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víny a lihovinami

j st jií potdí a Ollinurr le
hned a Jldlrm l'o třthto

slovech vstal a ol riliv se k Hilly

mu ilJv uchopil tfli na níž te

dři hodlaje ji přistavili ke tdi

Hilly v tom okamtiku rahlé-lnu-

le a postranní kapsy vyčuhuji'
ťriceovi revolver a bleskurychle

ml ho i kapsy vytrhl a Pricra za

střelil Na to rychle spěchal do

veJlejM místnosti kde ttála nabitá

puíka a uchopiv ji postavil te ke

schodům a čekai až te objeví

Ollinger Ten uslylev střelnou

ránu vyběhnul t restaurantu do-

mnívaje te že Price byl donucen

ttřeliti banditu totva te tle

octnut v prostřed schodů pa-

dla rána a Ollinner sklesnul mrtev

a tvalil te te tchodů Billy te ni
to dobclbal i pouty oa dvůr a tam

přiměl jednoho dělníka aby mu

pomohl do tedla na koně který
tam náhodou byl uvázán a když se

to stalo tryskem vyrazil z města

Billy musel teděti na ttraně sedla

neboť pouta mu nedovolovali

aby ti tednul obkročmoale jsa vý-

tečným jerdcem přemohl lebce

tuto překážku a nežli učiněn byl

poplach nalézal te již daleko od

města Když urazil asi Čtyry
míle náhodou te dostal k jedné
kovárně kde kováře puSkou v

ruce přiměl k tomu aby mu te-jm-

poutt z nohou Obávaje se

pronásledování 1'illy nečekal

aby mu sejmuta byla i pouta z ru-

kou a vyivihnuv te na koně letěl

dále
Dlouho te vlak Billy netílil ze

tvé tvobody tak krvavým způso-

bem nabyté &erif Garett ti umí-

nil že ho dostane án rukou Živé

ho neb mrtvého a jednoho duu

když jel na návttévu k tvé milen-

ce která ostatně te stala jeho mi-

lenkou jen proto Že jí a celé její
rodině Billy vyhrožoval zabitím

tu ho Garett vyčíhal a dobře mí-

řenou ranou z půlky učinil konec

životu jednoho z nejpovéttnějSích
vrahů Ameriky

náhled jiný
Kdy isi přestane již prlet? Již

třetí týden nemůže te v polích

pracovat Koma hnije a jest malá

naděje na dobrou skliztřl potrvá-l- i

lakové počasí Ovsy žloiitnau

neboť chytá je rez špatné jsou

vyhlllky na budoucí úrodul V úctě

Jot Ktstl

YUKON Okla 6 června —

Red- - 'Pok Záp"! Dne 18

května přehnala te přet zdejll

krajinu prudká bouře jež provi
zcn byla silnou vichřicí Ženouc!

te pruhem půl míle likokým tmě-re-

od jihozápadu na severový-
chod a ničiví! budovy ploty stro-

my a vůbec vle co jí na dráze její
v cestě stálo Vichřice tato za-

sáhla též zdejU českou osadu na

Shell Creeku a natropila krajanům
za mnoho tet dollarů Ikody Pr

Nelpor pofkozpn byl na tvém

mtjetku v obnosu $400 Pr Krou-

til utrpěl Ikody as fjoo Antonín

Dobrý také as Jtjoo Vác Dobrý
IHoo a Frank llanska toa

dva byli píjíílění ostat
ní viak nebylí OJ iH květnt
máme pořád delť za defitěrn tak

Hným pírem a

Jemnými doutníky

501 503 a 523 jižní 13 ul

OMAHA Ni:im
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siiiili-nř- i íi(kuky stiíle pllirvny '%

Náhodou
získal jsem výhradní právo ku

prodeji jedné z nejlcpKch a nej
levnějSIch ítrem v Polk Co Mo

Rodinné poměry nutí majitele
aby ji prodal do Oo duů Jest to

tao akrů letní půdy na které jest
dosud 18 akrů lesa ostatek zorá-

no dobrý dům ostatní budovy

postačitelné tři prameny v past-vilt- i

a'ttudna a výtečnou vodou
zrovna u domu LepM louku ne-

najdete nikde M a lý nedávno

vyiizcný lad Pouze něco málo

přes 3 mile od místa Holivar

Míjitcl nepotřebuje peněz a

podmínky ti můžete diktovali sa-

mi Deset procent se Židi ku

a ostatní jak te umluvíme

Ziilatíte 1! polovinu hned můžo-t- e

ti vzít! třetinu letoKrif úrody

Ona pre pHilí 2 mřuíre !l()00
Koupí-l- i ji Čech nejirodal by jí

druhý druhý den po uzavření

smlouvy tni za JI 3 o akr NejlcpSí
příležitost ke koupi jakou mám
Mám mimo této jeltě 00 jiných
farem oa prodej O podrobnosti
cesty a popit (arem hltíte ae u

L W Dongree
44)14 Bolívar Mo

ixlhjyá aiililife kaWnu dfutioa nadřít a
tníali l 1'luUela Jan Hini-h- l iiiiliijfnlaTůma lliíll talam fr W Kíř-l- cílyďatnlk Jan llnjdu 1'lua (lly kllno uuklaii
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pntoťy hračkou" ÍO je priv
iťi mínění mé a Uké ve smyslu
lom em te vyjádřil ve tvém

dopisu Ku koniní velkých
děl jest třeba iíJu uvřjomčlého
pak vidělanéhoa al toh) te dosáh
ne socialismus odhozen bude sire
nou a 11 domůle se tvých priv
1 le v Americe tvými občanskými

právy kteráž mu jsou udělrna

jest pouze iádoucno aby lid lato

svoje práva anal a věděl jak jich
upotřebit pro tebe Dále pisatel
ve tvém dopise praví — "Cesty
k tomu jsou tři: Dobrá vůle jed
noťivce povzbuzování soudruhů
a předevlím veřejný tisk" To jest
téŽ mé mínění že veřejný tisk
nese hlavní vinu na nevzdělání
dělníka ač časopis každý mi být
jeho voditelem učitelem Ale

cst tím větlina časopisů! Vezmě
me jen do ruky chicagské Časopi-

sy a toudný Čtenář ustrne nad
im co planého ctneu a krvavých
Ikvárú jest v nich a co místa jent
jím věnováno Tyto pik zaujmou
celou mysl tkontrabaodí jeho
hlavu a čtená není schopen žád-

né zdravé my&lénky věnuje lí jen
trochu pozornosti těmto krvákům

Nemyslil toud-- čtenáři že ča

topily takové jsou hanbou dvacá-

tého ttoletí? jak může te jeu Ča-

sopis lakový opovážit žádali vzdě-

lání od dělníka když tám jett n

jeho zatemflovatclem a

když jilio hlavním úkolem jot ne

vzdělávání a poučování obecen-

stva ale honba kleliovní za bí

lýrn dollarem Ano časopisy
dejte nám dobrou zdravou četbu

poučujte nit o našich povinno-ttec- h

a právech občanských po-

vzbuzujte nát k lidnému plnění
těchto a nebude to trvat tni jedno
desítiletí abyste t blahým uspo-

kojením že jsme bodni

býtí valimi žáky Dočkáme se

toho?

Jest tomu asi dva roky co jsem
te zde v Yukon telel 1 jistým jed-

natelem východních českých listů
V rozhovoru oslem dostali jsme
se až na krvavé Ikváry ve východ-
ních listech uvelejriovtné a tu

jednatel přivil: "Uznávám že

romlny tyto jtou Ikodlivé ale

vždyť je uvědomělý čteníř nemul
čisti Ty jsou tam jen pro takové
kteří by ani nii list neodbírali

kdyby v něm nebylo těchto
rominů Víme to ze zku-ienot- ti

neb jsme te jednoho čitu
odhodlali nepodávit! nežli jen

Iioiciu vyimriieiio sinin v naotie
lei l kiiiiultl tn ri-- v luviil'( in ? Mé
tu plnil Jlnile m rAmU íintnř-H- Juknuti
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SEVERO-NĚMEC- KÍ LLOYD

V okresích Butlcr Sewird
tíklo XIV Ladlniír Kláeel

V llaitirett H is
I'rallliil uulunnl
a mfiiilB nninl ínymvt

udlifi arfagia kadou druliuu ixílíll a mlnl
l'řdBila Allii-r- t Kuř Joa Houkiin imaio-lli- l

tajanmlk Vi- Mamaik Joa Háral

okolních mim na prodej kolem

6000 akrů dobrých pozemků v

ceně od #30 do túo akr př! do-

brých podmínkách Kdo by a!
jua HraiiiiliKi pokladník

Jan HUS f XV Hnuli lna Mlnn
odbfí aá arhfíMi kad druli řtrtpk v

přál koupiti dobrou farmu nechť uui-- i t Annnraun nall rnnit joa liro
mitťiuMa Jan unika laj h llrunáfl

z Baltimore do Břemen
ptlmo pn iiovfí-- diíulrmiliiir"li
lurtiuviilrli iiuriiliiliili ml jm rtu
[ivwii lun iiiMnitli

CM'I llre-la- lilieln Kmín IUii-tiiit- cr

Kmiikřiirt llrmuli ImrK

(bemiill Neekar

II tslala z Ealtimore io Ercmcn

1 touou nuhorii
TjfKi purnlsr iiihJI iuii t lid ii knjut-nlj- t

u'ii Jmi Jukli II kajut

král e kl 1 Hdiy vrhnul tu
dtihu ilofinn slitauiMi! ki

lem '( tlup u neinivilnf-slil- i

ttliln kleti o telily tialrlsla

ci jítioiipuli Jednoho dne llo
tlupa piuatli: po lupu narstila

ni osadu Mexiítna pobili My
Peeo Mexičane aaniístniveli

i práv rotvilenlm vody po
kolem osa ly a bllilclch

ie ti tlirubaani nevftítnsla

věnujíc všechnu tvou poíomost
ivé príci Hilly lastavtl tvého

koni a chvíli pohlížel na pilní

pucujte! Mexičany pak olifíliv

i ke tvým toudruham pravil i
ůimivcm:

"Dejte ti pozor jak tli t těchto
mexických kobylek arazím" i
tími lovy vytáhnul revolver a

namířiv třikráte vystřelil a po

každé ráně tkleil jeden Mexičan

k zemi mrtev Billy a jeho č

povalovali chladnokrev-

né lidické tyto vraždy za poda-

řený Žert a tpustivie te do divoké-

ho tmíchu pobídli tvé koně k

trytku a oežli te Mexičané vzpa-

matovali zmizeli jž za blízkým

pahorkem
Mexiíané v té dobl věděli jeStě

velmi málo o Billym ale poznali
že to byla tlupa Američana kť-r-í

tyto vraždy tpáchala a proto činili

za ně vlechny Američany zodpo

vědnými a zapřísáhli se Že to ne

návídžné plemeno GringQ— jak
Američanům přezdívají — úplně

vyhladí
K tomu účelu te ozbrojili a tpo

jivie ne jeřtí i Mexičany z jiných
osad podél Pecotu ležících a

utvořivše oddělení několik titíc
mnžo čítající vrhli to jako lavina

na renČe a příbytky amerických
osadníka a zde nemilosrdně vraž-

dili Ženy děti ttarce a ničili bez

milosti všechen majetek ameri-

ckých osadníkův Na krátký čat
tato lavina rozzuřených Mexičanů

e hnala v před netouc viude

zkázu neboť američtí osalníci

nebylí na to připraveni přece
viak konečně ti spojil hlouček

jich k vzájemné ochraně a jim po-

dařilo te rozzuřený dav Mexičana

zadržet! na nějakou dobu u jedné
z renčí jíi chtěli zničili

Mezitím do FortStanton vyslán

byt jezdec aby požádal vojsko
tam ležící o pomoc a velitel požá-

dav guvernéra Wallace o tvoleoí
bez odkladu vytáhnul proti Mexi-

čanům za nedlouhou dobu bylo

povstání těchto tkončeno Ně-

kolik vůdco bylo zatčeno a zapo-

čal nimi výtlech aby te vysvě-

tlilo co bylo příčinou vzbouření

Mexičanův Tito bez váhání do-

znali Že k povttání proti Ameri-

čanům j přiměla vraída tří ne-

vinných ipoluobčann teč nikdo

jim nechtěl vířili a výpověď zatče-

ných Mexičanů považována byla
za pouhou výmluvu Výtlech ne-

byl jellí (končen když JJilly a

jeho aoudruhové i počali veřejně
chlubit! a vražedným činem který
tkoro způsobil plemennou vilku

a tato aurová chlouba donesla te
k tichu velícího dfislojoke v Fort

Stantoij a teprve nyní bylo Mexi-

čanům uvěřeno a trest jích byl

tsmírožn

Vlichní z pověstných lupičů

amerických míli do jisté míry ně

jakou příčinu ku tvým krvežízni-vý-

činSm tl HíHybo byl to

pouze jeho turovi ukrutná pova-

ha která bo k vraždám nevinných

lidí doháněla Billy tbe Kíd byl

rodilý Irčan a do íiilver City při-

jel Z New Yorku Nemohl te te

tvým nevlastním otcem dohod

noutí a proto opustil tvůj domov

Jakmile přijel na západ tu te v

něm krvežíznivá povaha jeho pro-

budila a on te pustil na dráhu

tločinu a v krátké době měl mno-

ho lidských životů na tvědoml

Konečně te podařilo ierííu

Garettoví dostati ho do rukou a

Billy byl odvežen do UnoInu a

postaven byl před toud kde te

míl zodpovídali % vraždy více

nežli ao lidí Obyčejně i k tomu

nejpodlejSímu a nejvíce k zavržení

bodnému vrahu lne jeho matka a

tnaží te zachovalí život tvému

aynu ale o BiUybo ae matka jeho

nestarala při tomto toudu ani v

nejmenSím ačkoli te z New Yor-

ku přesídlila do Silver City a mó-

dil se snadno do Lincolnu dostati

po dottavníku který denně konal

cesty mezí oběma městy Také

Billy te při celém přelíčení ani

slovem nezmínil o tvé mat:e ne-f- ku

li aby byl pro ni poslal vzdor

tomu le věděl i mělké oa

blízku

Billy vypadat aotva jako jl

mladík a proto na také

te obrátí oa

Franka MnreAe

J4mj DWIGIIT Nlíli

h Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ

! 0 „ # '

9

WESTON Neb 6 června —

Red 'Pok ZipA" Mnohdy
shledáváme te v časopisech a růz-

nými názory dopisovatelů kteříž

te domnívtjí že názory jích jtou

úplně pravé Nei není tomu tak

neboť najdou te lidé kteříž mají

proti těmto názorům mnohé ná-

mitky Mi ta všeobecně za to

že jett zlato nejlepíí a nejcenněji!
kov tnad v celém tvětě a přece
mime dotti takových lidí kteří te

tomuto nizoru ttaví na odpor

V Jninniivsiiá prnikr jm vlimilnt

kd líními Hupklna Mlnn 4'niolk Jan Cor-ni-

pukladiik V Kfií

Nebraakaí XVI V Omaha b
odliírlanaahSiMi kadU prnl dir v mlo
aainl pJ W llnaiha ťtada J VV MriK--

tajamnlks 4'auilk Jakiih Maral IV lil S IS
Sl pokladník Káral Marnil S K eur lilh
and Williauit tt

ťíslo XVIII II retH Hcrere
r Irryttnod Wls

voltlf at nilwlullrl ittudnlkri ptadaada T'm
Kraalku iníupllaadaJn IMIlar tajauinlkJiiaat VuiUia tai Jan Krsalkv pukl Jiti
SUpaki irSod'l Vr Mar-- Talltnl alril Jaa
Nrlirt nankovnl atrií 1'elr patrhk
aaudlivajl kaídou druliou nadtii f nitaliit

Itl4 tllVlli lllllllltvitll (UtlMillll MllIflV I
piikiijliiiliiiil 11 lmiilí Kluklrlvkl aut
llmil f i:li proí(ir4 hIíř ?ii 'lij
Iislll ir4r fulifuji fiinrtliil Jii1nll
a Mc111rMAffrrit a í o

Boulil (lny m llallliimr MU

lí cUirMC-Nii- a #
US linarlNírn kt (JliHafl III
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kukuřice jett tuze tpozděna a

následkem toho kukuřice zarůstá

travou jsou též obavy že ple-

níce budou polkozeny velkým
mokrem nepřestane li brzy prlet
Cesty jtou nyní následkem tlálých
delťů v pramizerném tttvu po-

volní bylo mnoho mostů odnele
00 ploty při potocích jsou po

trhány železniční spojení na mno-

hých místech jett přeruleno voda

v potocích a lekách vstoupla do

výle nikdy nebývalé mnoho

budov v dolinách po
blíže potoků a lek jett vytopeno
t mnoho kutu hovězího i vepřo-

vého dobytka bude asi utopeno
To co nám nezničila vichřice

chce nám nyní spláchnout voda

Mnozí farmeři mají jeltě pastviska
neohrtžená dobytek pik potuluje
te svobodně krajinou a pnouc te
v osení působí značnou Ikodu

Tolik o počatí a nyní něco o na-le-

národním Životě

Jsme zde zastoupeni několika

čerkými tpolky Jett tu ZČBJ
KD TJS a CČViš Zdejll oa
da na Shell Creeku a Mutttng
čítá několik tet krajanů jíž jtou

po větlině utaženi na íarrnách a

pouze malé procento v městech

Nale městečko Yukon jež jest
uředem této otadykteráž po větli-

ně Čechy jest obydlení čiti též ně

kolik čiských rodm jích zaměstná

ní jest různé Karel iirflža zanálí te
chovem drůbeže Václav Dobrý

jest hosliníký Joseí Švanda též

hostinský John Pachta jest zá-

stupcem tv Krylpína Ant Dobrý
a bratří Kroutílové jsou podílníky

mlýna Václav Santin jest místním

jednatelem pro prodej hospodář-

ských ttrojů Ant- - Vodička jett
BartoS výpomocný hostin-

ský J Přibyl a syn jsou zamést

nání jako prodavači v grocerním
obchodu Mulvy Brot Také te mů-

žeme pochlubili trvale zde utaže-

ným četkým lékařem a ranhojičem
a pří tom vynikajícím tpcíilístoii
očních a ulnícb nemocí Drem Ku

Holnó zásobený
tvrdíce že by byly pro nit leplírni
třebtt peníze kožení )en aoyoy
chom iícb měli dost Toť zajisté

Josoť Kavan
jí pozemkový - -

OH i pojišťující Jednatel

270í Již V) uliček

visum!

Bratři Nepodalové
jest netmyil neboť jakou cenu

mohly by mít! peníze takové u ná-

rodů jiných?! Jen člověk bez

ručími tk rríiž mluvit' Po 1731 jižoí 13 ul l'řmUá lotr umami So Oi„aikr auruira a řarmr pobílit Omalir 11líni I pujliltiil oalř! vm i h n
VMr ir n -1 lf ři"J!i'l mm? V trhu

růžích pozná ao zahradník pták a vyirni iirai-'ivan- a ituMunala iMiffar
11 aiJva as""- - iii'iill TřfilliH ř IIM'0rnlia IilKHIf

Ht IIHVáilMI flll- llllltl iilflll řpo peří a národ po oohrýcn peně iiuMiTtivaiiiiu auatraaio
liiMfmilyniiiiili lii( aliy yfi vlaiini ava ilnzích a jich hodnotě

čtení historické tedy poučné a

věřte příteli že jsme to zle pocí-

tili V tom roce jsme ztratili oa

4000 odběratelů" Na vytvělle-n- í

toto jtem ani neodpověděl ale

jak mi bylo v srdcí nemohu vy-ps-

Tedy takto ti stojíme ná-

rodní! Je-l- i toto pravda tedy

jsme jeltě daleko od konečného
cíle zteplení poměrů vleobecnýcb
neboť lid jenž neumí rozrzoati
tvřilo od tmy dobro od zla a kte-

rýž míto zdrtvé Četby volí četbu

Spalnou zkaženou lid ten bude

jeltě dlouho tpiti nežli te pro
budí k životu novému sebevědo-

mému

Srdečný pozdrav na vlechny
čtenáře "Pok Zip" Milí čtenáři

dopisujte více dejte častěji o tobě
věděl zvláltě vy kteříž hlásíte te
k tomu socialismu skrze kterýž
očekáváte tu velkou opravu a ne-

změrné výhody vyložte oámcettu
kterou te hodláte hráli až do

tíhnete tvého účele jak budete
vládnout! atd VáS

Př Stlcment

lf„ m lytHr' I llu IJ! í Obraťte tu důvěrou n nřho a

bude vítn tpravedliví posl úženoVél a liipli ulialuftý rutiajituii iilkila v riiíiNež to nebylo hlavním předmě- -

(MWWWWWWMWMHW)
n V ilcte IIKATHI JMKCODAIOVK

"AlWŤllAKtř"
mětem mého dopitu Chci po-

jednat! te tvého stanoviska o

vzdělávání dítek o kteréžto otázce

přinesl "Pok Zip" celou řadu

článků velmi poučných Než po

mém náhledu nelze toho dokázat

—vrnTovti -

jak te mnozí pp dopitovatelé do Q "M Sadlori
17tb and rarnam Pattersea lltk

Eduíinl Dona!
laatnl

SSSf Hostinec
VPIATTMMOI TH l

VftvfnA pivo aiílu na řepu
NejlitpSI vína likéry a Jemni

doutníky sídle v íínnlii

Vtortul vbiluha Chutní y

fo ftlj litn 14

mnívtjí tby vlichní rodičova
dětí tvé do ikoly do ai

roku ttiří Kodiíovó zámožní
Zii' iti nA u tohoto llatu Tel 3'i

Sforz Breving Co

OMAHA NEB

vyřídí yfufnf leřik t pravítitr l
skiilioeliinele neliiíllio vl měnová
do slailu vyimrnt voily t vliwtiií

MvfVivnu p(ivA rlakslu
sl UIlVDVS pivu

"Ulao JUbbon"
nejlopll 'ill ťlro

TjrrtiiliM-flřfl- í slutou (li nd ulil na
Zsnilsslsl('ski vtiav

jíž mají dosti majetku mohou

ovlem dítky tvé potýltti do Ikoly
třebaa až do tmrlí Bohatý člo-

věk může ti vůbec dovolit mnoho

Jíntk te to mi vlak a chuďasem

Kde mí na příklad chudý Člověk

brát na živobytí má li 6 až 8 a i

WMWH)kchařem jenž avým pfítrýrn a po

Dr C Ilosowator
'

ČESKÝ LÉKAft

Úřadovna: 333 'fiee Bulldlnř"

více dítek? Patnáctiletý tynek
mohl by dottati prácí kdež-

to otec jeho marni te po ní

pídí Holík takový přijde ze

Ikoly domů a bledá něco dob-

rého k tnědku Co pak je mu

zkrácen í íiimi
zlrnftciui ohni nim
í Ihtojnulii

DenalcIileaKik zvltn( vlsk vyjIMI
v 1V) ríno místo v 7ií"rno V toul
iulia p+IJlíill 4 lilraif

H( Paul JMiii-l- i ťitian( vlak

vyjfMI v 710 nlaio v tM f teal
dulit přljltdl áSL l'aul~Jlpls
Čís t Overlaml limited do Ctilřaa v

7'4A Vfnr mi speeí WJ pouse Daleko

ryeblejt Jd na aipad a CLIeaga do
Omsliv

Sorlh Wtrn to mftttallalli

Ifiitati ířafloTía: 1401-- 3 raruani ul

ctivým jednáním Zjednává ai ttále
vřťií přízní nejen mezi krajany
ale i mezí osadníky vlech národ-

ností Dr Kuchař jest ctěn ! vá-

žen vieobecně a prakce jeho jest
tak rozílřenaže rnu nelze mnohdy
vl postihnout! i při velkeré ná-

maze tvých ail Zdejlí ceti roz-

dělení jsou zde dle vyznání na ka-

tolíky a avobodomyslné Katolíci

maji zde nyní postavený nový
kostel kterýž I polohou i alo-he-

vyniki nad vlechny ostatní

chrámy Nedělní jeho návitě-v-

jtou vlak tlabé Od Yu-

kon i'A o Í'° oalézi te

Cfadnl hodlni IHIdnS I

Odlmidvl
V nadali ot II in IV dopol

Tel v élsďntn 60I-T- el v kta Itl7
Brdll-ft- aln MIT iuaat nllía

ákola platná když nemi co jíst?

Iljla Jemnil kt a kfiže— Dr P

Pabrney Chicago lil Ctěný pa-n-

Tímto vím tděluji že jsem

vyléčena užíváním valicb léků dle

návodů Byla jtem jenom kost a

kůže a nyní jsem zdráva dík vám

a valemu zázračnému léku Bůh

neopustí žádného kdo obdivu-

hodného tohoto léku Iloboka

vyráběného od Dra P Pahroeye
Chicago lil užije Můj neduh

ttěží lze popsati a vle jsem ani-lel- a

po čtyry leta až nyní je mí

43 roků Jtem v dobrém (draví
Kéž by lék ten do nejzazlích
konců avěta pronikl S úctou a

díky E- - Kočíntki Dra Petra

Iloboko nelze dottati V lékárnách

ale pouze akrze místní jednatele
nebo přímo od vyrabitele Dra-Petr-

a

Fahroeye 111114 So

Hoyne Ave Chicago 111

Jak může chudý otec dáti všech-ně-

dítkám tvým dobré vzdělání

když nemá kde vzít ani oa to nej-

nutněji! živobytí? Jest prý to

avatou ieho povinnost!! Ale čí
zásoben

io kvřtna

DČLIiŽITA ZMftNA

NOKTII-WKSTEK- N DRAHA

Kloní Noríolk- - Honestetl
osobní vlak zrulen

oa NADKAŽÍ NA WKUSTIÍR ol
a přijíždí a odjíždí c

UNION NÁDRAŽÍ

VyjíiJí deoni v 7:15 ráno a

přijíždí v 10:34 dop íině
úzké spojení v Noríolku a

NOVÝM DENNÍM VLAKEM

á) Long Pine

a míst před ním ležících

kromi oedile
Miitiki úřadovny 1401-140- }

Firnam ulice

vlastniHl?í Mtroftí
jest to povinnoslídáti chudé rodi

IJ
česká Národní aífl v níž odbý

ně výživu tak aby otec moni dítky
avé posýlati do ikoly o tom te

pp dopitovatelé zapomněli zmí-

nit! Otec bude potýltt tyoa do

ai let do Ikoly s aim upocený a

znavený bude chodit za pluhem

vají achůza avé tpolky ZCBJ- -

TJS- - KD a ČČVS Schůze tyto

bývají dott četně oavltěvováoy

Josof Nojcpinský
1401 jižní 16 ulice

Vslko-- I rnslrioliebod eeratvym u~
ujm I aakláilanjfin maaam ýtnmsliotfm axcnatalif in a vfiliee vKm co do
oboro tobo pHn4lill
Obtarlntvkj mof no volnili I telcřonenj

a tyto řídna a ryhla m vrflsull
TKIÉFOJÍ 18ÍD tS

rccla nové kteréž te pro-dávi-
jí

po I53 k dostíní
jsou za 30 Hlaste se u

české časopisy jtou zde zastoupe-

ny tkoro vleebny Nyní něco o
Syn pěkně oblečený pojede do

o tocíalítmuIkoly oa bicyklu tam nauci

V 43?- y-- - s -

'1 -


