každé úterý v 11 50 v noci
do Lot Angele

Ha (plná podrobnoatl ptejt M
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foto místo

je vyhraženo

pro ohlášku

'přídavku Nicholsova
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F J ONEIL jed

chodník řádný poctivý a intelli-gent- ni

muž jest p Anton Ptáček''
tak mluví o něm všichni ti jii jej
znají a ani protivníci jeho politič-
tí nemohou mu ničeho vytknout!- -

Jsem kandidátem pro druhý
termín v úřadu Register of Deeds

(listovního) a žádám snaině kra-jan- y

své o přízeB

Nepochybujeme le krajané naši

do jednoho budou jej volitL

Z WAHOO NEB

český navrženec

pro úřad

OKRESNÍHO SOUDCE

v Saunders okresu

V úctě

t-- V Harrisburgu projednivina
byla v distriktním soudu žádost

pí Bakerové o rozvod a aby pří-

pad ten byl zaj(mavějtímdomáhal 0Předplácejte na Pokrok Západu
pouze i 00 ročně F J SAEÍLHIIi se Baker rozvodu od tvé choti


