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Zvláltnlmi ll}'ml díky tav!
tán jsem p Mss titulkoví osle
mu nviiliDÍmu jidnailí Pao

lliutka ač }sl sám a prací
irmfř ptřtlřen ptrce vMIinu Času

mí věnoval ahy důkladnimne
toámil se tJrjtimi pokročilými

rolníky Jemu Jrdině mám co

děkovali tam le tde lakového

T"!rj rziťtl Nechť ř Hiu
Ika ptijme jrlti rdnou mé srdečné

diky Pane llrulka na Vás ni-

kdy neispomentil Pan Itrulka
vlastní krásni istlienou farmu asi

l mile ých od města Na farmě

jeho jeat pěkný les a jeho zahrada

nemá aobi rovné Jest posud

svobodným a iťastná bude ta jil
pojme ta manželku Jest povahy

ryze poctivé 8 přímé Nezná

klamu a u vlvch sousedů ttM ev

velké vážnosti Žel ie nemá

doati vhodné ptíleiilosli aby
mohl s některou hodnou lenou ae

seznámili
Doufám le již přišlé bude se

mnohý kraian hlásili po bližlícb

podrobnostech Prozatím volám

vlem Pražanům "Na zdar!"'
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Pan Frank Dufek má tde dobte
ttifk4krS arhlia kaMouS aifwlu a aiMpi

tařízen lesnický obchod jakol i

pan Karel Voboroik úipttnt řet
'fvdrla KniiMiiir at talommb V 1
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larel HavlIrVk llertvtk I !T

HliaraBolla Xlaa
ničí Dále jsou lu p J Ulumer

iedlát p Frank Kozák má lu ko

Uloženi peněz
v ližnich pozemcích
Taková iilnlnnl nř není t'kiiU

tlvni Jih nanl nnvou l Olirhixlnl

dopravní pmttřnlkjr Ju fřlmř''" a

nrilviitl 1'ninnlil Jal mírní a ('(IrnlrtV
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oť Jel nlxlrilia ularma tfkaKelrb se
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Mllilppl a LoulalanA

clrh na apb blita llllnolsCenlral drhy
prn blndalfcl doniovv a pro tv JI t btřjl
bndnA ulnJIll penfso dciplltu si
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vářtkou dllou a p Josrf Jelínek xtlifvéfv4chM kaMna l nadll v mtalfl V

lni e Ski onrnar nl Waahlnttnn a IMtn

dtiml avfrol plétely té m

svliou ptiwdl po vttríi abychom

vytkili Kithatdovo Jobtolfiillvl
K ljl ťyť p hl" lr
vstal a ta vft tulný revolver

prohlídnul liO #HÍ ltiou pak
vial ai knihu aby si ukutil íienlm

thvlli odeM a VMřlfm úsměvem

do osudné ttěinkt
lle nám úmluvy fclyby byl

ipotorovat nco titoly!en#ho
mři nám diií tnimrnl vinlm
Aderem na siflbmý tvonřk jI ai

laké tubou odnesl ta odry
inamtnaly le jeti lo něco litoiní-h-

a tři ie hroti mu nvbeiaoM a

Kdyl HicharJ odelel lu mt

domlouvali pani Kootberryové by

ae odebrala aama na odpočinek
la my budeme bdlti leč ona rot-hodn- i

trvala oa lom le tůtaoe a

námi a la chce býlí přítomna

kdyby snad manleli jejímu hrotilo

oebvtpečl

jedna hodina uplynula a ač

kMý a oát inalil te vypadali
bezstarostoi 8 pokusil ae dělali

vtipy oicméně tyto tamriiy nám

na rtech a na tváti kaldého s nás

jevila ae jakáai tajemná útko- -

Stlivokť

čím více blížila te půlnoční ho-

dina tím vétil nepokoj nás pojí-

mat Konečně ručičky hodin po
malu blížily ae ku dvaoácté a

sotva že stanuly na léto hodině

duchů rozlehlo ae tichem domu

silné stisknutí stříbrného zvonku

Všichni jsme ae zachvěli man-

želka mého přítele zbledla jako
atěoa Pak vzkřikla a otevtevli
dvéře letěla po schodech nahoru

k věži My apěchali za ní

Cink! Cinkl rozlehlo te dva

krátě za aebou v oakicb koatfch

schoul nám hrůzou morek octli

jsme te u dveří otudné tvětoice
choť Dickova vrazila do nich

první my za nl

Dick alál uprottřed světnice

vlasy jeho byly hrůzou zjeieny
obličej jeho byl zsinalý oči byly

vypoulené Bylo děsno oaB ae

podívali Ja te nezdál ani pózo-

vali že jsme u něbo ale hleděl

těma vypoulenýma očima do prázd-

na a pak vydralo ae chroptivě t

obuvnický závod Co ae týče

strávních domů a hoteia musím

doznali le málo měst 1 mnohem

větílch oežli jest loto má lak

pěkně zařízené místnosti a čisté

Iožoím- - jmn llá'nlm lWra proti
lpt tímto neduh&ta

ObzvláStě když cestujíc! přijede

Vtnsne a pohodlng zařízení

Hi rMiMNia ratr rftraka miktipraoa (a

morka tajKinalb Aii Mrndl 1411—4 Htr
Hiuin 'lnik JoaKrfl m- -t Mlr aoulh
pokladník Jan tvluk $U Tbnrntuo Ava

t T V Nové Prase Vlna
odhtTáiri arhlia kaldoa ardrll v mMrt
Plmlamla Ant T Hudtn taj Ant V Vrtli
n rtnlk Vti-la- l'ol pokladník Jakub
Svoboda Nw Piwot Mina

KomeBaký é TI v llayward
Minnesota

odbývá av ab&u I nadAII v mtalol Pfadt
i rnnfar mlktoprvda Vojt Paooviky taj
Joaaf Htrsba Olaovllla Mino Sfatnik
Yr Prantnar poklad VaVilav AftKlL Oaklaad
Mlnn

Karel Tellký i TU v Nová tfeboal
Minnesota

ortljfví ív arhtka kaldoa 4 nadtl vrntalrť
1'řwlvda Jun Klaln Momaom ry lnn

Jan Klllpnk tlivle Mim tajem-
ník Vtn Kdl Doyla Mlnn utatnlk Jan frxlo

Doyla Mlnn poklad Jaa Noaka Doyla-lln-
n

davirnlk Jan Klaln prtvodfti Jot
Ralata valtrnl atrii Ant Vellk venkovní
Hrál Joa V rihpak ít výbor Joa Edl
ťr BtaikaJan ťlllpak
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MONROE Oregon 10 záři

a zsvíta k p- - uanovi
tu má jediný český hotel Zd

jsem shledal ten nejlepll pořádek

zvláště v jídelně kde jeho dcera

Ivtroá Uožeoka dooááf chutoá

jídla na stůl a jak bankéře kteří

jsou zde dva tak i obchodníky

Hostinec a Restasrant ::

TlMtni

j w hroch ::

jfaV ffX

mm— Ct redl Dovoluji ai vás ob

tězovat nřkolika řádky jež laská
liž ae v hotelu etravujl vlečky

1245Jlinl13 ul Omaha éví uveřejnili neboť myslím že
vesele obsluhuje Pan Bárta má t ftí7nji Melzdv leilik stale na čepu ikrajanům natím nikterak oeutko
neilepll místnost a oa dobří rine PI tXPOSITION

HroiBi iltii

tH t ♦ MMtŽVH a a) ' " ""

SJI ) pohromadě 'h
niti koutního e# ťi hovor

ubíhal nim pltj-m- ně fas K"
Misii jsme tfttnd láhtdy HJaadho

litott é pilte! Sunloa f proběhu

prohodili MJol ovWm miohd

podivné vlri klaté ta tlovlhu v

livotě plihodt ele plece n im
taioým historkám nit-li-

l ducho-

vé hnil Alohtt nemohu véltt "

xNrmMxt protře"' tátu!

ho valně Carrica ateiý ttlrdivělf
10 oamolnlk

'1'oněvadl e lomu ma) adravý

roium viplril"
"Tak bylo kdysi I u mne ale

jedioá ikuáenoať V tivott mí ti
mne přesvědčila l jtou víti Dt

vil )ti lidský roium chápali
nedovede "

"Ajakéř Prosím vyprtvujte!"
doléháno d ttarího "iiníhomu-- Í

v Irmi ve tpoleíoosti přítomný-ln- i

námořníky
"líudiž'' tvolíl Corrick a mimo

volně ta poněkud tamyilil aby

onu tkulenoet kterou talii ti

toovu vyloudil před duli a tvář

jeho nabyla témě! ledé barvy tax

dojal byl vzpomfokou jii hodlal

přátelům ivým vypravovali

"Bylo lo asi pted děsili roky''
započal námořník "když Dick

Koteberry můj oejviřnějsi pfltel
od dětství mi ptal Že hodlá vy
ttoupiti x činní tlužby jako ná-

mořní poručík t le te odebéte oa

odpočinek Zároveň mne Udal

abych mu taopatřil nějaký poho-

dlný dům k obýváni Snažit jsem

te co nejrychleji vyhověli jeho

ptáni avšak bohužel vlcchny lep-

il domy byly obiateny jen oa

konci Roeeland parku— kde jtem

bydlel — íbyl jeden pěkný ý

dom který byl prázden

po létit vzdor tomu fe to bylo

pěkná obydífobklopené rozsáhlou

zahradou neboť kolovala o oěm

pověst' le v domi lom ttraBÍ

rejdiitěm duchů ie jett jedoa
ze ivětoic nalézajících ie ve věži

postavené ve východním rohu bu-

dovy Od té doby co pted lety

ítyry osoby zemřely náhle v iéto

avitnici oevyavětlitelným rpoto-be-

a to rychle za tebou dům ten

byt opultía a nikdo ani zadirmo

ie v oěm nechtěl usídlili

Ovlem nemlDÍl jsem najmouli

tento dům pro přítele Dícksavlk

pfece odpovídaje na jehoIíat
jem ie o oěm zmínil aa dva

dny oa to obdržel jtem od oěho

telegram i

"Prooaimi ten kamenný dům

pro mi zcela jitti Zítra přijedu
Na (hledanou Richard Kote-berr- y

"

Učinil jtem dle jeho ptáni tlel
velikou nechuti a druhý den očeká-

val jtem Dicka oa oádražl a on

také skutečně přijet mladou tvou

chotí k vůli nlí vzdal se hodnosti

poručíka v námořním loďstvu Spo

jených Státft PUtet mftj totva

poobědval v domi mém a již tpé
chat v průvodu avé choti k domu

jejž jsem mu pronajal

Líbil se mu velice vrátiv te
do města dal rozkaz k úplnému

jeho zatíženi a ve třech dnech no

vomanželé bylí již v tomto domě

usazeni Ač uerad musil jstm

d( Nejprve musím a vámi adělia

že jsme vyjeli c Omahy a Nebra

Xtejloptt vina nnery a jemné 1

doutníky T

Sladká víns galon od 75o nahoru ♦
ale poněvadž jeho maoželka pani
Bártová jest postižena revma- -

aky dne 14 arpoa 8 výpravou p Kořalky galon od llAO naliorutísmem a nemaže už na nohytedy
odbiv! ava acbtaa kaldon t nedlll v míalci va České imtrartované kořalky )akoDooata do Oreeon Kozuml ae

roxtnpcinka mandlovka roaolkachce hotel prodali s kdo by něco

podobného hledat udělá dobře samo sebou le jsme o Oregoou
bílýpuntta Wgal Tel U1H24

kdvl dooíle oa pana Bártu aoeo

tadnn hodinu odpolv alnl C t P I Pradaada
mlklopř-d- k Vt Burci tajannlk

laopolq Marnk SIS N Ulomili íítnlk Vt
parlirk pokladník Vie llardllltka at při-
vodil Unm Moravan vnitřní afrAll KaJpar
Bieiák vankovni atrii Joaer H VavHn

Spolek ě IX T 1'lne lity Mlnaeaeta

nechť tobě povlimoe ohlášky v

Pokroku Záptdu Místnost jest
dobrá a oa dobré ráoě peníze

jsou lu k udělání

nevěděli ničeho jiného nei jen co

nám tekl 00 sám A musím do

znati že (trne také vle shledali

tak jak on nám vylíčil ba jeStě

lepil Podnebí jett krásné půda
dobrá a práce dosti Koupili

jsme od p Dooata tao akrů pole
a libí te nám zde velice Máme

edbvi ar trMt katdoo druhou neděli v
mealnl Prodaada Jan HUx-h- l mlktopfMlaada
Tomál Balil tajam Joa Uartol P O Hol iJakub Svačina

Praha jest v Lincoln Co a v
vlaklnl

ELEGANTNÍ A HOJNĚ t

Mfroun ninn acatnia Jan Hajda nna oi ty
Mlnn pokladJan áambavr Plna City Mina

t X Čechoslnvan v Ollrla Mina

PtadaadaAnt Koík mlatnpradala Bod

RoCak tajemník Káral ávlhovac 4'otnlk
M PotflfkK nokladnlk Václav O Plovhrd

mětí i ve vak'lí jest ai iooo
obyvatelů české národaosti

jeho rtů
malou zahradu a ovoce rodl ae tu ZÁSOBENÝZde est dobré místo pro nekle

Odbviaviiohlta druhou nudili v mlolrého oaSehj národovce začít mlýn

máslovou a též ledárna by ae tu

dobré mnohem lepil než v Neb

rasce s aice hruSky švestky
iablks a brotkve ty oejlepll A erocerni obchodí Čechle ě XL T Ho Cmaba Neb

Odnfvifchotakatdydruhf ítvrtak v mral
01 o oam bod In veíor v siní rr Ialtnkra V i
aadajan Kubát tajemník a ííotnlk Adolf
Zmulik m Norlh SO ul pukl J Vocáaak

znamenitě vyplácela
takové obili jaké ae rodí zde jsemMěsto samo má asi tisíc ooyva

tl SSIjettě nikdy neviděla Od města

oeiame zrovna daleko Máme 7 14
f:ísle XII Chrudim t Raclne Wit

v í 1200 JII 0 ulle
V vrnnUl nalAtnat nplnf

vfbtr tbol f nMTurn'ho 'AUttíl

Jwťwnrtvk a prrk Jakoati Mlradohrá
dh n NraAlnrJrait ve tvjUa nokonhati
nn níjmj ten plíraíi-- l Nafltlrta Jej
Jmlnuu a podrur-- plljdet tana

telů razné oárodosti a před 13

měsíci tu nebylo jeitě ani jediné

bo staveni Staví ae tu mnoho a od tyvatra fhtia kaidon tfeti totiotn v ai--míle do měntečks ležícího oa drá

ze a půl mile do malého městečka airl v T hodin vefar pradaoda Kar ráalavak
tm N O nova att mlauiploda Joa
lioik N lionova at taj mif- -l Joa Ilavllna
I7a N Uanava at pokladník Vie Janota X

ISIS Aliwrt tt
kam dráha nevedu Dříví jest

mnoho velkých budov slsvěoo

bude jak jsem doslechl z cihel a

k4meoe Pao F K- - Vondreia a

Coroelíut zadali právě kontrakt

zde brůza a když člověk nemá dě

ČíhIs XIII Crmíj Lev T Hesrorth Redlat co jioého může nasekat dřiví

Storz brewing Co

OMAHA NEB

vvrilbf vuřný MAk % prTiho
Jeíinnf)Vi-b- o

slvlu výliorné vody z vlsitnl
artézské itudnlee

SW:tovou pověst zlskslo
l Isbvuvé pivo

"Blao Rthhoik"
řiejlepll sbilnl pivo '

fyznsmensné zlatou medsllí ds
iSsmlitluippskí výstsrí

wewd Co Mlnna odvést je do města kdež dosta NOVÍ lEZIICKÍ OBCHODna velkou obchodní budovu která
ne I3 50 až 1 4 00 za kari Budu odbfvi aohtia kaádou druhou nedAII v no la '

plfMlwida Karol Mook nlatopfodk Avua
Bsrnua tajatnnlk Jaroalav Kovanda tAalalmá být dokončena do 1 ledna

otevřelipodruhé psáti více a kdo by si

ptál podniknout cestu do Oregoou
Zbudováoa bude z cihel a kame

oe Mimo to ati tucet cihelných

"Můj Bože viděl jtem lo ach

lo je hrozné!'
Sotva le tato víta vydrala te z

jeho úst klesnul na podlahu nežli

jsme mu mohli jelti přispěli ku

pomoci
Žena jeho a křečovitým pláčem

vrhla te mu oa pria volajíc ho

oejiladSími jmény ale on jí vlce

již netlylel
Ubohý Dick byt mrtev

Odnesli jsme netťtttnou mla-

dou vdovu do její ložnice 8 vynesli

pak Richardovu mrtvolu Za mí-al-

mladá jeho žloka následovala

ho na věčnost —--

Když atarý námořník dokončil

žádný t nás ani nedýchal tak pří-

šerně účinkovala na nás tato hi-

storie nešťastného přítele Garri

ckovs
'

Prajue Okla Terr a okolí

VM Si HíhjU

Nikdy nebylo mým úmyslem

abych snad chtěl tu neb onu kra

jiou ve ttátech jímii cetlu jako

oovioáttký jednatel jsem konal

čtenátům Pokroku Západu
Jelikož jtem byl na ně-

kterých mlKtech krajany požádán

nechť se obrátí oa p H M Do
bulov ae lu bude stavět jektě ten Rendla a Binder

rr Jarot pokladník Jan avac

ííkla XIT Ladlnilť Ilácel
V IfaiiKa-- i tVU

odhyváacbtia kaldon druhou nadití v niáafrl
Prodaada Albert Ka'a Jf rťiukup mlřlo-plod- a

taJaninik Vir Haoix k Ji (Java)
čfetnik Joa Krahulec ptjkladnlk

Jan Hnt ě XT HnnkfRS Han

lo podzim kromě lích kteréž nata v Plattsmouth Neb Uo

vám poslouží dobře Pfesvědčilť
jsou Jíž rozestaveny

nás že vie co 00 řekl jest lak
Pan F K Voodreít jest ve spo

V ř 1732 JI2 1S ul„ bifle Center

OMAHA NEB

Mají v zásobí vidy oejlepií
Odbývá ava anhAta kaMy druh Hvitok
m&mÍmI m A _ 1 _ li 11 I I

jak pravil a a pomocí jeho uspoří
li jurne na cesti a na oaiicb zava

zadlech nejméně lioo- - Zname

jení te zdejMm bankéřem který

prodává městské loty a zároveň i

íarmy Také indiánské pozemky

DilkUpředa Jan aoaka taj Iladhch Hromad
ko Bíii US HoDklnt Mlnn álatnlk Jan Car-va- n

pokladufk K KM

Nebraakaě XTI r Omaha Seb
nám se t úctou

výběr lenivého mata vltho druhu

jakož í domácích výborných tíze

nářských výrobků Zkuste je s

stanete te jisti jejich záktznlky

maji oa prodej
Kdo bv ti přál vyzvěděli bližlf odbvá tvá aelitMkaldi první Star v nSala

valní p J W Hrocha 1'foda J W Hr-- h

Paní Hermanová

bývalá Závodská

NEBRASKA 19 září - Chcipodrobnottí o všech těchto podoi
clen oecbť úplnou důvěrou

taktéž podali tvůj oáhled ohledně Elegantně zařízený a

Uniový IIOMtllMíC?těch podpůrných apolků Jistá

tajemníka acatrnt jaknn Maroa liliu ao la
Hi pokladník Káral Marni a K cor tk)
and Williams t

ííalo XVIII Bratři Herera
v Drywoed Víla

tvollll al oialadullcf tradnlkyi prodMidaToni
Kyaolko miaUiufodaeda Jan Pliler VaJoronl
Jiwat Kncba Set Jan Kyaalke poal JIH
ftllpoki prtvodef Vt Marol vultlnl atrát Jan
Hybrt vankovnl atrál fnlt patrlik MctiSsa

aodbvajl kaldou druhou aadtll Vmailcl

SE?ERQ-NĚMEC- SÍ UQYD
Prirl mlná poStnunl
s parplbn floprara

z Baltimore do eremen
pHmo po noíoh (5oulrouliriill
Krftovnlcb

ojaaU:
parnlnlcb Od 1UM úo

Cawiel Ilre-la- e Hhcln Koeln Han-

nover Frankfurt Itrsndenburf
aCbenaaltK Neckar

II ksjnía z Baltimore do Ertmcn

od 43 ISO nahoru
Tyto parníky iiihJI puiiui Jmi nu lllilu kajut-n- l

JHI olovena Jw Jako II kajuta
Vyta JinnoTnri4 parnikf )a rfhrarfnl

nov vUi'ii iliinlovana a afiMf4 aaluny a

pxkiJa kajulnina paiuiiS
- Klaktrleké' uavl

tIBiiI va rlíu:k prottoricb
Dalíl ur4 vy podávají generální Jdnatal:

A MCflUMACflKlt CO
SaViuta Oay t„ HalIlUHira Md

II CtAt)-l-IVC- H éC CO
V6 iMMIvira -- l Ohi a(0 III

nebo Jcjlcb v muI

Tlatnlpaní v našem okolí ae před něja-

kým íssem vyjádřila le spolky Frank Semerádty už nejednou proklila a kdyby

obrátí te 08 p F K Vondreise

který tvou poctivou a přímou po-

vahou zlákal sobi nesčetných ptá
tel ve vlech končinách Unie Mno

ho jest krtjaoů kleti mu děkují a

žehnají za platné tlužby jež jim

dobrou radou a i jinak prokázal
Pan Voodreit procestoval mnohé

atáty kam oali krajané apěchali

aby sobi nový domov zajistili Po

táta do nich nebyl už tta zanesl
na rohu 16 a Wílliam ul

Ulrný MH7fi MÁk stdle na Cepu

Pravé n1fniké a nrtvovsreniSho n

že by musel vystoupili takto ale

že jeat jl těch peněz lito My ae

abych učinil zmínku o jejich kra-

jině rozhodl jtem ae koneční po

drobni vypsali poměry jaké pa-

nují zde v Praze a okolí Mnoho

íarmerů tázalo te mne zdali by

Josef Kavandřeme všichni a musíme ai vseli

coa odepřít a tála notf peníze do
vovaru 1 1'lzné výuťn Korbelová vína

kofalky a ty sej lepil doutníky Teply
zakuak poceiýdcn Vzorná obtlubanebvlo záhodoo zmínil ae o léto epMků K tomu jsou schůeznsl mnoho farmerd ktefí bylí TEL Ym KítANK gRMEKADkrajíoě kde půda jest úrodná a

vždycky v městě a co ou neda do

pozemkový - -

CoVj a pojišťující Jednatel

2700 Již 11) ulice©
Prodává lotr v Oruaia I v So linu ii

ookoíenl a ielté vlce teh kteří
oa niž možno viechno i dobrým
úi oěchem pěttovati Mnoho kra naříkali sobí že byli vylákáni do spolku zanese do salonu (4 oa to

jest bedlivěji! než na spolek) kou ABSTRAKTY
pustin kde jim nikdy apokojena aamky aarováf řarmv v pobllál Omahy I v

jaoů jazdl vlude po Spoj Státech
budoucnost kyoouli nebude

i
vatu a uojiauni opatři v tm a troB nollopllchtrara pfl oani li najnlátlcb Tál sahlvá aa
ribuxuvntíuui abairaáMaby tobi vyhledali nový a lepil

pí
- ti pořádnou opici pak musí

rodina utéci z domu Nejsiu to

tedy poua otrocká a odíráoí lidu?Zde v Oklahomí bydlí již od

jejího otevřeoí 8 coi zdejif krajino Obraťte ae 8 důvěrou n něbo a

bude varn spravedlivě poal u£enoCo tedy len člen c tohu vleho má

za avébo života? Každý ae vy
a její poměry akrz na skrz brněl

domov Proč by neměli zavítali

sem kde jest jii velká česká osa

ti ahy prohlédli aohi krajinu a

ptesvédčili se že nikde lepil pří-

ležitost založili ti Iťaetoý a spo

B M Sadlermůže odooručili krauoom uteri
mlouvá ie 10 dělá proděli Ale

Václav Vokál
dlnf fntf to bSh a Vldnl

vfutvn nníbauik aulmra

ililch tlrojú atřelných zbrani

hodinářství
rlMtnl plkni mH"ihj dílna v Caba Kana
Jaat ratnm Dolilnro a bfltvéra vnujk tu

anjTHal poMirflit Jaat mlat rao ra tram
ttxr diKvrdiuJI 'to objrdntvky ntjan
arajwti v '4ten aia i od

Jlnontrod vlát I flk pooirnokt
nu)"iakarkk niirJ6n V kWm pllHi
di obrr-i- dk1'ou na

ViCLAYl VOKÍLA CulMKans

eáAáAááaaáasvaáAátUAaAaA

V M Svačina ?

kdyl jim bude chtít něco zachoval
I7th and Farnam pstlre Blk

domov tvůj zamýilí zaměnit zdej

lí krajtou a jest úplní jiet že jak

obchodnici tak i farmeti dodělají
ae zde Iťaatoé budoucoosti

kojený domov te im nensskytoe
Zda test krsiioa bohatá a půda

Jediný český®
0

záTOd olovnlcký strojolckj
a zámečnický v Omaze

vlaatnl

LEO BAEOCH

Zeptejte a nal) u tohoto listu Tel 182fl
úrodná a jeitl poměrně laciná

Ze vieho tvrchu uvedeného
Zde te může potud koupil larma

vzdělaná a dobrou výatavooslí a ídý aezoá le cde kyne vlem

tmobrá budoucnost- Nechť každýdobrou ovocnou zahradou od
dtíve ae přesvědčí a než koupi soa Bo 18th MtraMtta 500 nahoru U JKewfcteavétíaporjr

Talafoa UMTvltn)Na důkaz a o crm osobo jsem J prswvsi KaváiMnl vrulv nlvnn a (uiiiurc rn--v s
ode ať vyzvi blížil podrobooati

zdejif krajíoě
Farmeti cvifiltí kraiaoé velmi

- fis k:"í-- i lstí s£!Sli au aa hiujw wmm vatvaate přesvědčil udávám to co jsem
viděl Zde jacm epatřil jablka a

vadl ae levni a dobře uátf
aUtal ladaallatvl atn loJHai marnkAAVkladr 1100 a vyta aa p lttnvIL

VZORNÉ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

grocerní obchod

Díckcm do tohoto domu vstoupni
neboť mi chtěl ukázati jaké halz

dečko si připravil pro tebe a pro

mladou avoji choť
"Well" tázal te moe když mí

ukázal celé zařízeni domu "kde

pak jett vlattoě ta světnice v niž

jsou ti duchové?'

Mlčel jsem zúmyslní
"Snad nevěřil také ly těm ne-

smyslným báchorkám?" tmál te
Dick

Fluosl jsem mu ie záhadní

úmrtí v posledních letech uřioíla

na mne mocný ano příšerný dojem

když na mne doléhal naznačil

jtem mu tvětoí-i- - niž dle pověsti

duet oví prováděli tvé rejdy

"Pojdu te tam podíval" zvolal

Pkk rychle eolva to dořekl již

tam apěchal- - šel jtem za nim

bycb ho zradil ( jeho ámyslu oa

ie mí víak vysmál
Mímovoioé jsem bo vlak eiedo-va- l

do osudné jizby ve věži již

Kichard tpítn otevřel Bylo de

iero oeboť fiažené záclony oe

propouštěly sem fádního světla- -

Dick je vytáhnul nahoru a oyol

teprve jme ai mohli světnici jak

náležitě prohlédnout! Nebylo v

nl Žádného oábytku kromě dvou

tarýcb židli

"Jaká to rozkoioá vyhlídka od

ud" avolal Dick v rozníceni po

bKžeje okoem oa rozkládajicf se

před oím krajiou "Zde ti třídím

tvou knihovnu" dodat ke mni
"Proifm ti oečiB toho" nale

hal jtem oa avébo přítele "pomni

na ty kdol ti miluji zvláltl oa

mladou svou cinkal"

Lei veškeré domluvy byly mar-

ný Dick te vyjádřil le te v ooci

do oné jizby odebéře aby vyšetřil

co jest pravdy na těch pověstích o

reji strašidel Doléhali jsme na

nébo aby te oevydával v nebezp

ří které nezná ale zůstal při

svém rozhodnutí a jeítí te vytroí-va- l

oaiim domluvám

Zůstal jtem a ofebo tchvílaě ie

ad Cleveíaadské alvai aaatyzdární zde pokračují čebož oej

leolím důkazem jsou krásná obyt
brulky které byly de vypeatov

oy te jsem málo potud lakového

Maitta akláStt trastM taáty
Hotaté tporltalaKky idarna

8plan kapltil SI0000000
uurau Splaoa kaipataokl iiiui
al knllkai Dav and yoa U1

ve vut jizm aui
oá stavení vzorní zařízené íarmy OVbort tanťi Jvat Jadaln S BaJUrílnh 2ovoce viděl Pieoice tu typala Dn C Eosewator

ČESKÝ LÉKAft
uiaa w oouara ftam

ui uatlruéi farntvé alfSI ZljfpSl Binn laviNas BAN

tak to pokále t bez cizl pomoci

jak oapsal p Kastl Ona paol

tehdy odpovídajíc oa dopia p K

chválila ty schůze každou čtvrtou

neděli Ji ai vždycky myslím:

čemu se tam v těch achůzfch lak

uči? A když jett to tak Jobré

proč ae tam nevodí též mládež

ahy a náčamit dobrému Daučilt?

Vždyť oemuaí ae učit jeoom trdlo

vačkám a nemírnému pití Já řl

kám ai aanna u tebe: Každý člen

tam nosí peolze a kdyl zaklep
bačkorama spolek mu je musl

vrátit ale 00 jich zatím ul oe
může potřebovat Paní ona mi

laké ca iolžu(c( doproioveti ae v

čaa b(Jy cizf pomoci a zapomíná
že prál "v soužení" se bratr

ukáže A to plyne c dobrovolné

lásky a nikoliv ie musíme poni
vadl to máme va ataoovách Kdy

by milí apolkaři jen drobet té

láaky jak ji mají os itftu nade

psanou nevylučovali by člena ta

aového který pro bídu oezavioí

oou nemohl složit peníze neboť

velmi alibné zahrady a jiná jeltí
zvelebeni Velikým potěšením

průměrem ati 18 builú po akru

oves ai velkými delti v čst květu oniMÍnaU tl lřonm IKLi VlKM 3 Cl?
lojauaaVK7 w vyrisui ayririiff

bvlo mi teznámiti ae mooha
mnoho ho bylo pokaženo přece rrcaia a wvaa mu

TYKYTY YTrfTYTTTTTTTIrYTTTt
# úřadovna: "Bea BoDdlnr"dá aaí 33 bulla po akru noroa

ieat víučná bavlna doati v

dobrém atavu Nebude jl tice Poloviční ceny
POa t ta

krajany a aice jtou to: Pp Jot

Zajíc Aloit Bouda Jot Brůža

Domioik Bártek Fraok Bartoi

Frank Mužný iř( Walla Frank

J Spívářek Guatav Sůva Jot
Kozel Fred Přikryl lan Perní

tolik co loni pooívadl bylo z

iara mnoho delto chladno ale

ca to bude mít moobera lepil WABASH DRAZE
jut r r ni: Ia P Kizmlrw a awe a " # -

Jiří Piujburn Ant Smika dávný
ceno

Prvof balík bavlny byl přivezen
sem áa Prahv dne II září a při příznivec Pok Záp a p řr

Teríler rovoíi dlouholetý odbi

ST LOUIS a zpit In 50 list

ky oa prodej od 4 do 9 října

Vyjíždí c Omahy v 5:55 večer
neal it% centu ca libru mimo

lo května

DŮLEŽITÁ ZMĚNA
NORTH-WESTER- N DRÁHA

Ranní Noríolk-tíooest- eel

oaobol vlak cruleo
a NÁDRAŽÍ NA WEBSTER nl

a pFiilidlaodilždí s

UNION NÁDRAŽÍ

VyjIŽJÍ denně v 7:15 ráno a

přijíždí v 10:34 dop čině

ózké apojení v Noríolku s

NOVÝM DENNÍM VLAKEM

do Loog Pine
a míst před nim ležících

kromě neděle

Městské úřadovoy 1401-140- 3

Farnam ulice

ratet liatu oalebo Pao Teríler

Od II do II topol
Uradní kodlayi OdtdoS l

04t:Mdosr
T aadtll ad tl ao a dopol

UL v éfadevat M4—Tei v kyte 1117
BrdK-U- lo MIT Joaaa altoa

Zvlittal poaornoat vtSBa aa Uaaka aa--
moeao a raoboJKatvI

zásoben UASNŤ IBill
vlaaut

Josef Nojepinský
1401 jižní 16 ulice

Valko-- I maloobchod Čerstvým uto-nf-m

i Bakládanfm masem výteam
tboMm otenařskm a v6bac vltm co do
oboro tobo pHniletl
Oblednivky motno oíialti I lelefoneaa

a tyto fádní e rybin aa vy+lujl
TE íhtUS Jíl

prémii I40 kterou obcbodoíci
přijíždí do St LouÍ8u v 7:00 ráoovlaatní krásnou farmo aaí 1%

e brali ví dobře ie bo připraví tím o to

poalední več nadiji akládá jak oPraha jeat město nové teprve
deoně Jediná dráha projíždějíc
tvítovou výstavou

míle aeverozápadni od města a

znamenití te mu cde daří Jebo

mAft iiif ve etaré vlasti a c tom podal nedávno důkaz p Kastl
M T Bli'ií podrobooeli sdělí vám v

městské úfadome 1601 Farnam

St- - aneb písemné dotazy zodpoví

vdičoosti posýlá jim Pokrok a jak

rutiča no DÍÍOU Í80U velice t

něco přes 15 mesico staré a ne

mělo tádné železniční tpojení až

teprve dne 3 Července tohoto

roku byla železnice apot Ft Smitb

k Western dostavena sem do Pra-

hv a sice c Fort Smitb vzdálenost

Náhlým pohnutím mftieme ae

atrbnouti v křííi Stálým pouzí
tím St Jakoba Oel tvaly rase se- -

listem tpokojení
Velikou radost spůsobilo mi

aetkání te p Vác Mafiáskem

HARRY E MOORES

Gent Agt Past Dept Omahalaílí a stríemna kříži zmizl
asi t6o mil odtud a minulý pátek


