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i s úrodou lotil kde i" pitk a je
to na švihu Za 10 tle rite plstí
doble vš" co fstmer vypítuo
tirsmbory pliti i 00 buši arlí 5c
milá hlávka mislo 25c libti
vece 18c tucet a vůbec vše co lid

dělný kupujijcM vcítili drahé Tu

pak není divu že se domáhá vělŠÍ

mzdy Jak dlouho to vydrží jest
ovSrni jiná utáiks Mysl' 1 jsem
ie toho napíšu více ale ruka se

i liraiň iho ynki )it drive ta
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činky složené zdají st tet bázněTito mužové se zavázali Že venku Lidé nál?eíci k rňzným
pohiižeti oa kolem letící nestvůru

nou dobou vystřelili banditi
provrlán několika kulami skini
mruv k (tmi
Urico narodil te na ostrovu

Korsice která dl světu také ve-

likého Napoleon k vraždám
vdeu pomstou- -

Uu pro odmítnutou lánku vyvo-
lal krvinu proti rodin dívky Jel
lásku jdi o zamítla přísahal Ie
ji i povrchu ctmkého vyhladl a

nežli zemřel přísahu svou skoro

úplné splnil
Urico aebyl banditou v pravém

smyslu slova neboť oa nepřepa-dávi- l

aoi cizince do hor zablou-

divší a mimo členy roJiay Tramo-niov-

zabil jen několik cetníka v

sebeobraně
Drico ntrodil se v r iHGy byli

mi velice potí — Dne 13 Červen

ce — Včera jsí-- vám mínil po
ladný z nich nculehne do postele ipoikam liíí s od sibe i nesmi

mezi sebou skoro sui mluvit aby
psat zdejší běžné poměry ale bylo

pokud Brico bude na živu
Horalé byli Irpíí pronásledova

jejíž supění nezdá se jim strachu
naháněti V právo i v levo je jich
01 sta a hrobt-čk- tolik že to vy

velmi teplo a také to mne mrzelo
telé nežli četnrci Za nedlouho

Hnilo ?Mjr

velkým Íčkem

proti bolestem
Že mouchy všudy za mnou lezly a

vypátrali úkryt Brieov a Giovan- -

inkoust na dopisu mi rozmazáva
padá jako rozsáhlá města Mají-i- i

pak také jakou politickou oposici?!
Ráno v 9:30 hod složili jsme

se v Denveru Pobyv v tomto

ncpřiSb do mrzutosti Jl vidy
říkám: Když se člověk nemaže
řídit svým vlastním rozumem musí
se řídit rozumem jiného a takové
ho pokládám za otroka Z vlastní
zkušenosti mohl bych uvésti pří-

pad jak Člověk za veškeré oběti
hmotné i mravní doná nejen čer

niho a v boji byl Giovanni zabit
Bricovi podařilo se vSak uprch-

- flimiimMiMimiiiiimiiiiuimiiiiimiiiiimiiiiimrly tak že písmo bylo nečitelné

Bylo přej deštěm- - Dnes prší od

rvu nornwin kra
t T T 1'raie Mlnn

odl)tSk klu 4 v m'trlI'iIhI Ani T Ilulln uj Ani ř Vrtilnr í'%o[k VtHa lliwl puklailnlb Jakub
K'oIhk1 New l'Hun Mlon

Komenuky ě VI t Hayward
Mlímpaola

náhfritrt acb&ui I nnrtAll r mílcl 'lla
J Kunřnr rnlUul-il- a

Voji Paooralif ta)Jnwf Hiraka f)lnlll Mlnn tfmm
Kr Irantnf poklad Valav ifoll Oaklaad
Mina

Karel Veliký ě VII v Sov iřebonl
Mlnneaota

''""í Sffbda kloa aadtl mtM-rlniland-

Jan Klaln Moatyntn ry lnn
Jan Kllippk Ikfi Min

V4fl K'í Mlno- 'tnk Jan fUo
jl lioyle Mlnn poklad Jan N(ka IiyiB-Mln- n

rl&W-rni- Jan KlHn prllv1íl J
Balata nlllni tra Ant Velilek rnkTnf
trá Jm K riliiMk tfel vjur Jim KUI
Vr Staaka Jaa tilipak

t VIII Rovnost Owatnnna Mlnn

nouti Horalé 5li po jeho stopě
s vytrvalosti slídících psĎ

rána a není naděje Že to brzy pře-

stane Tohle počasí nadělá dosti
miřerie poněvadž je nedostatek

Julius Treitschke
Iniportoranml

I dumádml

pěkném městě do odpoledne dru-

hého dne odjížděl jsem do Colo-

rado Spring Nikdo kdo nebyl
Dne 12 květoa v noci vplfžil

se Brico do rodné chýšky aby se
zrozen v hornaté krajině nezná

synem ubohého horala Živícího
se bídně z kousku pole a z malého

dělníkův a vše jest zarostlé trávou
miličkou a drátěnkou až hanba

rozloučil se svou matkou neboť

ného nevdénu nechce li Uocovati

jak mu někteří páni výboři pískají
ale stane se i terčem íiSklebko

nezasloužených O&idí-l- i řádný

onoho blahého pocitu při spatřeníhtěl z Korsiky uprchnouti a od víny a lihovinamiProto kdyby i třebas přestalo již velikánů s úctyhodným vzezřením
stáda ovcí a pomáhaje svému otci

vzrostl v silného jinocha Když
tud odebral se ku své tetě do sou

kteříž jako řada starcův proŠedičlověk cikáoa musí být horší ci- -sední vísky která k němu velicemu bylo 20 roka byl odveden k řízným pivem a

Jemnými doatníkyvělých pohlížejí do dálných plánivojsku a se srdcem krvácejícím se

pršet tu plevel zabije vše Pokud
se týče mé rodiny a mého hospo-
dářství jsme ve veliké výhodě
ježto máme pozemek písečný a

vysoký následkem čehož voda

kána a tak se to má s každým člo-

věkem který se vynáší dobrým
a nechají posněžené Vrchole své

rozloučil se svou milenkou která 501 503 a 523 jižní 13 ulíbati vycházejícímu slunci Tu
odliyarachta kaMoa S nodfll mMcl
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vzděláním avšak skutky jeho
svědčí o jiném Možná že tento
náhled můj nebude se líbit mnohé
mu avšak takému pravím: Člověče

zařízené pokoje k iironainiulf as (len Icož ie melo státi v r 1902
vu: "lam na horách tam na
bórách —" Správné popsatí hor- -

rychle prosákne jako skrze řídký

pytel a za hodinu po dešti může-

me jít do pole My pěstujeme
tíden —en !( až floo denní Chutní

lnula aby taktéž s ní se rozloučil
V noci opouítěl její domek do-

mnívaje se že ho živá duše ne-

spatřila leč pronásledovatelé jeho
kteří mu přísahali pomstu za

vraždu dítěte číhaly na něj a

když Brico se přiblížil ke zdi za
níž byli ukryti tu hromodný vý-

střel z dvanáctí puiek učinil ko-

nec životu Bricovu který zemřel

maje na svědomí 24 vražd jež

Když konečně Brico vojenskou

oaei i)rn Morara vnitřní atrií KalparSlaUk renkoriintrái Joř H Vařilo
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Pradaeda Ant Kofek mlatopladM-J- a BdJak jsem se jíž minule zmínilspáchal jedině pru zavrženou svou

lásku look to the left — it is Castle Hořek ta}mnlk Káral AvIboTec SCatnlk
MpatMka nokliulnik VánUv 1 rl„h„úroda kukuřice nebude tak valná a závod olovnlcký strojnlckj

zeleninu za kterouž se zde velmi
dobře platí a tak to živobytí již
nějak vytlučem zvláště když ne-

musíme si žádnéďo dělníka
Ale hůře to jest ná-

jemci kteří musí platit nájem ho

tovými penězi a k tomu si musejí
ještě jednat dělníky Ti budou
oa tom prabídné A jak teprve
vedlo by se dělníkům ve městech

kdyby se tak něco stalo a nebylo!
dost práce při té drahotě všech

0(ltj#riKl6tt(jruM)u ndll v míaldRock" Jest to kámen podobnýač se mnozí domnívají že se ještě a zámečnicky v Oraaze

vlutnl
Čechle ě XI r Ho Omaha lleb

vše může napravit Na některých
starožitnému hradu a jméno Castle
Rock nese i stanice pod ním ležímístech jest to věcí již úplně neI PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ

lil o oarn bodln vater tínl Vt laltoars Plod
MlaJan Kubit tajamnlk Adiir ZalíkLEO BAROCHmožnou ježto jest na pokročilou m w uif iLiiti nni naraia ivau-

tuto dobu tuze malá Farmer
U pkl J Vocáaak SI i S St

Čísle XII Chrudim v Kaclne Wls

cí Siaoice za stanicí rychle míje-

ly neb vlak náš byl vlakem ex

pressním kterýž zastavoval se

pouze na stanicích hlavnějších
CLARKSŠON Neb II červen jest vůbec odkázán oa dlouhé če S03 So 13th Htroet
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otázka jak to as půjde dál při

tiítřšťoval když si ho vezme Že jí vidi se levné a dobře £2 2' i1""- - t! lal a thit Jm Ilalina
P"k'"al VicJanrta

I6IÍ AHwrrt St

pera abych vám sdělil že jsme
se těšili po delší již dobu na slav-

nost Husovu a že se nám tato
nedá jisti černý chléb i kdyby Mátni IwInaUdNUÍ prs Jedině mitMItf

é ťlefanduké pfvni pumnr
těch stávkách akevšemu tomu je

Čslo XIII Český Lev v 8eařorth liedšté při vstoupání cen všech potřeb
měla čekat až do smrti I rolník
musí čekat a těšit se až jak to tentaké skutečně dobře vydařila WOorf Cm Mlnnživotních? Nepřeji si nikterak

'Iíif"iiht lM"' lruhu nadíll niioříjen rozhodne V úctě SBTEBtHffiMEGEf LLOTDBylo to 6 července ve výroční
den upálení Mistra lana Husa ['"'"" ri giigwi miauipreda inamSnrbua tajemník Jaroalar Kuraoda 6CtB)

Vt Jarol pjkladolk Jan Svač

aby se má předtucha splnila ale
nemohu se ubránit bázní že může
totiž příštím rokem nastali změna

PríVI-lHn- á H[nla fnr)il rubni doprava10 hodině dopolední kdy se sjela

Josef Kastl

LINWQOD Neb 14 Červen

ce — Ct red í Četl jsem do
značná část obecenstva do chrámu Číslo XIV Ladlmír Klácel

v JluuKft'1 iVlsBaltimore do Břemen

aneb tehdy když parostroj vyčer-

pal zásobu vody neb uhlí

Jest skutečně nanejvýš pozoru-

hodným jak rozdílná jsou údolí

Jak macešsky zachovává Se matka

příroda k jedněm kdežto jiná vy

zdobuje štědře vegetací co nejbuj-něj- ší

Jenom několik mil baaní
to ne jediná pouze tníle přivede
vás z pustiny kde neroste než

jen přeslíČka a košatá zakrslá
jakás travina do údolí kde se
stromů visí plno granátových plo-

dů a kde malé dětí u vlaku pro-

dávají po 10c a 15c košíčky neb

mošánky naplněné krásným vy-

vinutým šťavnatým ovocem třeš

Páně "Siónu" Slavnost zapo
v neprospěch dělného lidu poně
vadž lid ten vystupuje z rovno

proti zamýšlenému sňatku posta-
vil na odpor Byl dosti zámož-

ným měl pěkné hospodářství a

Brico nebyl o mnohem více nežli

Žebrák který neměl nic mimo ď&
zdravé ruce
Za takového chudáka třeba by

to byl příbuzný Tramoní svou
dceru vyvdali nechtěl

Joiefioa z počátku stála při
svém milenci ale konečně pod
následkem domluv od její otce
láska její počala k Bricovi ochiá
dati Brico víak zbožfioval Jose-fio- u

čím dále tím více a po celé
dva roky kdekoli se starým Tra-moni-

setkal prosil ho aby mu

dal ruku tvé dcery ale Tramoni

vždy bo odmítnul
Konečně v srpnu r 1894 když

se opět spolu setkali Tramoni

jsa tvrdoSijnostl Bricovou nanej-vý- S

dopálen odpověděl mu aby
ho více neootěžoval že mu svou
dceru nikdy pokud bude Živ nedá
za manželku

Brico v návalu vzteku již sáhal

po svém noži aby ho pohroužil
do srdce Tramoniho ale pak si

vzpomněl že se to příčí zakonnm

krviny korsické a čekal napravo
dení své pomsty celý měsíc

Pak jednoho dne vyčíhal Tm-moni-

když se vracel z pole a

dobře mířenou ranou ho skolil

odbfvíaíbSiakaídoB druboa n1íl mMr-- lmluvu mezi p Mackem z TouhyČala zpěvem písně ku slavnosti té
pHrao H norfob dmuroubovb
ooivuí:b naralctnb 04 IM Jo
WMntun noaimatlsnováhytlačí se tuze moc do města pp Sotrabem a Pelcem z Lín

riruanas niwri BUCa Jlia NOttkUD mlpla talarnnlk Vá Hamaz-- Haval
úfetnik ( Krabalne uoklaUnlkťaxsel IItp-Ih- w JíIhIii Kódu Han

určené kterouž pěvecký sbor za
pěl velmi zdařil byv dobře na

následkem čehož města se přewood ohledne kapra jez pry pan Jan II n ě XV Ilonklna Mlnn
plBují a oa venkově nedostává se norer Frankfurt Hminlflinrg

ilicmnltz SMkar 6d!f 4 aá mhbím kata drnbf ítviukcvičen naším farářem re v Ant
Pele pěstuje oa vrbách Poněvadž
znám p Macka jako vybíravého dělníků A toto jest dle mého

Svobodou a sice čtyřhlasně Pk I kajuta z Baltimore io Eremon
ií!I v Andirno Hal) Pltd hm lirrjí

iiiaupfada Jan nunka taj iLdlinb IIminia
ko Boa n Hopklna Vlno rWntnfk Jan Ct-vn- ř

poklad' K kfi
labužníka mám za svou svatou

měl nái pan farář řeč o životu
náhledu hlavní příčina oné draho

ty všech rolnických výrobků Kol
octSYOO-O- nshnriipovinností připomenoutí mu že Tto parníky řidl pmim Jednu tMrta Imjutposoliení Mistra Jana Husa veli Scbraka ě XVI v Omaha Jíeb

p Pele mimo ryby pěstuje též nik totiž rolník uvědomělý když nija znrfia juhu 11 Hulína
ce trefnou a dokladnou Fo ukon Vftti íuifinoviiné UHrnikv tam výhradnAnemůže dostat délnlka zařídí si to

odMvi iva k ulil i nrvnl Ster r m(otaínl pJ W Hrocha l'fi-d- a J W Ilrwli
tajemník a 'tnU Jakub Marni V4II) So 1S

£í'!?'ít! KarBl !srBá- - f-- Wb
ano Bt„

čení řeči opětně zapěl pěvecký
sbor piVfi a tím byla slavnost

tak aby vytěžil pouze tolik kolik
třeba pro jeho rodinu a o jiného

tleni r u pronUirKb
Ualtl tgrivy iKKlávajl snirlnf JwloaUU Číslo XVIII llrstH Scrcru

V Drrwood WIs
se nestará kdežto kdyby byl jist

mnoho prérijních slepic jež p
Macek tak velíce rád pojídá
Vždyť jsem přec p Macka viděl

jak baštil podobnou lahůdku ta-

kým zanícením že měl celou bradu
zamaštěnu tak ie ie tnu až svíti-

la Také činím p Macka pozor

dopolední ukončena Veliký ob'
div pří zpvu vyvolala slečinka p
Chlebouna ktrrsž ač je&tě útlá i

že dostane dělníky v pravý čas

A WCIIIJM AriíKH k €Ut
Iil Ony Ht„ lllllmif) MU

II CIjAUMKOTIIJM fe
ní lirlxiro ni Clil" aso III

pel)Oj)lfib fíapcl Minitak by výrobky své množil pro trh
tvollli al nialadullcl ífadnlky: pldnda Tom
Kyanlkf mwtf)uliJaw)a Jan Pliler tajemník '
JmhI r Oilba iAt Jan KfWjjkr pil Jiř
Hlinek! prsvndi1! Fr Mn-- I vnltfnf alr lan

mladistvá přece tak dovedně již
zpěv na varhany doprovázela

a bylo by vše lacinější Pozemků
máme dost jen že jich nemá kdo Nybrt vnnkovnl atrii Patr I' 111 iiaaodbvaji katdoa druboa umM niaklOdpoledne se pak jelo do es! ná že p Pele chová víichny

druhy polních zají:ů s nimiž je v vdělávat Toto t otázka ča
ku p Karla Novotného kde před

němi
V Colorado Springs zastavil

vlak as o půl třetí hodině Maleb-

ná krajina a ještě pestřejší a vším

možným moderním pohodlím opa-

třené město uvádf cestovatele v

obdiv Bohatství lze zřít na všech
stranách Zrak váš bloudí po fan-

tastických letohrídcícb po maleb-

ně zařízených zahradách po uměle
šlechtěném pažitu po křivolakých
upravených cestičkách a nemůže
se ani vší té krásy nasytili
Odpočinuv sobě asi hodinu jel

jsem navštívit ttaré své přátele
Viléma a Jiří Lučinské bydlící v

Colorado City vzdáleném as čtyři
míle Zde jest možno jeti za jc z

sová a časopisy a vabec lidé uvě Josef Kíivan
io května

DŮLEŽITÁ ZMĚNA
NOKTH-WESTER- N DRÁHA

Ranní Noríolk-Honeste- el

osobní vlak zrušen

Po této vrsždé uprchnul okamtitě náicny byly básně a dcklamace

poučné i zábavné ba i o náležité
doměií měli by k rozluštění j'jí
přikročili dříve než bude pozdě

do hor a tím započala jeho ban
ditská činnost oh5rrstvení bylo postaráno

elektrickém spojení a přivábí je k

domovu
'

pouhým zatáhnutím za
drátek aneb zvuky čarovné píšťal-

ky Kdyby si p Macek neobtě-

žoval sem přijet (třeba pěšky)
připojil bycb se mílerád k výpravě

Uvažme jen kolík přistěhovalců
pozemkový - -

€a i tojlšťojící JednatelPočasí jist více suché než vlhké oa NÁDRAŽÍ NA WEBSTER ulTím tyla prohlášena krvíoa sem každý rok pfíbu lea ti všichni
Ačkoliv nám dne 3 červencemezi rodinami Tramoncn a BncO ponejvíce zůstanou v městech A 2709 Již Jílltcav

Prrjdiri llrty maaa I a Un ()

velmi krásně namoklo přece nyjejíž zákon zní oko za oko zub s p Sotrabem a pro obeselení uyní dokonce veliké procento mU
nejsi psrna pouu značné vysu- -

dého lidu z venkov hrne se do "mky aarovi a farmy v pobílili Owialiy I

autu i IKJiítóní opatří rim - n inirinjí Obilí jest velmi krásné ale
za zub Život za život Aviak
Tramoniové se nechtěli matít na

rodině Briců jim j!dnalj se jedí
měst a to zajisté jen z čiré nevědo Bmm pil mnif-- nJnlMi-- Ta íabífi a

yybowjvovinlio abatraktS

přibrali bychom do svého kroužku
i Dudy Bartoi by nás mohl zá-

sobit výborným ležákem Černý
by vz nějakého toho "psíka'' a

pAerríce jsou hodně rezovíté Ku

kuřice jsou spozděné a příiii ne
mosti Mladí lidé ti mají na mysli Obraťte ae důvěrou n něho a
jen pohodlný a veselý Život velko

a přijíždí a odjíždí z

UNION NÁDRAŽÍ

VyjížJí denně v 7:15 ráno a

přijíždí v 10:34 dop Číně

ó?ké spojení v Noríolku s

NOVÝM DENNÍM VLAKEM

d Lunu Pioe
a míst yřiid nim ležících

kron:ě neděle
Městské úřadovny 1401-140- 3

Fifnm ulice

ně o to dostati vrah do rukou a

k tomu účelu tak' přivolali si oa stejné b pozdravem trvám ve bude vám spravedlivě posl úženo

východní části Colorado Springs
až k úpatí vrchu Pike's Peak kde
železná zubovitá dráha doveze vás
až k vrcholu horského velikána

dali bychom si "bene" Vždyť městský a bylo by mamo jez toho
zrazovat ježto oni sní stále jen o

v5í ňctč Jan Lukl
jest beztoho človsk oa světě jen
jednou! Že by se něco takového tom krásném stínu Poněvadž to tohoto celých 1 2 mil rovněž za

WESTON Neb 10 července
— Ct red I Byl jsem vybídnut Edward Donat

p Mackovi velice zamlouvalo to
5C- - Byv pfálelsky pohoštěn a ne

pomoc četnictvo

Honba pf Bricovi nyní nastala

celou energií Ten nalezl v ho-

rách pomocníka v jistém Gíovan

ním s li dva udržovali v postrachu
skoro celý ostrov

není nic než jen sen splnf se na
nich jednou: Kdo snům věří stínabych více psal do valeho listu

maje stání požádat jsem přítele
laatnli

Hostineclapál Viléma Lučinského aby mne la
elepDtoS

zamění

AS vabec rád tak činím přece
věřte mí že Člověk při tom teplíčku
neví co má utírat napřed zdali

Kdo chceš ušetřit sehe a rodinu skavě provedl a vysvětlil mi tak
mnohé jež skryto zůstává cesto

urico nemel sympatie lidu na
svou před mizérií v budoucnosti a

aoi 00 sám neodváží se popírat
Doufaje že p Macek tomuto mé-

mu návrhu věnuje obzvláštní svou

pozornost znamenám se v úctě

vál — r- -
CLARKSON Neb 14 Červen-

ce — Ct redt Jest mi skutečně
s podivením že tak málo dopisů

obličej čí ruce aby papír nepro-
-

vateli Colorado City čítajícínemáš pevného postaveni v městě
své straně ale lid mu pomáhal

ptoto že se obával jeho pomsty a

hlavně pomsty Giovaooibo který

močil Ostatně látky ku psaní drž se venkova kup si 10 neb 25 4300 obyvatel nalézá se as upro-stře-

mezí Colorado Springs
jest dost a dost Tentokráte pro

V ťlATTWMOlTH UJKU

Vftelné pivo stéle ns ťeiu
NeJlejíSI vína UMry a jemné
(ioutulky stiile v zisobé

Vnorni obsluha Chutní ti-kui-

po telf den 14

zkráecnf tmu
zlepšená obsluha

2 listopadulidský život bral na velmi lehkou jevím svůj náhled o podpůrných
akrů pozemku a budeš véstí život

samostatný- - A když budeš vědět Manitou Čisti ulice a vzorné
ebo laiky svědčí o řádné správěčtu v milém tomto listu z našeho jak ještě ušetříš při tom něco pro Denní ehlcacík zvláštní vlsk vyjlidl

v 730 ráno mfato v 7:00 ráoo V tai
města kteréž jak jsem zvědělpříhodu Příležitosti k tomu máte

váhu
V malé vísce Mola zavraždil

Ciovanni čtyry osoby jež konaly
vyzvědačské služby pro Četnictvo

Vraždy ty spáchány byly tak taj

spolcích
Jsem toho náhledu že podpor-

né spolky oejsou tím zač je mno-

zí lidé mají Já jsem přesvědčen
Že jsou to pouta otrocká a v mno

okolí ač jsem jist že jest zde nej-

rozšířeněji! Snad to jest tím že nemá žádných dluhův Krásnédost jen že se vám nedostává od doba přijíždí de Ihicaira
elektrické osvětleni a vkusné vývahy a vědomostí Ctěte pilně Denní Ht Psul Mnpls ezpreuní vlak Dr C Eosowatorkladní skříně v obchodech činí oa vyjfiilí v 710 ríao místo v 9M T tesá

čtenáři vaší zde nemají na psaní
čas připravujíce se pilně ku sklí-

zení bohaté letošní úrody Dne

dobré časopisy a nabudete vědoně že obyvatelstvo tím více bylo
ČESKÝ LÉKAŘdoba pěljítdí tf8L Psal-M- pls

hých případech odírání lidu Pra-

ví se že podpQrný spolek činí
cizince dojem velkoměstskýmostí t odvaha se vám pak dostaví

' ďoKnuovlal)aama Ji jsem začal se třiceti12 července padaly zde kroupy in uvensoa umiiea ao tblcts v

Tv tefAsr mi spací vazy poaie Daleko Úřadovna: "Bee Bondlnfale na Štěstí přišly deštěm a tak
mnoho škody nenadělaly Stalo některé pohromy jez si na rychleji jode na západ a Chicaga do

pěti dollary a pěti malými dítka-m- i

a vidíte šlo to a jsem a výsled-
kem úplně spokojen Věřte Ze

dobře že podporuje vdovy a si-

rotky Než kdo chce takový spo-

lek založit musí ptáky chytat a

jim lahodit o čemž bych mohl
mnoho příkladu uvéstí než pro
obmezenost místa uvedu pouze je-

diný Ve Weston zemřel nedávno

Od II ío IS dopoL
Úladnl audioy: MSdoS 1

OdisidoSfV sadili od ISioUdopol

Omabv
říorth Wertorn to muieulalti

Itňňi Mim: U01-- 3 Famai il
energie dokáže mnohdy vlcs než

se to asi v poledne Ač škoda
nenf veliká jest tu přece jen Škoda
ale rádi bychom ztrátu tuto ožele

svalech neb údech přivodit! mole-m- e

snadno ae vyhojí použitím
St Jacobs Oel Mělo by ie bo
ihned upotřebit!

peníze S úctou Fr Marek

oimi postrašeno
Honba za oběma bandity se

vlékla měsíc po měsíci a někdy se

Tramooiam a Celníkům podařilo
dostati se oa stopu obou bandito

lei ti nalézali te vidy v tak vý-

hodné posici Že četnící se nemo-

hli jicb zmocnili a museli vždy

ustoupttí před dobře mířenou

vražednou palbou bandita
Trvalo to dvě léta nežli se Bri-

covi podařilo skoliti opět jednoho
člena rodiny Tram 00 ia Tím byl

TeU v ířidoraí 604-- Tel v byta lřI7li jen kdybychom věděli že na
BydH-ft- alo Uit Joaaa alleaHoíně zásobenýčlen jedné jednoty Platil do Vy Jste oejlepšíroi soudci svých

nás nepřijde nic horšího Až do

posud bylo vie v pořádku ale i ť JL Svačina ispolku ploýcb 14 let konečně Bohaté
zásobený MASNÍ OÍHale dostavila se bída muž ten ne

bude-l- i tak i nadále nikdo nemaže

tvrdit S pozdravem na všechny vlaatnl
vlaatol

vlaatai

VZORNÉ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

čtenáře tohoto listu
byl dosti zdráv a proto těžko mu

bylo dostat nějakou práci "Zkus Bratři Nepodalc-v-é Josef Nojepinskýpřítele v čas nouze!" pravf jedno
přísloví Nuže stalo se že člověk

Anton švebla

ADDISON Va 12 července
—Ct red I Nevím jaká je toho

pocitů — Lékař pátrá po přízna-
cích drží se jistých předpisů ale
ostatní je pouhé bádání Dra
Petra Hoboko působf dle jedné
zásady staré jako sám život—

zasahuje na kořen neduhu— neči-

stou krev — žádného bádání při
tom Nenf na prodej v lékárnách
O podrobnosti pište na Dr Peter

Fahrney 112-11- 4 So- - Hoyne Av

Chicago 111

1401 jižní 16 ulicegrocerní obchod
Ví 18 ul

1732 jižní 13 ul
Vfrfv řrtwi ímn In na mm m tah Velkn- - I malmihrhrut írirfm
Yjuurns ipraratTan a anaonai připrala- -příčina Ze mne již dvě čísla

Coaie nejstarSí syn jím zabitého

Tramoniho Brico velikou tr-

pělivostí naft Číhal dlouhé dny a

Tiečně podařilo se mu Comeho

' "o vražda pobouřila úřady
' "V Že tyto zatkly celou

nim i naklAílanÝm miwra výteaým
Zbožím uzDi(fakrB a AIua allm „ a

n rroioy oteaamaa nakaly eiiralooa jpo--
tnrémv oh bwla Umu Na aifl--P Z nedošla- - Jste snad na

OVbxl tnoto Jrt JmIsIbi DO)ftarl!rb
otKbodi na Jitni li ul Zl ulxjrllt
to b1Ipí ířtré sl Zfytft mof nn
ol))wínll til Ulfuam TKL 1 14
OitaáTky aa rjhtuH aprSné

ryebla a lerai S4U

ten nemohl do spolku platit ná-

sledkem čehoZ hrozilo mu suspen-
dování Nikdo nu jíž pomoct ne-

chtěl a tak měl ztratit vie co již
do spolku dat A jaký ohled

IxMpoiySkiob Ja aby oro vlamnf du oboru tobo priniíeíl
bro m plMTMřlIy ta ho aboM b--

vaby a lapil obolaby aooatďoa alkda ? mtmtt
stávce? Nebyl by to ostatně žádný
div kdyZ všade se stávkuje Aneb

Ut)elnSy mol no učinili I lelafonem
tyto Mdné a yrrhle m vylisují

TELEFON 181S Si
85 V ácti BKATÍil MEPODALOVÉTTT? f f f fTTf TfVf f f fVf Vf Vf


