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ZÁSYLKA ZBOŽÍ VYPLACENA

KLEINOVA AlMX UYE jrst nutností na vaší polici
aneb v komnatě pro nemocné ježto jest vřele odporučována
všemi lékaři ta léčivý prostředek

Tento druh whitkey oemůlete koupili nikde jinde ta méně
než I5 no Radon

Objednávky pro Dakoty Wyoming Montanu Colorado

Washington Arizonu Kansas a Missouri musí býti 5 gallonů
má li býti zásilka vyplacena
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(lntf Jendu osslnki a kupit)! fa
irmky neb h pll pA la nsleine se

málokde sílali june ua státní

vfstavu do Lincoln plenici lilo

traviny jeř men femPalt vojiítku
i kuVutid Mnohý tvá fa to kdyi
má 40 Ho a too kusů dobytka lt
jeti Jíl dobytkálem a nikoliv

a já bvch a Um kntn ni
hlásil protni chov koní a krav

vynese vlce n I pouhé Urmsřenl

Kdo lomu uvll ať se přide

Farein k pronriintl jestlu dust
a dost a ns proJi-- j jelit vlce ne-

boť rolník jsknnle si trochu po

může hned as chce stál měiťá
krm Farmy se tu pronajímají
na rok a vlm o třech Jedna o

looo akrech a výstavnostmi

pronajme se sa JI 150 00 na rok

druhá o Boo akrech za 10000 a

třctl o 320 akrech t výstavnosti
Z kameře slaveni obydelné 30x40

st a maltal 50x100 st zároveň

2000 akrů pozemku na Spekulaci
což jest tluSoá renč hodlci se pro
chov konf a krav To se bue" la

cino prodá aneb pronajme za I250
na rok Každý te tlačí do města

aby mohl dáti Jitky tvé vyučili

nějakému řemeslu aneb aby jim

mohl dáti dobré Školy jiní se tlač!

do obchodu atd a to jest příčinou
Že jest zde několik pěkných farem

lacino na prodej Vim o pěti

pěkných farmách výměry 400 480

960 a 1120 (dvě) akrů 1 výstav-

nostmi jež prodají se za H250 al

se Jak nejlépe kofisť nssi t vody
vylovili Já ale bet dlouhého

roxmýSIcn! to vysvlékl a lup do

vody Brodě se vodou jež sáha

la mi al po páže vyhledal jsem
oale "mud hen" Netulil jsem

ani t jakým zápalem jsem střílel

Ja xlarma

NMilm jinak itl rltl tifiniu
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tnntto itkoil Itylť l'i)'m 6k(w
tlkoMikm itlt a mnotid kisjsnn

podnes dfkuj nut aa %ydatné při

sočili v Ulk)b dobách neboť II

dlt e se ilobiou jho isdou dnes

pallvsil tnscnřho ilahobta I'tn

Mleynrk dlouho Opěloě fsrmsttl

t la tl utuin-i- věku íl
táť dnes 6} toků stáli ltthovl
se do niftls kde t nulovanou

drulkoit tvou tráví spokojené dny

tivota v ltétl a bláienonti Má

u tebe tél bratra tvého který v

domácnosti jim vypomáhá Pan

Mleynrk jest mulem naoejvýl

vzdělaným rozlafným Svou

bodrou povahou tUkal sobí u

každého úctu a jeM válen vlcmi

kdož ej toajl široko daleko

Kovoěi ctěná panf Mlejnková pro

přívětivou svou povahu těSI se

velké oblibě u vlech krajana i

jinooárodovca Za přátelské po-

hoštění jehož se mi u vás váženi

příinivci doslalo přijměte mé

nelíčené diky a vězte že chvíle v

kruhu vatein strávená utkví po

vždy v mé paměti Rozloučiv se

se vtemi oastoupil jsem v i::ao
hod dopoledne další cestu po

dráze Union Pacific

Rozloučiv se t p Mleyokem

který mne laskaví doprovodil na

nádraží Union Pacific dráhy vsedl

jsem v 11:20 v pátek dopoledne
na vlak abych pokračoval v dalSI

cestě jež nenf právě závidě-

ní hodná Vlak rychle ujížděl
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To pozotl jsem teprve po chvíli velkoobchodník

íUMíMJÚlŘl tJKLEIN
kdyi jsem nemohl udržet v ruce iinovinami

::eskych spolku OiPru{fnl:-Mnri'han- l'a National Rank Oinaliai a National Bank Routa a
Umahal HoUmaha Naťl Hauk b Omaha vlauhny alpraaanl a laleinlCnl au Tpusku neboť byla hlaveň ejl přiliS

horká A jak by také nel Vždyť
aoi ne za půl hodiny vybouchal

jsem boxnu nábojůl
OMAHA

Uii 1'alaeký í 1 ZCítJ
Po obědě vydali jsme se ještě MitTluva aiaidslnl tohliekaldou f trrtoo

l)f)hr(tv--nnlAII v mcaifíl o I h odu v tinl udále na sever až jsme dorazili asi
khci aa IS a WMllKm ul armrlK"
taj Joi Hi(řer mm Ho 4HI úlVtJiin Hvulio-

Rakovina a zastaralé boláky na nohou

JlmlistarSl lidé velmi často trpí byly si dosud povsíovAny za nevyléči-
telné vaak mní 10 nodafllo no dlouhých studiích a zkouAkách (eatavitl anfl- -

na 4 mile od Scotland Ale na houf
4a inwi willlama ul pokl Ant nrrcx

slepic jsme nepřišli jen tu a tam Lese Jun Hni ě 5 Kytlf-- 1'ythlA

tel Ulol píkne ssHrené Uriny v

okolí miiik pollvá pan Skoch

té njlepl povéíli
Vedle tsdlár

itvl prodává p Skoch tí hospo

dálské nilsdl vytátíěná téch

nejlepsfch továrnách Kdo od p

Škocba koupi jednou přijde po

druhé tase neboť vl e nikde 1

einiji Uk výtečné nářadí nekoupí

Fotografickou dílnu vitími ide p

C V Urokeuický m adý intelli-geotn- l

rodák c Dodge Neb Jst
umělcem ve tvém povoláni po-

dobizny jim zhotovené jsou loho

nejlep&lm důkazem Jek ee mnou

Karel tdčlil postaví li zde novou

velkou budovu v niž oalézati te

bude dflna v druhém poschodí

prostranná taneční alB Doufá

ie stavba dokouřena bude béhem

tedmi týdno Stavbu provede

jeho otec Chcete-l- i mlti skutečně

přkné obrázky obraťte se ie vSI

důvěrou na p Brokenického

Mimo tyto bydlí ade jeitě očko

lik krájení! nebylo mi vSsk možno

osobně uimi ie seznámili Jsa

zde úplné neznámým pátral jsem

zdali bych nenalezl osadníka kte-

rý by mne i krajany v zdcjslm

okolf usazenými seznámil

Konečně p Skoch mi poradil

niltitvá ava arh&KA ilrulit a ftrrti fctvrtnk vl
sob idřcnl Jim mohu vylníltl knldý takový pMimd a rufltl zs vyléřenl oboumealct v 8 hodin vmer ve polková mlatnottlpřiSla nám na ránu nějaká chudin-

ka a k tomu pokaždé stará herka

Ostatní já byl jeátě dosti Šťastný

v Hnknlnrnl Vallnl Kancléř Rud Havelka
Cla 1444 Ho in HIT K K Kréd Hltma
l'J) Ho 14 Sir Váo av l'Hb I M uf V
Hltí lilckory HtNa obědě jsme byli u p Kra

nemoci pnkll nejanu prius Ua:ko pokročile Hakoviua povaiava jako maia
neStftvka Jo t stále SIM n ned4 ae nlf lm raliotlll Pakli iiihIb níaký takový
bolák neodkliidiijte s pifilo mi hned neb z počátku se dá volmi lehce zahojit
LMenl je bezholnatnc bez operace rychlé a snadné Ment! případy mohu lé-

čit! podtou Hrlinm posledních roku jaom vylíčil mnoho takových případů a

kdo se chce pteaW!d?:lt mohu mu udatl adresy vyléčených lidi a muže si Jim

dopaat sám Proto ncodkládete a popište ml vás pMpad podrobně a Já vám

sdílím lak se má léčit

Těl Jed Sokol v Omabamáře bodrého to a vlasteneckého
odbfvé avlDravIdelnl ichlEa katrlnu druhou
iitreilu mMd vefer v tri rn íHnout I žil
ho mih 8t Prrdwda Joanf Mik talemnlk

Čecha který má rád nějaký ten

žert a řízný vtip Podruhé přije-

deme k němu zase a sice až budou
AntKlid rililnirnr Y4U w lilium Ht ocetnl

Huohf pokladník Jao Kolácnf

1'odp Sokol TyrS í 1

Lieclm lez s dobrým napčclinm revmsllím soucnoie pailoucnicl žiucove
a močové kaménky zlatou Jllu a íentké a kožní nemoce Mám dokonalé
zuHzcnf s elektrickými a lázenakýml stroji s X paprakv a pro phianolnf mám
veškeré zaKzenl }t no Jim dostane dobrého ošetřeni 1'ÍSte mi hned a popište
VA6 případ podrobaě Adresujte

opět nějaké ty slepice sedět na

strnisku Se srdečným pozdravem

I3 50 akr Mimo to jest mnoho

pozemků vlastněných Spekulanty odbfvá lvi chňrn dvítkrlt mlíitnl kaldou
1 neaeii a i ponaoil v l v ainl ílolrore

jež jsou na prodej teď za JW50 John F Kreyčik
ptllntol icnfiím I neiíll v dubnu a Čtvrtletní
v Indnn B arnnn ťFndimjii iih n i íhlnhnráilakr
mlutophtdNnda KrSvnJttik taj Anton Novák'

1)11 KAItEL II UllEUElt Cretc Ncbr
Úřadovna naproti pošto telefon long distance A 19

Jmm titJlaU iloat t nám aietl krajany Ie mohou na mne s dl vímu obrátit
WILBER Neb — Ct redSděluji a vámi že jsem licitan- - K4l 80 Iflth Bt SlnikJnaaf KaHiinr I7H4 Ho

rozkošnou krajinou ku předu
Dráha razí tobě cestu podél řeky
Blue na obou stranách mírné

vrSky zabraňuji pozorovateli roz-

hledu Mfsty ovSem rozkládají te
také rozkoěná údolí následkem

čehož ani nepozorujete jak rychle
cesta vám ubývá Bylo 1:20 hod

18 Htrlatá ul pokladník VJ Kunci 1316 Ha
Doufám že též mně vážený krajantem a sdělím každému kdo hy si

vfhor malntlcn na I rokv Strnon Uokuaak
najnlun rok Ant Hllek prauoreínlk Alolatak přál bližSi podrobnosti a za p Joset Kasu promine maiou po
Kalpar vp pr J lloudar nlCelmk HlmoD

Kokuaek vtp nU Ant VaMk Ji'dnnml lan
svou námahu spokojím te t malou známku o spolcích proti kterým
diSkerecf V úctě váS m& předsudek Snad není tu ťollvka rovltornl vjbor Jim NeJiriiliuL--J ít

abych te obrátil na pana Josefa
V F Kučera nvn í člověka který bv nepatřil k

JIM ťlťha
Tábor Kolunihns ě 69 WOW

l _ a1 - 1 A

pořádá avoja prnvldnlnl cliDce katdl I ne-- lTYNDALL S D 17 září — něanemu spoiuu ar j uu
iIHk v mltalcl v aí n I bntiilu 1'ralia na 1S a_ ' ' I A

A I P„ř„f nim A nun( mu OeDO poapuroemu

odp když konečně přijeli jsme
do Manhattan kdež byli jsme nu-

ceni vyčkali vlaku jiného který

udržuje přímé spojení mezi Kan-ss- t

City a velkými míst) dále na

západě Cílem cesty mé bylo

Gudahy'strochu ustálilo ale proto přece P'" leiy 1 ™ - - —— tokooaul Kr Hornin m klwk H A IlKránnk
1(1 a Wt„ ul hnnk(íí Kr 1 Hnmln ml
kort J 1 Kolár vnitrní 1ráce Jho Kolář

vnnkovnl lrár Jot Ort v4hor malntku Frspol1 1 j„- - ntr bi aosavaae lesie íesi uucui

nn„ ařnP tu to ani neví kdv a ku Pro ediný případ který
t- - 1 v

Mleynka Nemeškal jsem teay a

vyhledav p Mleynka požádal

jsem jej zdali by byl tak laskav a

provodil mne po zdejSIm okolf

Pan Mlejnek ac jest již v pokro-

čilém vékupřcce ie vzácnou ocho-

tou mému pláni vyhověl V zdej

ílm okolí bydli již od roku 1869 a

zná tudíž dolre kde který osad

nik zvláště krajan jest usazen

Ve čtvrtek Časní ráno vypojcivSc

ovoooua Jan natioMuiK a naroj nuuoi

Tálwr NehraHka i 4771 JWW1 StandardBvím časem ct čtenářůmWilson kdež v městě a v okolí

letos nejvíce deSťů pokud zdejíl dopise byl předložen nemáme vi odhf vá vl pravldolné achtia kaSdoa prvou k

ttatl itřrdu r mínící v onu hodin veCnr

vaínfp Jana Hrocha Velicí koimul Krunt
Ilullí návodě! I'tr 'l l hí haaklr A flrárda
klnrk Vir l'Htvl SK) II r:korv Ht vrbvoúl!

oit a dokonce hnea zavrnovai
jest hojně krajanů usazeno Wil

son čítající asi 1100 obyvatelů

jest dráhou rozděleno na dvě li
osadnici pamatuji VSak také po Rex Sunkv isou naSe za neileoSť uznávané

šmahem všechny společnosti neb
Vác Dolail vnitřní atrálAnt NoCICka ven- -I fiunkv S vvifmkoa naSich Diamondřád jen prší Ještě že si mohou

farmeři tak po troškách nadělat spolky Každý snad kdo se kstí Na Jižní straně jsou ponejvi kovnl atrát Jo rařlwk

Hbor IlTězda Noré Doby ě 86 JČ'1něiakému spolku divá vl doořece usazeni krajané Jest zde asi toho sena Nyni se ponejvíce mlá
"C Šunek jsou nevyrovnatelného
do zevnějšku chuti i uchovacic

vlastností
odhlváavlachriH kaCdonl nadlll r nriSaiol vtřicet českveh rodin vesmet v

ti Někteří farmeři myslíce že že též bčře na tebe jakousi zod-

povědnost a závaznost jako úddobrích poměrech žijících Také
I bod odp r Národní Sni 1'řodiadkvnS Kat
Sfinka US4 Bo Ith Str Statníc KrnlIloChlo
boráil IM2 WllllHtnuokladiili Marie Vanrat

budou mlátit zrovna z kopek ani
Prosty úplně oné drsné slané

neb člen toho neb onoho spolkurůzné obchody nacházej! te vět&i nestohovali a nyní mají obilí roz I4IH Wllllama tajumuloe Vllh llartul
chuti tak odporné osobám jichžPřislupuje-l- i však ke spolku anou v rukou krajanů kteří tvou

Hhor Iloleslnra ě (10 Jí l) žaludky nejsou tak silné jak
iutelligeocí tiskali ti velké přízně odfořvá rhd knídoii druhou nudili r mWpl

by být mohly

moklé jako hnůj Jest jich hezký

počet a ti mnoho zdravého zrol

nedostanou Letos dávání obili

do kopek te nevyplatilo Za to
jak u rodáků tak i u jinonárodov v Mrodni in o ( noa uop vytiouziit

nevi li proč že povinnostem Člen-

ským dostáti má a musí nu pak

jest tnid bez rozumu aneb činí

tak bez zralého uváženi

Jemné lahodné hnědépřddka Anna Krvm přadiiKdka Vinni Cr-má-

1444 Ho 16 Htnámétka Antonia Krnantců Není zde obchodu v kterém
The Cudahy Packlnf Co

byste se nedomluvili česky třebas talamnlnfi FrantlUka Capnk lílM MarthaHi
ňNtnlon Ant Mach I2il Ho ih Ht uoklaďobilí type dosti Pieoice type

od 7 do 15 bufilů po akru oves Vážená krajanka která p K South Omaha Nebnic Marie IWnna a wiiiiatn ul oowirkytiě
Joara Jnlnn vf nor niiijBtkii Hhtorina Huuakrázně odpovidčla přece snad za

majitel jeho byl Jiné národnosti
Wilson ač jest jedním z nejvít
měst na mnoho mil v okolf po

Maria Huuecek Harnora iiorman45 až Co bušlů a též ostatní druhy

si koně z veřejné stáje vydali

jsme se na cestu po krajině Je-

likož krajané naií nejsou zde tak

hustě usazeni jako na př kolem

Cuby nebylo nám možno vícehoy

navštívit neboť chtěli jsme se

před večerem zpět navrátiti Ce

sta on Se vedla rozkolnou kraji-

nou Místem jsou zde iluiné ko-

pečky pod kterými rotkládají se

úrodná pole která vzdělávána

jsouce pilnou rukou farmerovou

přináSÍ hojného užitku Také Ie

tos korná slibuje bohatou sklizeň

neboť má dosti vláhy počasí jest
veimi přízoivé Barvu má zdra

vou klasy ku podivu vyvinuté-Drobn-

obili rnají zde testohová

no mlácením pilní se pokra-

čuje Nesype vlak tolik jak se

očekávalo Ovoce nebude zde

Tábor Jlrrta ěís 022 It 5 A
typou dosti dobře Korný zde

jsou trochu spozděoy následkem odbýváaRhnil první nad'11 T oiialrl vokoittrádl ořece oné živosti která te
to dostane buši krásných jablek
Aha tu to máme! Tak p- - K za

číná už tám spolek: Něco za

něco nic za nicl (Za ten dopit

mkft airii rrnunaoKa narv 1101 r nimui
jeví v malých téměř nepatrných řndandka Jonnfa hlátnová tajnin KaMrina

'nlanhovaká laill Wllllam Ht poklad Mnrirneustálých de&ťů a pro tu příčinu
tél pomalu dozrávají neboť má liriiil vá kancliřka Duním f lehá maráálosadách Příčina toho přičítá te

ka Murl Fřlliylová vniťnf lrá Karbora

sily a koma Ulibil buši jablek) Pan Kastl mohl Mmtit fMnkiivn airaf Miir a 'Acnouva vr
půda dosti vláhy azase jen na vrub prohibice není

tudíž divu že farmeři sjlždf te horinalatku Anna Hráida llalafko-vá- a

Kannr Houknu auol lakař loula Hvobožene na vzrůst stonků a klasů do ty byt tiK lasnav a pumai mi

hned celý sud — zs dokázání že 4a Mary Houkal vyalankynl1 do rdtl Maria I

inam kde mohou se dle libosti
ocjvySSl míry A tu jest te věru

řloliy rnlNlovyaiuriKyne manu iiouHaiuvai
vyalouillá prorokyněosvěžiti protivit' te jim ono pod co obávat) ze ouue cnyceoa on sám patřf a patřil jíž dávno ku

tpol'u a to ne k jednomu ale k 1'oiId Nokolkr TrrS i 1loudné domáhání te mnohdy po časným mrazem
odbývá avé chftta jodnou mfmfriá a ale
kaádou čtvrtou narlAil valní MxUovS Křad- -

Bydlíme v městě a tu nám něco

LIO MORE BLUE-MONDAY- S

SWlrPS PRIDE

SOAP

třebnóho občerstvení neboť polní

práce za panujících parných dnů Adkvná Julia Votava Iň a Kradar ik Ht
m lUniPMiuaufiiA lutata n inc ini in in 11žádné a vína málo 1'říjelí jame

vioe Před lety jsem se i nim

sešel v Bruno Neb při uváděoí

tehdejšího spolku ČSPS Bavil

te t námi výborně a již tehdy

ul Anna llililt I!SM ]l IH lil itAlt- -napovídá že bychom ani neměli o

venkovu našem psáti Mám za

to že jest to jenom v zájmu far- -
nli' AnnaHvaAlna VMiH Vá til pokladnicvysiluje je do úpadu jakkoli la

oatiftí stoupenci nesmyslné pro Maria Kaápar m a Uharlna Ht Omaha do01 mnoho farem ale bezúčelně

oeboť majitelé jich za různými zá-

ležitostmi byli Z domova vzdáleni
aorkyní Maria Vaník vjbor nialatku Kran- -

ibice bedliví přihlíží k tomu aby merstva kdvž budou tami více tlika Kunci Mary nna a joawn nuiia
ICatnl výbor Tony Třank a Maria Vlřiiít

přisni ietřeno bylo zákona jest dopisovali Ačkoliv jsem též támNa několika místech byli jsme

patřil ku spolkům dvoum k jed-

nomu podpůrnému a pak ku tvé-

mu vlastnímu rodinnému který

sám zbudoval Tak tu to mátel
zde přece možno obdržeti tolik

Hal 1'almoré Iřeroě7 Krnh Dřevah kloho farmaření vfce méně zakusil

tu ti přece netroufám že bychpěnivého moku co jen hrdlo vale O-- ! tiívá :lifiw kafdé druhá nandAll vopět uvítáni pouze hospodyňkami

které též měly velice pilno 1 po

klizením buď kuchyně aneb na
míalcl v miatnoall p Kntíry na SnU a U ul

Adresi moje jest: M Storkan
Harliora Kacnk dfutolnl unr uf nli'i Annamohl podali pravý ttav věcí a Good in hardráčf avšak potajmu neb zle by

sevedlo torru kdo by byl přistižen
v urh mlBtiiirndanoua: Kati vocaMnwiaj

proto ponechávám dopisováni o Min m ati Maria Vomáfka pokladnic!dvoře ledete-l- i od farmy k far WilberNeb Sud krásných jablek!
Chci být též ve vašem epolku Klenora Kbarl prnvodíli Kranola Koubakal

pří prodávání lihových nápojů oboru rolnickém uvědomělým na druhá nrnvwlíl Kati Vornáfka vMlkyn!mě seznáte na prvý pohled kte

rou obdělává jioonárodovec a kte Dopravu ochotně zapravíml Anna Hlávka vntrni atrár joai nrnnnaelikož jest na pivo dobrý odbyt Sim farmerům iiéiimI irái Koala Mucha Draporarnlc
S velkým potěSenlm četl jsemjest rdn dosti odvážlivců které te Anna Sohtaiavauf MHKoaiona rivouaaNál Život mčSťácký jest at takrou vzdělává naMnec Farma

Krancla KataJ výbor majatkuwzvání českých občanů a voličů v
úspěSní prodejem lihovin zabývá water and goodjednotvárný jako kterýkoliv jinýkraiana iiž Z daleka oku vašemu

Nebrasce ke schůzi dne 29 zari v( Zdejší obchody kteří vlastol
Když te začne o něčem pracovatlahodí Pole jsou prostá trávy

Omaze v niž má býlí založenakrajané jsou vesměs elegantní za pracuje te na tom až te to dokondouvtek v pastru jest pěkný ho
česká republikánská tlátnl ligařízeny Majitelé jich jsou mužové čf načež te začne pracovat znovaáiodářské stroje jsou čistý pěkně in soft waterNa "courthouau" nemáme mnoho Tak tnad přece koneční domůíe- -

vzdělaní pro přívětivé jednanístranou urovnány stáje pro koně
tíSÍ se velké oblíbí v&kerho

a bovézf dobytek sýpky t ohrady
me se my cecnoamencane v inového Nyní pracujeme na se

nm ďml ohiy ratce vlivu a moci (svými volebníobyvstelstva Pan Jan TobiáS
pro vepřový dobytek Jsou též ve

vatele t okresu Veškerý odhad mi hlasy) abychom uznáváni bylistarý zdej&í osadník a jednatel na
vzorném pořádku Obytná stave Matle by SWIFT & COMPANY

„loi-l- ti nUran huln lilna Irnrlin MakO dODri ODCane veriemue
nf ať iiž kamenná aneb dřevěná ieho časopisu vlastni obchod že

lezářský a vedle toho prodává ho vváal neí v letech předešlých ale ža nejen já ale i více jiných kra
isou velmi úhledná a prostranná Hwlftovo Prldo mýdlo Joat neJlepSím mýdlem Jakého? lze ku prstil prádla doitatiianů bvli isme odstrkovaní jenspodářské stroje v ncjlep&lch to

lo by ještě ušlo Než státní ko
Krajané již vlastní tyto pěkně

várnách vyrobené Svou přímou Sctřto svého prádla-nlko- llv obalůvmisaři zvýšili odhad O 3 procentazařízené farmy jsou velmi pokro
toho ohledu že neměli jsme dosti

sil abychom ee mohli pochlubitpovahou a přívětivým jednáním aa pozemcích o 4 procenta na

Nervy
Jaotl vlnknn velmi citlivá a

EMliviiliodnt ílnnoatvh
roíYntvtma

oriinft Jo-l- l souatava ner-

vová v nepořádku chřiidn

cale tolo

SEVEižfiV

NERVOTON
brpcfn8 pomíhá Jaon-- ll

nnrvy roKruSony
íiotiod-noh- o

toho loku ninll by uíl-ya- tl

vslehnl ktM trpí
acnnoatl nervoari! boloatl

hlavy řAdtimcivoatl a
slatxMitl odporuco-J- o

m olJivlto alttbým a

hyatftríokým íenám Mfrnl

útrapy při tunel sv V!t-C-

1100

Na prodal v váWch IcfcAnuicfc

čilf a uvědomili rolnici a jediní
ollí svou dodělali se takového domohl se zde alufiného majetku majetku městském a na majetek alespoll a jedním státnfm úfadni

kem Mužů vzdělaných a v úřanvnl ač posud velmi pilně obcho osobni 1 až 85 procent a tu lze Podzimní oilízapiíÉ 1 zíiri

líntnlíio'
úspěchu Povaha jfcjich jest pří

dech veřejných osvědčených mámedu se věnuje bledl bezstarostné 1očekávat Že budou letos daně vy

toké Ale čí vinou? Stát povo
má a ryzí k cizinci jsou přívětiví

a velice pohostinní Mezi jinými
dosti mužů kteří by nám Cechůmvstříc budoucnosti Také jeho

volil na různé podniky a Školní zapslé Jen ku cti a cnvaieeiouzii
bvlo mi velkým potěšením sezoá dva tynové t nichž ttsrSI J F

TobiáS jest pozemkovým a poji ootřebv ořee dva millionv dollarů Třeba jest jenom abychom uci
uči- -milí se psul Kratochvílovou vá

lnou manželkou d Karla Kra nili počátek A ten konečněSťujlclm jednatelem a mladil
Rohrbough Bros

Arno&t TobiáS zaměstnán jest na dluhu Ze prý to muselo býti niti musíme UDcan aiery 1

tochvila pana Mat Mojžíšem
1 nu naiednouhrea oodruhá nic béře záiem v politice zejmeoana banku jsou mužové nanejvýtmní Novákovou ct manželkou

A nunl htf te ta mohla zmlátili politice okresní a státní ten nenívzdělaní a uvědomělí a přívětivou majitelé 17 a Douglas ulice
pana Jana Nováka pí Smrčko

vou ct manželkou p V Smrčka mnal Han uhAru ala nir ae na občanem neboť ten zašlapává nejtvou povahou získali sobí boj vfnuv ti i i _ _ -1 _i hMM11 Irnihni UmiiilMirli ivnlnnl
iKmnin iiiniuiiiiiii )in hj # "

Íniinni"! krawiulaack araaorutnlck právnický a tíliHjvlíiiJoost přátel
Nanejvýše přátelského pohoštění povidá že by měly pod týmž vůd- - vy65í práva svobodou mu dané

jiti zaae dolů Ale až ne dobře kdyi před několika letyPan 1 F Tampir vlastni hojné
VVIIODY-KolK- jnl karwla kolejní orknatr IlUirtrnI apolak aprchovs latnt wiocvia

baraa tlakárna a vra]na aibavjrrintulo ie nám na pěkně zařízené
zásobený obchod grocerof a žele bude dluh zaplacen pak ti zaae p Svoboda ze St Paul jmenovánfarmí p Jot Smrčka který ji
zářsk Má též velký výběr ve

1'OHZIMNl OIIIKIIII-Zano- ína 1 aáH Nové tHdy vaatb odboracli
PkAoK ZA iTBAVU-Stra- va poakvtDuU latnhodlnovou kaStlralannl pricl
KATA LOO—El avanlnl novf llluatrovanf katatos kaMamu tdarmar

Adreaa UOHKItOKill II KOM OMAHA NEB

najdou nějaký dva při čtyřech
I

by pr0 úfd státního sekretářeneDřeJ 11 lety (de te usadil Jež
zboží skleněném a porculanovém

10 května

DŮLEŽITÁ ZMÉNA
podnik aby oa farmerech vydělá- - d do volenj že zvolenta válená rodina byla jíž po obě'

oriovSn1 lané peníze mohli zase shrábnoutdě nemeškala paní Smrčková
nebyl atalo ae jen liknavostí če

NORTH-WESTE- RN DRAlIA
ruče připravila nám něco k toěd Honebnl tezona zde již započa

la jde to ale a honbou nějak po ských občanů- - Tenkráte ucházel
ku V krátké době zasedli jsme Ranní Norfolk-Bonest- eel

osobní vlak zrušenkrajan nál na lístku demokra
ke stolu Paní Stircková jest vý 2 PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ i

tickém zkusme to nyní 1 kraja oa NÁDRAŽÍ NA WEBSTER ul

BANNER LKJUOR HOUSE
vlantnl

naJIho-vychrohu21aN-ul

tlllIL HAllOtHi Tel 3302 SO 0JIA1IA

Výtcřné pivo stále na řepu Ncjlepíl vlna a likéry a Jemné doutníky
Chutný zákuavk vidy po ruce Jeat jednatelem pro proalulé kentucké

kořalky a východní aamoiítné Za výbornou Jakost vieho tboíl ae rul

malu neboř mčSťik pokud te
honu týče jest farmerovi solí v

očích Ale na hon te jde přece a

když honec vidi že jej farmer jde

bornou kuchařkou není divu ie

nim lak náleží chutnalo Za oem na lístku republikánském
SIDNEY Neb 7- - — Ctclátelského hovoru poznal jsem PřičiBme ae my Čechové o to

zahnat vtedne do buggů a jede ored i Po přečtení několika dopisůo Smrčkoví nejen zkušeného bo

a přijíždí a odjíždí c

UNION NÁDRAŽÍ

VyjížJÍ denně W-i-j ráno a

přijíždí v 10:34 dop čině

úzké spojení v Noríolku a

abychom svornosti tesilili tadyve valem ct listu v nichž čtená kut dále já jsem ti také v neděaoodáře tle i muže nanejvýl uví
naše a zasaďme te abychomli vyjel ve společnosti několikaři jsou vyzýváni k podávání zprádomílého Také pani Smrčková

ořlvětivým tvým jednáním milý přátel na tea slavný hon a přes míst kde jsou usazeni odhodlal

isem se také iá jeden ze 20 co
Lee-Glass-Andre- eson Hardware ConaNOVÝM DENNÍM VLAKEM

jižděli jsme ze strniska na stmi
uznáni byli jako praví občané

Protož "na zdar' české státní re-

publikánské Uzel Snad jen ffm
dojem na mne učinila Rodina

páně Smrčková nechť přijme mftj bydlíme v Cheyenoe okretu na sko a bouchali jsme do všebo o do Long Pine

a míst před nim ležících

kromě neděle -

závod Já alespofi vím Ze jsempsati několik řádek o cdejSÍ kra
vřelý dik za krajanské pohoštění

profltvaj vlkra~
TfcCtné TyTáiené a jakované plechové náčiní — Cínovaný plech

Zlesný plech a sovové shot! - - Ostmt drát hřebíky aotíHké

aboil oicykly střelné sersni aiboje a sportovsee zooži
způsobem bude nám možno docí- -

nenechal nic na pokoji Kdyžiiní~NavttívivSe je&tí několik krajana
Městské úřadovny 1401-140- 3

oát vyhnali z jednoho místa jeli Hti tprávného centu Cechů ve ttá- -
večerem vrátili jsme te zpít do V Sidney máme každou tobotu

licitaci a prodá te vie co na pro
Utk A Harmíy a líce Omaha RearFaroam ulicetrne na jiné a tak to šlo neustále 1 tu Nebraska - Max Storkan

městečka


