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Vtfiomínky generála Kristiána
De IVeta

Vojenské vzpomínky generála

C0DTAJVT & SQUIRES
Nej lepil tvrdé a mékké ulili Též arkansaiký antracit a pólo
antracit Nejlepší lllinolsské ořechové $600 Chcrokee knuo
vé pro pece f'5 Cherokee ořechové pro kamna se spodním
pMkluilaniin $áS MUsournké ořechové $450 kusové $475

TELEFON 1)30 1'KADOYXAt 1405 Farnuiu

i Ulili
zprAvy teL DeWeta z poslední války náležet!

budou povždy k nejskvostnějším
knihám vydaným ve 20 století

I Přehled zo sréta politického a kronikaudatí Se skromností pravého velikého

ojína pfše sice DeWet ve své f WALTER MOISE předseda U V HAYWARD taj a pokl

bursu a proto také jest pšeničný
kratičké předmluvě že není spi-

sovatelem leč kniha jest zajímavá
že dáte-l- i se do čtení tu nemůžete
se od ni odtrhnout! Jest psána sice

trh nazýván trhem jediného

Zprávy spolkové

Dramatický odbar TM Jed Sokol

odbývati bude schůzi svou v neděli
1 února v 5 hodin odpoledne ve

spolkové místnosti Sokolovny —
Nechť se všichni členové dostaví a

vypůjčené knížky divadelní s se-

bou donesou AI Kořisko

Korý Dramatický Klub

kterýž se ustavuje koná příští
svou schůzi z neděli v 8 hod večer
v síni Bartošově Ochotníci již
by se ke klubu tomu přidružiti
chtěli nechť se jistě dostaví aneb
se přihlásí během týdne u organi-sačníh- o

výboru sestávajícího z pí
Bandhauerové slečny Novákové

pp Kunešů a Podoláka

Tábor tiebraska ě 4771 MW A

odbývá ve středu dne 4 února

pravidelnou schůzi svou v síni p
Hrocha jest žádoucno by každý
soused do schůze té se dostavil

neboť předléhá uváděni Čekanců
a jiné důležité jednání

Vác Přibyl klerk

prostým slohem ale v tom právěReverend se 7 sakramenty

V Port Gibson Miss stojí re
leží síla tohoto velikého díla veli-

kého vůdce jedné z nejvčtšlch re

WILLOW SPRINGS

BREWING 00
OMAHA NEBRASKA

vyrábí výtečný ležák z českého chmele nejlepšiho joímene a pověstné

WILLOW 8PMNOS VODY

publik

Angličané leželi v zákopech u

Modder řeky a Búři u Magersfon-tein- u

a zde byli zasypáváni deštím

anglických granátů Jednoho dne

dle popisu DeWeta 436 granátů

bylo na ní vrženo ale jea 3 Búři

byli tímto zhoubným deštěm kuli

poraněni K tomu nalézáme v

knize tuto poznámku: "Nechci

říci že angličtí dělostřelci neuměli

střílet neboť měli pravou vzdále-

nost vyměřenou a míli dosti

prakce každý den avšak připisuji

tyto naše nepatrné ztráty vyšší
moci která od nás odvracela ne-

štěstí"

Bylo to práví po tomto hroz-

ném bombardování co DeWet

zasadil lordu Robertsovi citelnou

ránu Se 350 muži napadnul
zásobní vozy hájené 400 anglic-

kými vojáky již rychle byli sesí-le-

jízdou a čtyřmi Armstrongo-

vými děly leč DeWet neustoupil

před ohromnou tou přesilou a po
několika hodinách prudkého boje
vzal Angličanům 1600 volů a zajal

40 vojáků Mezitím přikvačila
noc a boj ustál Ž rána za sví-

táni pak o Angličanech nebylo již
ani památky V noci tiše ustou-

pili zanechavše 200 vozů nalože-

ných potravinami a 12 vodních

kár v rukou DeWetových
(DokonCent)

Každý kdo ponoří se v Četbu

verend Marion Lane jinak také

zvaný Jean Skyles pastor metho-distick- é

církve před soudem jsa
obžalován z dvojženství Kdyby
tomu zákony státu Mississippi do

těchto vzpomínek rrimovolní za-

létne duchem svým ke vzpomín
kám jiného velikého vůdce gene

volovaly tu by Lane byl obžalo

mn"nmnn o nmnTTinn
rála Granta neboť obě knihy mají
v sobí mnoho společného

ván Že si vzal sedm sakramentů
ale protože tomu nedovolují tu

i

Kristián Rudolf DeWet vstoupil
jest obžalován pouze z dvojžen
ství Možná Že nábožný ten muž

do armády republiky jako prostý
vojín ale záhy vyšinul se na

má ještě více nežli 7 žen ale úřa
NeJlepSi a nezkušenžjsf znalci piva tvrdí že pivo vařené WILLOW

SPRINGS BREWING CO Jest nejzdravřjším a ncjlepšfm výrobkem
toho druhu

předního vůdce vojska své vlasti
První srážku prodělal u ModJer

Zkuste je a doznáte pak sami že jste lahodnějšího piva nepili 47m6 jSpruit kde zaujímal již místo pod

dy si myslí že je na těch sedmi
dosti a nechtějí po jiných pátrati
Všechny ty ženy jsou dosud na
živu a tři se již u soudu při
hlásily Pastor se ženil pokaždé

rfri ty id J

pod jiným jménem a ponívadž jest M naši éoq: Započít s iln a ííjtil nynívýborným řrčníkem tu zaujímal
v církvi vynikající postavení Jeho

komandanta sboru Angličané vy-

padli z Ladysmithu aby prolomili
řetěz oblehajících je Búrů a oddě-

lení na něž Angličané s velikou

silou vpadli čítalo pouze 1000
mužů a mělo pouze 1 dělo které
hned z počátku bitvy bylo porou-
cháno a nemohlo býti použito k

obraně Angličané měli naproti
tomu několik baterií děl a velkou

právníci ho háji tím že ptý je
choromyslný

Všechny obtíže žaludeční vyhojí
se rychle a bezpečně Severovým
Životním Balsámem Týž upra-

vuje výměšky a střeva odstrařluje
nezáživnost překonává zácpu
žlučnatost a bolení hlavy a působí
proti slabosti Cena 25c

Padoucnice křeče --Epilepsy-

ryléAena
Mám nejspolehlivěji! lék na

světě proti padoucnici a zašlu

jednu láhev na zkoušku zdarma
Dokonale vyléčím každého trpící-
ho Popište nemoc udejte věk a

pošlete známku na odpověď a

pište česky 21

Dr F E GRANT
Z Ridge Bldg Kansas City Mo

Novinky z Linwool

V úterý minulého týdne od-

jeli manželé Fr Faytinjrovi do

Oklahomy na návštěvu a hodlají
se tam zdržet asi 14 dnů u rodičů

Pro kousek ualí

Ve čtvrtek zašel si patnáctiletý

Aby usnadnila malé ukládáni úspor
City Šavings Bank v Browu čtverci pro-
půjčuje vkusné pevné ocelové barky
jež si mfižetc vzíti doiuú Když přihlá-
síte se o bank v naší úřadovně uložíte je-
den dollar a obdržíte bankovn( knížku v
nfž dollar připsán je vám k dobru Jakmi-
le se peníze v domácím banku nahromadí
přinese se tento čas od času do naší ťř
dovny vyprázdni se peníze se spočítají
11 Tulil nrflnmnnatí a ňa oo vám na ní npf

převahu číselnou leč byli přece City Sarings Baok
VViliiam Stohmay-j-

r z č 518 Wol-

fram ul v Chicagu na koleje seve-

rozápadní dráhy aby tam nasbíral
s kár napadané uhlí Hlídač této

dráhy Martin J Warden ho za

paní Faytingrové kteříž tam bydlí
Doufáme že se tam Faytingrovým
bude líbiti

odraženi s velikými ztrátami V

tomto boji DeWet dokázal jak
veliký vůdčí duch v něm sídlí leč
on sám ve své knize skromně dává
kredit svému spolukomandantu

Z POLITICKÉHO SVĚTA

Zasedáni 57 kongresu
Zase týden tbyteíného mařeni lasu v

senátu — Fokus podplaceni —

Zavedeni americké" miny na Fili-

pínách

V senátu jest zastavena veške-

ří zákonodární Činnost zásluhou

Quayovou a demokratické menši-

ny a tak se den vleče za dnem a
nic ne tam nedělá jea se pronášejí
zbytečné řeči Tak v zasedáni

předminulého pondělí mluvil se-

nátor Foraker o ostátněnf Okla-hom- y

Arizony a Nového Mezika
a po zbytečné té řeči se senát od-

ročil
V domě zástupců přijato bylo po-

voleni na diplomatickou a konsu-lárn- f

službu při Čemž zástupce
Hayden z Tex přednesl řeč v nfž

obvinil některé naše konsuly v Me-

xiku ze skandálního jednání Na to

odvětil Grosvenor z Ohia že tato
obviněni se nezakládají na pravdě
a že dle názorů evropského ve-

řejného mínění máme nejlepší
konsulároí službu na světě
Nade dvéře senátu by sc srílo

velikými literami napsati: Notbing
doingi (Zde se nic nedělá) neboť
i v úterním zasedáni pronešeny
jen zbytečné řeči V týž den ani
dům zástupců neučinil ničeho co

by stálo zde za zmínku
Ve středovém zasedání senátu

mluvil Burnham z New Hampshire
proti ostátnění všech tří territorií

po celé tři hodiny a pak unaven

prohlásil že bude o tom mluviti
ve čtvrtek Na to senátor Cullom
z 111 apeloval na Quaye aby při-

volil k zasedání senátu leč Qjay
k tomu nechtěl připustit! a když
se o tom hlasovalo tu senát 37

proti 27 hlasy podporoval Quaye
v jeho tvrdošíjnosti

Dům zástupců rokoval ve stře-

du o peněžní předloze pro Fili-

píny
Ve čtvrtek měla přijití na pře-

třes v senátu vystčhovalecká před-
loha leč byla odložena na pátek a

když si Burnham trochu popoví-
dal tu se senát po té ' hrozné
práci" odročil

V domě zástupců přijata byla
resoluce splnomocfiujlcí námořní

výbor aby vyšetřil historku o po-

kusu podplacení Lesslera jemuž
mělo být nabízeno 1 5oooaby pra-

coval ve výboru námořním pro
Holland&v podmořský Člun

Na to přišla na přetřes filipín

4 ívriiAi' a

slušný kredit ve vaší knížce Tyto malé
_ 1 £ 1

uuimnjf ijcbuu urotk vjíuvuany puiieme
Zavítal li by jeden z našich zástupců do
vašeho domu VR7m£te rí nH n£hn 1ial£

Ve středu minulého týdnehlédnul a pro ten kousek uhlí jal V málokteré knize popisující navštívil nás paa Jos V Kolář bankse chlapce pronásledovati Ten
válečné události nalézáme tak

skvostný popis srážky jaký po-

dává DeWet o bitvě u Nicholsons

cestující jednatel "Osvěty" Zdr-

žel se zde až do pátku kdy s ve-

černím vlakem odejel do soused

utíkal boje se hlídače v tom za

houkla rána a hned na to zavzněl

bolestný výkřik chlapce který Uhlí! Uhli ! XJtLlí!ního Abie
sklesnul k zemi Hned na to ženy

Pan Tomáš Duda byl vylo

Neku již Búři nazvali "Malou

Majubou"na památku větší bitvy
která byla bojována mezi Búry a

Angličany skoro před dvaceti roky
řnpiiř uhlí u I Levi-h-o U něho do-

stanete uhlí
sován na velkou porotu která

započne zasedati v David City

v sousedství bydlíc! se sběhly a

počaly vyhrožovati surovému hlí-

dači a když se zástup stále množil

tu se dal Ward na útěk a uzamknul
se v úřadovně společnosti Byla

a v nlz rolničtí bojovnici způsobili počátkem příštího týdne

NA PRODEJ

v okresu Butler Neb
v dobré české osadě cihelní bu-

dova 25x60 t„ y nfž Jest dobío
znHzcný obchod pozůstávající z
obchodu

leJvzářNkým zbožím nábytkem
rakvemi barvami oleji ald
Též velký prodej McCormicko- -

výcb polních strojil Zboží na
skladé má cenu $3500 Budova se
taktéž prodá
O dali! zprávy dopUtt) a pod adr-bo-

11 coř "Hokrok ťubl Uo'

Pan Jan Křiž z Brainard na

dobré a čisté spolehlivou váhu a tak lacioo jako kdekoliv jinde
Obchodní solidnost Leviho jest nejlepší zárukou že budete s uhlím"
u něho koupeným plně spokojeni TEL ioj?

"

I LEVÍ 715 So 13th St Omaha

tak hroznou porážku anglickému
vojsku že hrdá Anglie
byla ké smírupřivolána policie z Sheffield ave vštívil nás v sobotu a měl tak na

spěch že si tu zapomněl přezůvky
Nu jak se říká: co není v hlaví

Z rána kdy srážka u Nichol

musí to být v nohou
ílllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllltlIlllllllillllllllllllllllllllllllllllll IIIIMÍ

sons Neku se strhla bylo koman-dant- u

Nelovi nařízeno aby se

svým oddělením zaujal místo na

stanice 1 kapitán Schuetttr sám
se vydal na místo a nechal dopra-
vili těžce poraněného hocha do
nemocnice kde stav jeho prohlá
šen byl za nebezpečný Na to
Warda nechal odvézti v ambulan-

ci poněvadž bylo nebezpečí že

í?5 w vUž příští pondělí dne 2
MctzííTřízQílcM stále na cenu

s
února na Hromicebude u Bartoše Oraaha Neb 94k4

velká taneční zábava zařízený
HOStllieC

= vlastni

1 AntonLinncmanii

kopji vzdáleaé poněkud od Neku
leč komandant nevykonal tento

daný mu rozkaz a Angličané mezi
tím kopji obsadili DeWet a Stee- -

— Veřejná dražba bude se od- -

Výtečná vína jemné likéry
a vonné doutníky

O přízeS krajanů žádá §
Tel L 2727 Anton Linnemann 5

bývati v pondělí dne 7 února na

Hookstrově farmě jednu milí vý roh 13té a DoroiB nlnekamp se proto rozhodli že kopji
musídobýti útokem aby Angličany

lid by ho lynčoval Ward se vy-

mlouval že mu rána z revolveru

vyšla náhodou a kule zasáhla

chlapce Očití svědci však tvrdí
že chlapec měl pouze několik

Sinniiiiiiuintiiiiitin iiiinmiiiininiumniiHiii ttnm iitinitiiniiiiuii nmiiiiiiiiiinni iniimnniniiiii?chodní od Edholm Neb Dražba

započne v 11 hodin dopoledneodtud vypudili K tomu útoku
Frank J Votava majitel

Hojné zásobený obchod

grocerií moukou a potravinami

Vlastu!

B Fanforlík
v č 1425 Již 14 ul

Krajané učiní dobře pakli navítíví
obchod tento neboť zde najdou zboží
vždy čerstvé & výborné jakostí Obsluha
vzorná 23—

kousků uhlí v pytlíku a Ze hlídač
se odhodlali pouze se 300 muži a

s touto hrstkou dobyli severní

stranu kopie Tato část byla

Pan Jos Hledík navrátil se

: JOS DUFFY velko- - i maloobchodník i
@vLII10 VINAMI®

zúmyslní na něj namířil a vystře-
lil Lotr ten by měl být učiněn

v sobotu z návštěvy u svých pří-

buzných v Clarkson Neb a
neškodným na celý život když

pro kousek uhlí jest schopen za-

hubili lidský život

má na skladě £

výborná importovaná I kalifornská vína jakož i impor--

nemálo se mrzel na to že hodiny
mu přestaly jít vzdor tomu že

má hodináře za souseda
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ ♦V pondělí navštívil nás panKrvavý soubojská peněžní předloha a přijato

plochou a Búři byli zde téměř

úplně vydáni v šanc vražedné

palbě kdežto Angličané měli zna-

menitě krytá postavení Nyní

nezbylo Búrům nic jiného nežli

učiniti ještě jeden útok a posta-
vení Angličanů ztéci Pět set

yardů museli stateční búrštl bo

jovníci přeběhnouti v dešti kulí

leč oni toho nedbali neboť Angli-

čané byli tak mizerní střelci že

tované a kentucké kořalky a likéry

Hučí ie zboži Jest také Jak o ním tvrdí jinak se peníze vrátí
Mathew A Cleary městský

Anton Veleba který zde před
časem bydlel Jelikož ten den

odbýval se u pana Fr Dočekala

usnešení aby na ostrovech zave-

dena byla americká měna
V pátek se v senátu pokusil

klerk v East St Louisů a Richard
020 Homer ulice ♦

malíř a lepič pokojů zBuckley kovář a politikář z téhož 4
TELEFON 38maškarní ples tedy si léž drobet 2508 N Street SOUTH OMAHAFairbanks dostati vystěhovaleckou města byli od nějaké doby nesmí Krajany otulouíí viorně

a levotzamaškarádoval Zdělil nám co
předlohu na denní pořádek leč řitelní nepřátelé Ve středu se t

setkali před Clearyho hostincemmarní
Dům zástupců přijal 235 sou

odbírá Pokrok že drobet pro-

koukl Dřív byl zarytým demo-

kratem teď prý je republikánem
od kosti n maso všecko

na Broadway a sotva že jeden
druhého spatřil tu počali po bobě

střiicti a souboi ten skončil V SO OMAZE

při tomto podivuhodném útoku

Búři ztratili jrn 4 mrtvé a 5 raně-

ných Nicholsons Nek byl záslu-

hou DeWetovou dobyt a Angliča
né strašliví zaplatili svoji po-

rážku DeWet sám píše o tom

takto ve své knize: "Já sám

Šotrab

kromýcb pensijních předloh na

to pjijata předloha o delegaci

Aljašky která splnomocfluje tuto

territorií k jednomu zástupci v

kongresu První ten 'zástupce má

smrtelným postřelením obouClea

FAUST PIVOT TRHU
čepuje žoviální náš hostinský

Jolni OmírAčok v lYrirodní Síni
O chutný zákusek není u Johna nikdy nouze Kromé výtečným mal-vaze- m

obslouží vás též výbornými víny a likéry a jemnými doutníky
Navštivte jej a podruhé jinam nepůjdete

i filTMCDvlastní rn
--ro rnry vystřelil pět ran a všechny za

LHI 1 nen
sáhly plíce jeho protivníka Buck

na 20 a Q ulicibýt velen prUtí podzim a bude za

sedati v 58 kongresu
napočítal 200 mrtvých a raněných
a mohlo jich býti ješti více které

V Dohodl né nálevné lest vždy výborní
ley vypálil pouze tři rány a jedna
z kulí zaryla se Clearymu do pá-

teře Oba muži musí nevyhnutel
ležák na iepu výbér téch nejlepsíchSobotní zasedání senátu bylo

jsem nespatřil Co se týče našich doutníka vyteenyen likera a pravyen
opětní zbytečným mařením Času nefalšovaných vlnní svému zranění podlehnout Ne

zajatých kteří kráčeli kolem mne
Prostranná útulná místnost spolkováDům zástupců rokoval o povolení přátelství těchto dvou mužů datu ve čtyřstupu tu jsem jich napočí zamlouvá se sama a ct spolky ieské ne- - Čech importované světové1 % z

zemědělském a přijal ho s do
je se již od delší doby V úterý tal 817"

datkem že má být: koupeno za se pohádali v Clearyho hostinci a V kapitole jednajíc! o obležení

nalezaou t Bo umaže lepal ponomneifti
a levnéjsl Též i slfl taneční nemá v Ho

Omaze rovné a proto ct spolky řeské
uíini dobré když pfed pořádáním zábavy
Jakékoliv přeptají se u majitele na pod

Buckley byl Clearym sražen l
Ladysmithu generál DeWet se1300000 semen Původní usta

noveno bylo jen % 270000 il: l izemi Přemožeoý zuře odešel pří' zmiS'ije o siru Redversu Bullero vyléíl líplnSmínky ťřizm krajana poroučí se

24 FRANK LAITSERvi který byl pro své porážky vsahaje pomstu a druhý den na to

došlo k souboji který pro oba sicMiif 'zunu biii limAnglii tolik strhán DeWet píše
C H Brewer & Co

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Armour ženeeitu pšenice nsnorv
že osobní neměl příležitost pře 3Í

měl tak smutné lánledky

Zničeni vlaku
svědčili se o metbodách generála
Bullera a dodává k tomu: "avšak

a veškeré plicní a prsní nemoce docílí pře-

kvapujících výsledku i tam kdé jiné pro-

středky nepomáhaly V Rakousko-Uhersk- u

lékaři proti jm chorobám jest thé odporu- -

Na cestí z Memphis do Kansas
Veliká poptávka po americké

pšenici ve Francii a zároveň i

poptávky z jiných evropských

Citron lékem

Že citron má mnoho léčivých
vlastností jest dokázanou věcí

tvrdí se že několik kapek citró-

nové šťávy dáno do pitné vody
zničí zárodky tylové a učint vodu

zcela zdravou Někteří lékaři to

popírají ale proto přece stojí to

za zkoušku Lékaři vesměs trvají
na tom že hlavní a jedinou baštou

proti podobným chorobám je silné

ústrojí tělesné přimějeme-I- i vše-

cky orgány k pravidelné práci
sesílíme-l- i je náležitě nemusíme

se příliš báti nakažlivých nemoci

Váhavé liné ústroj! přiměje k

řádné činností Trinerova Angelika
Hořká která je i zároveS posilní
Není to obyčejná hořká kořalka

jakých na sta lidu se nabízí nýbrž

vědecky připravený z Čistého vína

a kořínků sestávajíc! lék jenž

rychle zvyšuje tělesnou teplotu

pobídne žaludek k činnosti takž

za krátko volá o potravu Podivíte

se té zvláštní zdravé chuti k jídlu
tomu 6trávenl beze všech obtíží

té čilosti tělesné i duševní té

energii jaká se ve vás vstěhuje s

Trinerovou Angelikou Hořkou V

každém lepším hostinci a u vyra-bitel- e

Jos Trinera 799 S Ash-

land ave Chicago 111

tolik pravím žeať jeho lidé cokoli
mluv! k jeho zlehčen! sir RedversCity nalézající se osobni vlak St

Buller operoval proti silnějšímtrhů a zvětšený vývoz přivodily Louis & San Francisco dráhy dne

22 ledna o 1 hodině půlnocivelikou čilost v obilním trhu ame postavením nežli kterýkoli jiný
pohrobnícJ pfijČoratelé kosi

covano —naučen s nav na 20 ani post $120 ochraona známka

II Šimanovský nálezce 654 ScOít St Milwaukce WIsvrazil do nákladního vlaku blíže anglický generál v jižní Africe'rickém a ceny rychle minulý týden ul So Omaha HeB
Dne 9 prosince v prvním roce

f Teleřoa Čísl se

války byl podkomandant DeWet
vstoupaly a v sobotu na chicagské
burse bylo nabídnuto za pšenici
82 centů tedy jen o 3 centy
méně nežli byla nejvyšší cena v

South Greeofieldu Mo a celý se

rozbil a shořel Neštěstí to stalo
se na ostré zátočioí když vlak

jel še značnou rychlostí Výhybka
otevřena na postranní koleje ale

povýšen na rechtgenerála kteréžto SEÍEEO-KÉIEG- ÍÍ LLOTD
vyznamenán! jeho Samého nanej-

výš překvapilo ale bylo přijato Eiit na pni lázněPravldela potovnl
paroplavební dopravaroce 1902 Armour jest nyní nej

svitla ukazovala že je trať volná z Baltimore do Břemenburskými bojovníky všeobecnou

pochvalou Hned na to byl De
větším spekulantem na pšeničním
trhu a spekulace jeho vynesly mu

2ffl£r Hostinec
vlastni

BRAHÉI MiNIOTÉ
12C roh 14 a Willlam ni

Bylo to buď dílo železničních lu

pičů aneb nějakého lehkomyslné'
bo ničemy Na postranních kole1

primo po nový oh dvou!robovjcb
poítovních parnicích od 7600 do
filtlHltnm anfannitl !

Wet přidělen k oddělen! vedenému
Výhradní

český jednatel
lékárník

již veliké peníze Ostataí bursovní

spekulanti neodvažují se Armoura generálem Cronjem o nímž se ve
Cassel Brelaw Rneln Koeln Han

jích stál nákladní vlak a nežli mohlnásledovitt ponívadž se obávají své knize zmiBuje s velikou po
chválou a hlavní chvál! jeho neo

nover r ranní liru uranueuurg
Chemuitz Keckarstrojvedoucí osobni vlak zastavitiSe by se najednou mohl obrátit a

II kajuta z Baltimore do Břemen

Výborný Kruiruv ležák stále na

čepu NejlepSÍ likéry a nej jemnžjsi
doutníky Chatný zákusek k do-it- áni

po celý den Obsluha vzorná
Žádáme ct naSe přítele a pří- -

ktoříí tak vvdatné minulý'

ie by se z býka mohl vyvinouti
medvěd a mnozí že by uvízli pak

tu již nastala hrozná srážka 1

stroj u osobního vlaku spadnul
18 stop vysokého náspu Stroj

16 a Willlam

OMAHA KEB

byčejnou chrabrost s jakou se

"starý lev africký" jak Cronje

byl nazýván vyznamenával Leč

čtenář lehce mezi řádky může

od nahoru
Tito parník)' mají pouze )edna tridn kajut

ni t nrQaftma lest jako II kajuta
v jeho drápech Zásluhou Ar Mfiíiž zaftaií telte

—TlMtui

vedouc! Fisher byl pod strojemmourovou pšenice vstoupla za po Vfle Jmenované parnikv Jaoo vfbradnl
nové víteíné abndované a aarizené iialuny ízabit Poštovní vůz se překlopil
pokoje kajutai na pauue ůimmhm

ale zřízenci se zachránili seskoče

rok nás podporovali aby přizen 9
tvou nám zachovali i na dále a my L

přičiním! ae abychom t pohodl- - r

ných místnoatech nynčjSlch dle &

nejlep&l možnosti své ae Jím od- - L

vdéčili
O hojnou přftefi krajanu žádají k

JOSEPH PEZDIRTZ
čisti že DeWet připisuje vinu

nešťastní skončivšího boje pro

republiky Cronjemu který jak
velice byl chrabrým tak zároveB

(ledních 20 dnů o 8 centů na

bušlu a někteří ''proroci" obilního

trhu předpokládají že pšenice
může vyskočiti na dollar bude-l- i

ním v čas Topič Gilbert byl těžce

stý prostředek proti zastaralému

reumatismo nemocem kcžnlm ledvin

jater atd Častéjsím užíváním achrání
e člověk přede vSeml nemocemi pro-

dlouží íivot svfij jak vysvětlí zdarma

přiložený ipis "Filoaofis zdraví a krasy"

v č 1202 jižnf 13 ul
zraaín Byl nejmladším topičem

tleni ve veeca proatoraca
Dal li iprary podávají generální Jednatelé

A 8CIIDMACHEB A CO
i Sontk Oaj Bt Baltimore Md

II CIATJ8EWITJS ěc CO
M Uearborn Bt Chkago III

nebo Jajlok láatupcl v xenL -

na celé dráze a míl v krátce slaví byl i tvrdošíjným a pro každou
Výtečné pivo stále na čepu Nejlepii

vina likéry a doutníky Tl BIW4

O přisel krajana Udi 1 PEZDIRTZ
Armour chtít neboť on ovládá

nepopiratelní celou chicagskou ti svou svatbu radu aepHstupným


