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f til jak tuk ve p Mátích skoro kaž

doiknně ortituiii- - Oo věnoval rrlý
Život v Mvropě i Americe sluJiu vlnli
niniocf jak e má Iřků používali a

tkoutky ve vln h ncmoi nitích učinil

Nyní tiskal ti takovou povtut Ie pova
žováti jťNl ta prvního iiecialitu v

Americe
Nrmitiíeiti nrrtiU láilrtlio rnulílu Uk

vindry 1'e iliJI iu si tel
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dobrý Totéž uznal jm správ

ným i já ovšem že v šik jenom
illoiiho jte Jit nrm ni anit f vám jinf lé

tito iebp Zamyslit jsem se a Hm zr"a--Prof I illiím

takových přípaJccb vypomiliaia
Aviak kdo ví jak bude dál!

Vždyť neme spolu vyrovnáni —

Dopis svůj končím pozdravem na

kari frkli imnie

teprve kdyl trak moj padl maně via avými líky vyWCl

NftsttlOní tdá se hýli nepatrnou chorobouna hodiny jel ukazovaly již tli RohrhouEh Bros
všecky Čtenále tohoto listu

kure si mnozí ani nevílmil Leč t malého nastuze-

ní povstávají těžké nemoce které mají za následekJ V Vávra
vzchopil jsem se a rozloučiv se s

p l opkou vydal jsem se oa ce-

stu k domovu I povídám si:
f - l'vi V

majitelé 17 a Douglas ulicesmrt Což nevíte te z naituzeni pocházejí krece

revmatismus zápal plic zánět střev katar ledvinočmucháiku máš před sebou je rUawttJ K('Hr-PnivMp- lnf r:hchJiil iSiiav if urallinf alVn liaplaa:aj aliujaa
mrkf lulpirraliil krawiplawkl kraanWulckf právnicky a Uux-rtfn-Stě tisíc mil musit tedy pořádné vé choroby čivní nenioce atd? Což nevíte že mezi I Jf V V

strašné následky nastuzení patří též HOUCllOtlllV ! 's T V
Wllonr-Kolal- nl kapala kulajnl arkaalr Illartrnl aplek iprcnova ian

buraa tlakárna a vrtajné aAtuivy"špády natáhnoutchces-l- i byt do

Česky den na vystavé

Kdo mčl plíležitost býti příto-

men významným slavnostem čes-kýn- s

poládaoým o Českém dnu

na světové vťslavě v Chicaeo III

Všem tímto nemocem lr se vyhnout když oasiu- -rána doma ')iiué tiaíc mil za

den urazit jest pro mne hračkou

zvláště jsem-l- i při páře A oprav

l'OIl71MM OHIKIHl-Zapofnel- táH NtivatHdy va aiarli odborarb
1'HAcK ZA STKAVO— Htrava piaikytouU ta Mihtxllnovou kaťluilvnnl praní

K ATA IMl— Klacanlnl nov HluitrciTaoy kataln kaMiinu ťlarma

Adrea KUlIRBOUdl! IIKOS OMAHA SKH
zení nezanedbáme a obrátíme se oa Proí COLLINSE

povt dobrých ochotníka pik i

Ji Uká v plué mile taaluhuji in

boř nékteli t nich routiuova

nýrn heren n vyrovnali mohou

Tak ku pfkli1u jv
A lonato

ml Staré polikadlo ovlm praví

Ic jablka nepadne daltko od stro

mu ilt zdá te nim že ten mladý

předci starého Pan Ponato ml

pteJtavíl a sebral "Havlíčka'' lak

mistrně It jej ani routinovaný

herec lépe sehrati by nemohl

"Julie" choť jeho pl Praiovábyla

okouzlující zvláště ale v scéní

kde představuje illeoou byla
a strhla obccenstro k

bouři potlesku Pan Prai a p F

Polík nás ve skuteínosti překva-

pili Vidčli jsrre jmenované pány

jednou a podivili jsme se jaký

obrovský pokrok oba pánové v

uméni Thálie učinili Pan Polák

jako Zelenka byl v každém ohledu

mistr úlohy své a ochotníci prai
Stí mohou si gratulovali k takové

lile komické jako je p Polák

Pan Prai podal pražského řezníka

Žaluda tak úchvatné že jsme nad

výkony jeho byli překvapeni
Láska starý student pan Tom

Vlasák dostál svému úkolu

znamenité Viděli jsme pana
Vlasáka na jevišti již několi-

kráte a proto znamenitá hra jeho
nás nepřekvapila Pan A L

Vlasák neostal jako Bořek pozadu
a pochopil znamenitě úkol svůj
Pánové Jos Vlasák jako lékař a

Ant KaSpar jako úředník zasluhu-

jí též svou cist pochvaly Co se

ženského personálu týče jak jsme
zhora již uvedli zaujímá "Julie"

první místo SIC Sylvia Donato-v- a

jako Mařenka služka u Havli-ík-ó

ie malá čiperka Její líbezný

du jsem byl ráno doma Když r 1893 zná hluboký význam jeho
jsem se blížil k domovu koukala a duši leho dotud chví ten nevy
má stará z okna a usmívala se

světlitelný sladký pocit že on

že jeho lid jeho národ dobývá

'cnMK'0 Icdrln léčí Prof COLLINS důkladně

a jeho zvláštním způsobem bylo zachráněno mnoho

tisíc rodin od neštěstí Ledvinové nemoce jsou vážné

a jich zanedbání může míti osudné následky Prof

COLLINS má velkou zkušenost v léčení všech ledvi-

nových nemocí tedy kdo trpí bolestmi v kříži a zá

dech má píchání bolení hlavy opuchlou tvář musí

často mečiti nebo jakékoliv jiné příznaky ledvinové

neb měchýřové nemoci nechť bez odkladu píše

vavříny před celým světem

Ihned jsem si v duchu pomyslil
že vše dopadne dobře A také

skutečně dopadlo Káva byla již

uvařena a teplé rohlíky na stole
Neien Chicaeo nejen Amerika

ale celý svět rozhovořil se o če

jNO more blue-monday- s

SWIFfs PRIDE

SOAP
ském dnu tomto 'Přišlo mi to velice vhod Mezi

t(m rn ki tak nochutnávám táže Tisíce krajana tísnilo se v hu— — ' k
Be mne stará: "Cmuchálku vít-l- i Prof COLLINSOVIdební síni v níž hlaholily zvuky

české v oíž tloukla srdce česká apak co je nového) A když jsem NcmOCe Člmí které mají za následek nespa
se přiznal že dočista nic nevím zrak vlhnul pod dojmem zvuků

českých písní a české hudby bylsdělovala mi: "Pan Fojtík bude

to okamžik na nějž nezapomene

vost rozčilenost tezko- - a cnoromysinost ata napa-

dají nejvíce Ženské pohlaví Čivní nebo nervovou

nemocí trpící žena neměla by odkládali nýbrž sed-

nout si a pospat tvou nemoc a zaslat dopis Prof
COLLINSOVI který již mnoho tisíc takových tla- -

prý na tom novém parníku kterýž
bude jezdit z Milladore do Blen Good in hardker kapitánem p- - Kulhánek kor

midelníkem a mistr Pavlík bude kťfr-l-i a tiflEHaatrtrh $0n lirrtrauil

jim prý šíffaldovačky" I táži se
i ty - i--i 1

jí: "A kdo pak ti to všecko water and good
J1UZMKU (lUIIiaVIII HUIllUťl jakKOUV zastarale jaaoz

1 vsecay
ženské pohlavní nemoce vady materniku žaludku jater trdce plic a

vůbec vtecky vnitřní i zevní nemoce léčí a obdivuhodným úspěchem

úsměv její přednes a vůbec celé

ČtĚii co jlil o Prof CollinsoTi lim nzflrayení nemocni: in soft waterjejí jednání nasvědčuje že je na

jevišti doma Inu jak pak by ne
f:třn nane 1'rofcmnire!

nikdo a dle vyjádření mnohých
kteří okázalým slavnostem těm by-

li přítomni za který by dali mno-

ho kdyby jej opět mohli prožiti- -

A ejhle za jedenácte let nasky

tuje se opět podobná příležitost
St Louis ovšem není Chicago

které hostí ve středu svém více

jak osm- - oeb desetkrát tolik

Čechů jako St Louis víak mnoh-

dy menši kroužek upřínoých vla-

stenců zmůže totéž co velká masa

lhostejných- -

A v Chicagu nepracoval snad

každý ve prospěch tohoto účele

ba politováním možno vzpome
nouti že malé procento českých

obyvatel súčastnilo se okázalých
slavností
St Louis ani t daleka nemá to-

lik výhod jako Chicago které jest
Dočtem silnější a ani z částky

vždyť je "fotr"' její vyhlášeným
hercem Slč Feidlerova bývalá Made by SWIFT & COMPAJíY
naše učitelka a slč Milada Mare

šova isou znamenité síly Skoda

CVny pane Prof Colllni!

Oznamuji Vm Jam lky obdržela
dne 11 liitoiadu aoil toho dne )li )i M-H-

cltlm ae doliřo Velice )ii) Vdm

vdířna ta vé u?draenl a llnak m-l-

to vynahradit ne ardoťoě Vám podf ko--

a oftehr Vám llfib zaplatí a il4 zdraví

po mnoha leta Odporufuj! Vál v tem

tílbvenkfím co leVitnle £ntkv'h rhorob
H úctou UMkXXK N1TON

IJ01 Aaaumptlon 111

Obdržel Isom VÍS llkt I lky kleré
Jnírn hned pol uífrat dle pfedplau a

rbvála lioliti za vkerko cltfm ie dobře
Velmi lnem rád že Jm-t- e k Vám o po
mo! obratli neboť kdybych nebyl tak
uÉlull byl bych díle trpíTl velké bolestí

H pozdravem a úctou

JAN FKASČO

Box m Wbltlnjr Ind

Hwlřtovo Prlde mýdlo Jest nejlepílm mýdlem Jskíbož lze ku pran í prc a s

jen že měly jen tak malé úložky
než vvniklv v nich znamenitě Pí Sctřte sYého prádla— nikoliv obalův
Donatová starý Donato a mladší

povídal?" "Povídaly si to žen-

ské když jsme 81y do kostela" —

"A co si ženské povídaly když

jste šly do kostela?' — "Co bu-

dou míti kde k obědu?" — "A co

to tedy bude?'' — "lnu to co prý

který starý nejraději jí Jeden
má nejraději kynuté knedlíky s

kyselou omáčkou jioý zase po-

šmákne si nejlépe na rozmícha-

ných bramborách makem posypa

ných a melasou přimaštěoých"
— "A co jsi ty řekla že já jím

nejraději?" — "To mflžeí vědět

Že jsem jim nelhala Řekla jsem

jim že ty rád bramborové knedlí-

ky kyselým zelím a k tomu pe
čená žebírka" — Tady to máte!

Místo na modlitbu myslí naše sta-

ré oa kuchyni Chtěl jsem se již

pustit do mravokárnébo kázaoíčka

ale zavčas jsem si to ještě roz-

myslel Vím až přilil dobře že

starou svou už nepředělám a že

bych tím jen sam sobě uškodil

Parník o kterémž jsem se

svrchu zmínil má prý vyjet po

Donato Frank byli toťse rozumí

O K A iestliže se malá ne riMlobnýi h dul4 dvatará I'rř Collins na tlle To Jsou Di llcpSÍ dfika

patrná a nepozorovaná chybička te tente učenec zaxluhnje to dobrá jiuáno Jaké požívá

Když bydlíte daleko v tom pádě popište tvou chorobu v listět
teo pošlete přímo na Proí Colliote On vám odpoví zdali je vaše Gudahy'snení tak poangličeno jako Saint

Standard

někde ukázala tu musíme pře-

hlédnout! a pomyslili si že se hra-

je na malém jevišti venkovském

Návštěvy súčastnilo se mnoho ro-

dáka z Brainard t Abie z Lin-woo- d

a od David City a jak nám

sdělili byli úplně spokojeni Dou-

fejme že to nebylo poprvé ani

naoosled kdy nás ochotníci praž

Louis To znamená ze Cest chi-

cagští mají ve avém středu tisíce

kdežto my pouze sta obětavých
vlastenců

nemoc vyléčitelná aoeb posle loky které vát uzdraví

Pište íM a dopisy adresujte!

Proí Collins New York Medical Institute

140 West 34th St New York City
Rex tunky jsou nsíe za nejlepSÍ uznávanéNěkomu te namane otázka proč

ien ti lidé chtějí uspořádali Český šunky S výjimkou oasich Diamond
den? Proč? Proč? Vy te osmělíte

it! navštívili a Droto těšíme ie již "C íunek jsou nevyrovnatelného
do zevnějšku chuti i nchovacíc

vlastností
ku předu a doufáme že nái pan

tázali proč? Jen čtěte pilně Caso

oisv ien sledujte běb řečí našich
"Vdoleček" návštěvou ooctí Na

nejprv 1 dubna do kteréžto doby předních řečníků a dočtete se a

slavností o Českém dnu přihlaste
te u výboru pod adretou

Informaíoi výbor
21 17 So ta St St Louis Mo

a riiíctřtn al hut

Prosty úplně oné drsné slané

chuti tak odporné osobám jichž
má být úplně dohotoven Pracuji
oa něm pilně samí dobřf řemeslní

zdarl Vác Blatný

MILLADOREWis 4 března
— Ct redt Člověk míní pán
TMU aln míní Mvslel ÍSm IVB- -

žaludky nejsou tak silné jak
ci Prouza Beránek Konop a

k lby být mohlyK českému dni dne 6 trpná

uslyšíte vždy jen horování a pro
slrn oprávněné horování pro po-

vzneseni jména čeakého

Nuž 0 Českém dnu oaskytuje
se nám opět dlouho kýžená příle-

žitost ku povznesení jména

Jemné lahodné hnědé
tosvatě že se dostanu od šotraba

Tne Culiby Packlne Co

Beneš jsou vesměs dobři stayite
lové od dřeva kdežto prácí ko-

vářskou a kotlářskou mají na sta-

rosti mistři J Bretla a J Matějo-ve- c

kteříž mají k ruce jettě po

mocníky lohn Rozum dodává

South Ofliahfv Heb'

Nikdo a takových někdo najde
a Hnali otáže ie: lakvm ZDŮSO- -

1904 přihlásili te následující spol-

ky a umělci:

Národní Jednota Sokolská

Ústřední pěvecká Jednota z

Chicaga
Pěvecké tpolky z různých měst

Několik národních spolků
Ur Ant Dvořák dirigent če- -

aLórk aklarleh

— j
hem může se o Českém dnu popotřeby od železa a p Schmid

vznést! jméno naíe? Jakým způso-

bem? Vv se dovedete ptáti jakým

jistě na nedělí doma ale nestalo

e tak poněvadž se vlak v němž

jsem jel tpozdil stejně jako vlaky

jiné Dorazil jsem pouze do Nové

Prahy Minn kdež jsem zůstal

přes noc u p Franka Jelínka

Vyspav se znamenitě 1 dobře se

nasnídav rozloučil jsem se 1 mi-

lým hostitelem a rovno'! b?fm do

Veselý abych zastihl jeStě kněze

U oltáře Dorazil jsem tam právě
v okamžiku kdy bylo pozdviho-
vání Po Uii zasel jHetn si k p

dodává potřebné dřiví ťfište
sdělím s vámi o tom více

Sněhu máme tu pořád dost a

místo abv ho ubívalo etále ho
způsobem? Tím ie předvedeme

SI Miladka Černých virtuoska
před zraky lidu nati duševní vy-

spělost předvedeme lidu natíještě přibývá Minulý týden za-

padl k nám též lývalý Millador-ča- n

p Jos Hassel a 1 ním záro
krásnou hudbu a tu bude tlumočit

na piano
Machanovo Irio

SI Marie Heritesova virtuoska

na housle

Paroplav Spol
Sev-nemeck- ého

Lloydu
Po parolo'JÍ:h expresních ncjrychltjóí jízda plet

moře za j dní 15 hodin a 10 minut

KBW TOIIK A IltlftMKrVa
fravidaliá ilmirava ixi rvilfih arnrManlrb iiarnlodlrb

uejpředoějií nái umělec či více

veň bvvaiý leho věrný kamarád p umělců nái zpěv zahlaholí Z ust

Jan Jechoutek Též jsem vyčmu několika set zpěváků Ze pocho
pili isme i tělesnou výchovu omla alar Wllhalni llr"tt limr vVIIImlalría" Kionirllií "Vlilialia" Kaiaaria Maria

Tbaraata'
lOnn tnnirh ftM vtop

diuy to dokáže nám oaíe bujaré doprava l (Wlnlf-- dfoolroulKivf nh parnMI!h
dlnubyi-- 00 atop Slrokf-l- tinMmt Kiirrirai" "Ilarljanwaa"

Sokolstvo a konečně že národ

chat že prý chce ťacoure po

stavit na výstavišti v St- - Lnui

nejvylší věž na světě Já víak

myslím že si to ještě drobet roz-

myslí a počká až bude výstava

dotud obraceli zřetel tvůj pouze k

lidu našemu a tento jtko by te

vyhýbal příležitostem kdy může

se ukázati v pravém světle

Či necítí te lid nál právě tk
silným právě tak vzdělaným jako
od dávna nám nepřátelský národ

Cermánů? A tito chápou te kaž-

dé příležitotti aby vynikli chápou
te každé příležitosti aby dokázali:

"Němec Dadevlel" Důkss toho

podán byl loni o sjezdu pěveckých

spolků v místí nilím Js5tě v

patáci tlavíli trhrní
uěmečtí pěvci Prý 4000 pěvců

vystoupilo Vlak jakým bv byl

počet tento kdyby byl tak někdo

počítal ty kteří zpívali a ty kteří

ttatixtovali a tak zvylovali počet

pěvců a tím dojem! Již tebdá te

každý divil kde te vzalo tolik

Němců Že po vfiechny večery tlň

koncertní byla ploář Inu všitími

nebyli Němci neboť poznal jsem

čisto v maase různých lidí mnoho

naších krajanů Nu a vedle těch-

to byla tam tměsice různého lidu

Žíznícího po požitku umění

Nu a manifestace tato se jim

úplně zdařila a ještě duet zívejte

rozprávku te touiedem Němcem o

sjezdu pěvců a uvidíte jak hrdě se

mu budou fiadra dmout 1 jik
lekne: Inu Němec ntde vleckyl

A nál český lid který minulou

tvoji má pestřejší a bohatli nežli

národ Německý i Americký který

ve středu tvém chová nejčelněji!
umělce kterými se čaato vychlou-

bají titéž Němci nedovede te

prakticky ebopiti příležitosti p

doboé aby dokázal ie Čech nade

vle
Povznesení naše nedovedeme

vylhati ale musíme ti je perně

vydobýti
Nuž a k povzneseni nái jest tu-

díž nejvhodněji! den 6 srpna

který zadán byl záatupci zdejších

náS mezi národy není popelkou to

Pan a paní Mudrochovi virtuos

na housle a operní zpěvačka

Jako slavnostní řečník pozván

prof Šimek z Iowa City la

Jízdné na dráhách bude sníže-

no o ubytování bude postaráno
ceny normální

Přihlaste te v době nejbližšíaby
se vypravily výstavní vlaky
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HINdoaamnl doprava
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natlpalubl ca aul obrafla aa na

JELR1CHS & CO 5BroadwayNow York
Hlavni tdnatela pro lApadilk- -

někde jinde Cmuchálek

YOUNG N Dan 4- - Meto

předvede řečník který v rnatef

slférn natem jazyku a také v jazyku

anglickém načrtne vyviň i slávu

národa našeho

Někdo opět namítne ale to už

se stalo mnohokráte SuJ ale

— Ct redl Doufám že mi ne

zazlíte když napiti opět několik ti CLAUSENIU3 & CO 0003 IKAiiI(fltIv (atreat
oirioAoui Txi r oim

Nedejte se oklamali !řádek do veřejnost: jS porrau
nastane nám to krásné jaro oa

Sesláblý muž

Opis znamenitého rwcpto zasýlán Je

(darmá vírm tím ktH parna--
! ptr-bu- jí

rřevlřte l lolo rnámeai ea

salát ka ai de konee Žádná zámlka
aa dobírka nebe léíeni bunibukářaký
Bil přilbami
Jáni phijl naKctt mul! trH trpf vyalla-ni-

oaaKolkani poklMkt s mlátil Hljrita mou

řiu MutHMpnnr a láíanim na pruhu
alaktrlckyml pány 'apaelallaty" neb Jlnym
latlvym léíaníra Paý tíh namnhna vybojlt
atilé braní medicín tnM va lvarf

atriJÍ otrevl tmif eyatani a pfloJi vail
Bftmoc k n#TylAanl
Já Jmo trpl mnoho lot nalwlkani vf
trwlnoau mládl a Já trpal na virloeala
narvoenoat Urátu eamene alaboa pamér
ttrilu muiatvl atrato alvitnl ally ne ekle-al'M- t

nirill na boJarDMet atd a Já byl (kiatl
bláhovým uiivat vaa oo ml bylo redtno a eo
jaota kla teti ale bylo ml (tála bit at lap
Na konce Jaria odjel do atará vlaatl kil

taani atlil Jadnoao najprailoajáltao láka-
la ktar mna áyln nadrarll Tnen Tjrhlá-aan- f

a drabooannf pNxlpia ktmrf mna íplná
Tritii mám atála i mém vlaatnlrtvl JallknS
TIB 1 rlaatnl akuienuaU Jak tíáko Jaal lé

každý podobný pokut byl pouze '
lLa Nrkuiinjta nlkn "flara

které už tak dlouho čekáme Za
HAMBURSKO-AMERICK- AV

' f'í lilin ej no vinlKlo 11 lil
místbím byl pouze povtimout nej
bližším okolím a mnohdy zbarven

nUhnannn kritikou VvatOUOení
ii' ~ "r"s H"anrm - rouuira lira

- : m m ntLrllk Ilrtnark
tím co v Caliíornii zrajou pome-

ranče my se tu třesem zimou a v
J)j nmamsi na uim na jallUI"- - - '

HpolftěaMt Ute rtu]"
K ' ' '
o českém dnu bude veřejnou uda- - Evropea 4ra

tle Hamburk a
i ai"no jauu aaratwnakamnech hoří jako v pekle Aoo rj rak pravidelně spuliiBÍ a

Sřjryrlilrjy Jízda t SřW Vorba
djliďjl ve ětvrU-- T sobota

trenboryni iodni
IXlě

Sw Kubujta poufr
slata vyplňovaná life

1 itěm dlouhonohým zajícům zdá se

to již býti dlouhými Poskakují aa)l fixům aou barva po celé vat tili
jaut l eI alauané aJIrma prav

lostío které rozepíší te časopisy v

celé zemi při které odborní kriti-

kové posuzovsti nás budou tpráv-n- ě

a potudek tento po delií čat

kolovtti bude odbornými litty a

Zlau vypinoaatiÉ BeeiMty
lovarka natahu)l-- a rlttrl aa bM klflm

kolem farmy a ukusujl vršky lipku
ze závějí sněhových vyčnívající
Též se tu vůkol potulují vlci

0amburik#narii:ká Llnla Jeit naltiarif Německi Trana-Atlantlc- k Parol 't
vetml Hpolořnoit a vlaatol SOS loill majících obranou snoanott 541 (Wl tun 85

tíchto jaou vdlké námořní parníky labrnujlcl U dvoulroubovýnb parolotK

kere Ln pobíxlli ceitulldch zvlálC saHzeny Jaou Takový pořet parolodi ne
vlastni žádná Jiná spolaínost Ohledné přeplave a cen obratt na

HAMBURG-AHERICA- N LINE
Um amarlri)na airujkam pln drahokamy
opaltellf ftitmni a ujiravMi

C'OI aVSOaviak neslylel jsem že by oějato aaml nalétti rrlMonl roíhodl Jaan a po a alprwaanl aaaviau rnfnjinirmiiwjunijním iruka na lal a lknl mu
tkl aandtmakf lorrnna aíaldfml
l„xll„a£jl Huda-l-l lA4aaalaaaaohlMln4v

kýcb tkod natropili 11 slouží

nám jako dobrý barometr oebof

slytíme li jich vytí jest jistý nepo

moci líním a lwmo ion irpí jo ja irpiktrf il dopíáa Jaai ochuian aaalMtf v uaa
Tr#aám doplau opia tnhoto mamanttabo

BároveB potreltnoa lnř(n-iaB4- Aplné
Klarm a recept anatárá Tlluplncb
ala nlkidn'b lak b a Jat tak aopaáo fa- - al

! mblKta ar bnt uilílall T kaMá dobré

kou 44ua frtarnia ukni praun a ialama
hiKlInky Bt4Mi realainnaoé larma -- )~)iy
hoiliukv koup't II anal urlatt II aaatarjr

čas Bydlím zde 6 roka aviak Flu cBOaia-- nuaaaa aauaaaiaaa
ÍUrn aa aopatrnf poplatek Já rlm op

ATLA1 JEWCLRV CO 41 Utř aallnatakové nepohody nepamatuji
Sněhové vánice máme takřka oa

KinU) amanltf l ijaona ra Taa ijnoji
NáalMluJt moji radu aprtibajta totniln-aat- a

lom to oJlap( oojaladoaud aíirali
a ajl té a to úplní Tjrhoji
NamrJtoaiDa Jadaobo mnotaf rh mna

Ta'4 kť-r-t nucil)( lkaSku tMu natít-ui- a

oofadnlat ailaraa" "mfm adarma"

Biock Lhkaio veir aauiuia noouji
cl i raanvrn bodlák klBn'i aatnnf'ih
hodin Pua ravolvari urfíhikia ilx'
kulatHithe oifiM IIcIítS air6 Ijlcjralt ai4
aalMaa poOlrlaoite kolkáuft Ur

denním pořádku a proto jakmile

odbornými kruhy

Již častoaráte jsem ti viiml že

při různých příležitostech pozván

byl mayor oeb jiná iarže k růz-

ným maniíeslačním slavnostem

A co to bylo lichocení co tu pro
seb než Iarže blahosklonně slíbila

fičatteotvL Tentokráte nemusí-

me Žádné Iarže zvát ty přijdou

samy
Mimo těchto přijdou kruhy

které práhnou po seznámení ae

cizími mravy 1 jiným lidem a jeho
uměním Dosud jsme se úzkost-

livě drželi ostatků tvých a naše

upřímné city tlumočili jeden dru-

hému Naii přední harcovníci

českých tpolků pro české tlav
oosti

Předplaťte se na Pokrok

Jos Yopálka
ftEZNlK A UZENÁŘ

na B a "WlUlam ul
asi v aiaiíM td aallapti fnr (aratvého
maaa vaho drufau Jakull rýftnfcb rfmb-- kt

aaanalakfch Kopta aibo aa akoalkg
a ujlicuiama váa la pod raka prljdata aaa SI

Zboží se dováži a aafiřeU tl Je ohled
aati Ulefonem TeU A lvZZ

pouze $1 rocneChcete-l- i ta túčattoiti okázalých (

pány adarma atd jako rnadldio aa vaáa
a bearanné a ÍMto aebpné lk

Jo na dobírku Já ale aaaaailám aa
doWrkii Bernám ale na prodaj a aarhorám
Taa Jméno tajnosti Viecbao eo áadáa aa
mé afatby JaW pakli aa TjboJíta Za
SádntVb okolaoati aiédám rlc doí tento
aal obnna a Jej aamuaita dHra aaailatl
neá a kdi Jata éplné boJanl a oad-- t

lapaoaenlU mé aluíbf ám pnikiíMé Na--

se okáže den bez větru musíme

bo vynžitkovati a krmeni pro do

bytek si navozit neboť člověk

musí býti a krmivem zásoben Na

mnohých farmách trpí dobytek
nedostatkem krmiva a následkem

toho mnoho dobytka zdechlo

Snad mi nebude vykládáno ve

'a

n___A „j ě c Telf-ra- 30'

UBLÍaapomenaa aa Ty mnw umuuw -
ey Inforaiaec adarma a aaanáta ale k placaol
mít a Jata araojeal a to Jeéti Jav V) cti
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