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kajuty druhé Pivo maji sde na

proJ dvo)l sice Udil německé

sa f ttotů a plav IWké 11 R centů

V llsmbutku jsem otpoť)! nt!

pouis )e a asi } hodiny ala podivil

HOTEL PRAGUE W!SC
na rohu 13 Willlam ul Omaha

a pokntllnl laHirnl Miknr pw foiltijb I kiMW rVil
travaaviorníolxlulii V kiwtlncl uMtllia '!' NfiiluC V lkaAK
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Krajana tavflíts II do Omaky MrliNmi nbyiult a v ktttu Prolta a
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Tri Alall OpfUrtkralanalídí VIM TM' J iHlllltOl Sk t

tm s jak velká lice jest idt t
vm proti Americe Uriuia na

tf Iklid prodávali se ta to pUoiaa

tedy li 6 centů tucet la 3 pleoiRŮ

ledy S centy doutník )tt daleko

lepil ntl 10 centový v některém

lílsíií v Americe xí S nauk
tedy 1 dolary tse til donutí oej

lepil pir střevíců Irpllch nrl
aké molno dostali v Umiri ta 4

1'IÍIIF Mí i í COLLINS

liJobllnHljil likif icnl Cechy 1 Americe

Skutečná pomoc pro nuže české krajany

'rř Ulila 1 anlrrlly slil ew farka Jrér-- 1 arJpMafJilrk
amrrlrkfrh are vrUeré aratml aaaťké ír aéelké

Trot Collina sa odhodlal propůjčili
ivou cennou pomoc nilim Českým kra-

janům kteří li spolehlivého vědeckého
ošetřeni přejí aby trvale se tvých ne-

mocí ať jsou tyto chronické neb

druhu byli vyléčeni
Proi Collini docílil tázričných vylé-

čení jik lisk ve Sp Stitech akoro kaž-

dodenně oznamuje On věnoval celý

Život v Evropě i Americe studiu všech

nemocí jak ie mi léků používali a

zkoušky ve všech nemocnicích učinil

Nyní získal si tikovou pověst že pova

iovin jeit za prvního specialistu v

Americe
Neitmifejte nedřlí 1'uhiho rorddil jk

illiMiho jutě jii nemocni mi cn vám jiní lé-

kaři fekli— jrdnfm buďte jinti: Proř ťolllni
vat víml lky vylWÍ

NastUZCní zdá ae býti nepatrnou chorobou

Csská

Duocnice

dolary 1 lak ae 10 mi ie vllin

všudy Ctila a Hamburku do

řTÍMTO uvidí cl kralannm inímoat U lr Kar l II
llntiirr níalodki-i- nil virnitajlrfbn pnhl irvpd-nic- h

ta kw-- k nAmti doCratn JfhIIII fldil

NCMOmiri rlnu f!itan Hínvm
krajanflm a kraankím lípa poaloullil nt) kdykoli din
NrmiH nlri-- 1 dokonala saifa na pod rdrnlm uirt rVuké

utclliivalclky a plijlmajl o ho dm lni jrna
nakafllvyrb ntmorf Jit llretit-- r mí ku pomoci dva dokr4
Ičkalt arlojnl milic do ku provídu( tuili nperarl

Dit KAKKl II 1JHEUKK Ote Nebr

ťrthy stojí ve 3 třídě 30 mirek

tedy si 6 dolarů trvá 19 hodin

Ceitováol po drahách ade ač jest
velmi levné nedá ae s americkým
ani porovoit Vozy zde jsou krát-

ké úzké nízké nepohodlné a při

v Crele

jízdě to drnká jakoby jel a traká

řem po velmi brutém dláždění
1

Veškeří úřadnfei jsou velice zdvo-

řilí a úslužní ale každý očekává Kalit los
ztlumiliže bude za tuto avou zdvořilost

několika krejcary odměněn Se
zoi-l- i však ie mu Žádni odměna

Rohrbougn Bros
již oekyne tu také jeho zdvořilost které ai mnozí ani oevšímají Leč 1 malého nastuze- - ejí
ochabne ini povstávají těžké nemoce které mají za následek

amrt Cr9 nAvltjt im naaliiynf nfrh4iff t9nPn
iDo Prahy jsem přijel právě v

ide 11I lalolila druhá larmifikl
irtiiliraa a rolaki s velikým ilip
ebe-- pokričuil Ceny iou ci
sledující: PtraíctujC ovel J6c
koma 30c brambory 73c Utolt

fl 90 srno lisovmé 8 al to dol

luna cukrové dllvl kart f 3 duho-

vé I3 l měkké f 1 1'očasl jest
sde jako všude mdet puch itiir-il- é

To lim bud ni vinco leo

přestupný rok Rid nil lotl
ČST] ikvčlc Fcr!uje Kcutlm

dopil ivůj poidtaverrt vlem

rd I I a vletu čtená-li-

Václav Karai

FARWELL Neb 26 března

Ct rrd I Ncmchu opomenout! ro-

dit vám sprivu o bowi jaká ie
nesla na) rinou ntU dne 13

března Ai v 11 hodia dopoled-

ne bylo viJai velk} kotouče pr
cliu val ci se oJ zip Ij a netrvá o

to au pit mio H a již se tato tkl
zoootn boiře rozpoutali léně
nad celou krajinou a 13 a álainou

prudkosti Po několik minu

trvala čirá tmi poněvadž 5)ri'iy

prachu zahaluy celou oblohu já
jsem myslel 2 i snad již nadešel

soudný den )k nám O tom pan
učitel často vyprávěl ve staré via

sti ale neslyšel jiem nikoho trou-

bit jenom vítr tropil co mohl

oejhoršího Dal se mi do senného

stohu a obrát í jej od základu a

podobně stalo se se všemi stohy

jak jest vidět Též i mnoho vě

triků padlo tomuto Živlu za oběť

Dne 20- března uspořádal ho-

stinu pan Josef Franci kterýž
oslavoval Pepíka a k ní sezváno

bylo mnoho hosti Jelikož se

počasí brzy po poledni změnilo

následkem mlhy a větru tak

to některé zradilo a nepřijeli
Návštěva byla nicméně dosti čet-

nou tak že měl pan Jos Franci

jenž dělal "kellnera" dost co dě-

lat aby hosty jak náleží obsloužil

J4 Hit jsem raději hleděl na ty

křepké kuchařky jak jim to jde
vše od ruky Paol Franclová se

točila jako na drátkách kdežto

pí Šafaříce a pí Horková krájely
zase nudle tak dovedně že jim ty

prsty jejich jen hrály Musím

doznat že to asi paní Franclovou

stálo hromadu namáhavé práce
nežli takevou hojnost všelikých

jídel připravila neh na itole ne-

scházela ani ta nejoepatrnější ma-

ličkost Když jsme se všichni

dobře najedli tu pan Franci při-

nesl džbán toho červeného moku

abychom se též na Joaefa napili

majitelé 17 a Douglas ulice
čas studentských bouří aie ač bylo
v novinách o tom dlouze a široce mmrevmstismus zápal plic tioět střev katar ledvino-

vé choroby čivo! nemoce stJ? Což nevíte že mezi
KťHHT— Prarldnln nhphxlnl nrBnrrn_ nrvli1]n nlnufetif tAa bvlawllf

psino odbývaly se bouře ty vlast 1 rvnstrašné následky nastuzeni patří též KOUCllOtilir
ně velmi krátce a nestrannému

pozorovateli připadaly velice hlou

1rkf tlKrarnl kraJMiplMtrkř ariMoMnluk prvolrli a tlo'n
Ví Hlr-Koli- )nl kla kulojnl orkr literární auclřk iprchoé lm tkiclk

buraa llakárna a vPJné tébutf
PODZIMNÍ OIIDOIll-Zapo- na 1 lili Noví tíMr wb odhorMb
PBÁCE ZA STRAVU— atrava poakrtnuta ta tHhodlnooo kafalodennl prací
KATALOO— KIKntn1 aovf llluitrovanf katalnf klfclrfmu ularma

Adresa KOlIKHOKill liKOS OMAHA NCIt

Všem těmto nemocem lze se vyhnout když nastu
zeni nezanedbáme a obrátíme se na ProfCOLLIN SE

pé a směšné asi tak jako kdyby
se dva chlapečkové hádali a bylo
k tomu potřeba hned vojska a po
licic V Chládek

Nemoce ledvin léčí Prof collins důkladně
a jeho zvláštoím spůsobem 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 boleoí hlavy opuchlou tvář musf

často močiti nebo jakékoliv jiné příznaky ledvinové
neb micbýfové nemoci nechť bez odkladu píše

Prof COLLINSOVI

]SlO MORE BLUE-M0NDAY- 8

SWIFfs PRIDE

SOAP

Good in hard

Nemoce éJvnf které mají za následek nespa-

vost rozčilenost těžko- - a choromyslnost atd napa-

dají nejvíce ženské pohlaví čivo! nebo nervovou

nemoci trpíci žena neměla by odkládali nýbrž sed-

nout si a pospat svou nemoc a zaslat dopis Prof

COLLINSOVI který již mnoho tisíc takových sla-

bých a nešťastných žeo uzdravil

Mužské pohlavní nemOCi jakkoliv zastaralé jakož í všecky

ženiké pohlavni nemoce vady materniku žaludku jater srdce plic s

vůbec všecky vnitřní i zevní nemoce léči s obdivuhodným úspěchem good

! 2 PŘÁTELSKÝCH KRUHO í

PRAHA Čechy 14 Masna '04

MitlpHul! Neptv ptijmltt ir
diíoý poiJri 1 rnhy od přltela

Odjesd ntfij t Ornihy fhM tak

Bible U jsem nemel tni kdy dáli

vám o shledanou No nechť

vynahradíme li to tl pfijedu

lpět
Aoo udéial jsem velmi dobit

I jem uposlechl fJy abych jel

do Čech Zde mill pUtelé jou
lékahl Tam li brdloíetové ae

vlibliui shodovali v tom to ruoí

muii jedno oko vyKioout druhé

toirízoout Zde vlik uinali ie

nejen oynéjli itivoci bude licho-vi- a

ale jelti tteplea i jea v ne-

předvídaném pádu le vykonají na

jednom oku opertci jel vtek jeli
velmi nebezpeina
Jelikož jsem ilibit nřkterým

krajinám Že poplSi ceitu ivou do

Čech v "Pokroku" tedy k dílu

Nemožno mi ovtem popsat cestu
zevrubně proto obmezím se pouze
na věci kteréž dojfám budou

mnohé zajfmati Cesta z Oregonu

do Omahy stála 40 dolaru a trvala

4 noci a 3 dny V Oregonu bylo
krásné poiasí Vše se zelenalo

růže i jiné květiny kvetly kdežto
na východě byla zima a místy infh
Cesta od Portland až do Nebrasky
vede skoro samými pustinami ne-

obydlenými až teprve v Nebrasce

počíná se jevit trochu více života

a íím dále k východu tím jest
živěji Z Omahy do Chicaga trvá
cesta li hodin a stojí 14 dolarů

po případě to spraví volný lístek
Iowa jakož i Indiána a Illinois

jsou atáty staré dobře osazené a

pozemky v nich drahé tak že jest
až k neuvěření jak tam mohou

farmáři prospívat Chicago samo

o tobě ač jest městem velkým ieít
as pohled velmi nečistým proti
městům západnějSím Ha čistotu

Omaha předči daleko Chicago

nejlepSím však městem v ohledu
tom jest Portland v Oregonu jež

vyniká nad vfiecbna romantikou a

Čistotou ač jest to město přístav
ní kterál Z pravidla bývají ne

čistými Cesta z Chicaga do New

Yorku trvá asi 24 hodiny a stojí
18 dolarů Cesta vede Indianou
Ohiem Pennsylvanií a New Yor-

kem Krajina jest více méně kop-

covitá a kamenitá ač místy velmi

úrodná V Ohiu a Pennsylvanií

jest množství dolů zvláště želez-

ných a uhelných a tisíce rozlič-

ných sléváren a železářských zá-

vodů Velká síla lidu v Chicagu
a východně až do New Yorku jest
na zahálce a sice následkem toho
že sem stále velké množství při-

stěhovalců přijíždí Většinou to

jsou lidé chudí a jsou rádi že se-

hnali na cestu přes moře myslíce

jakmile přijedou do Ameriky že

již mají budoucnost svou zajiště-

nou Jsou však u velkém omylu
a mnoho by jich jelo rádo zpět

kdyby jea měli na cestu Úsudek

můj jest ten kdo nemá více peněz
než jen na cestu přes moře udělá

lépe když ostane tam kde jest
Velké množství lidu ujíždí též z

Ameriky zpět totiž ti kteříž na

cestu ještě mají Na lodi na níž

jsem jel jelo přes 500 osob do

Evropy většinou takových kte-

rým byly peníze z Evropy na pře-

plav poslány Několik též tako-

vých kterým nebyl přístup do

Ameriky dovolen Byli to větši-

nou ruští a polští židé kteříž byli

plni špíny a vší a pak několik

Poláků Věru že takových při-

stěhovalců není si to pfáti a kdo

takový lid nestranně posuzuje
musí uznat ie jest to lid nežádoucí

a že by bylo pro Ameriku lépe

kdyby se byl podobný zákon pro-

váděl aspol po pcslednícb 20

roků
Cesta z New Yorku do Ham

burku v druhé kajutě stojí 44 dol-

lary a trvá od 6 do 14 dal Csaa

mezipalubl neuvádím proto že

nikomu Botfporonífmíby v mzí"

palubí jel přes moře Jest to již
dosti nepříjemné býti 14 dní na

vodě natož být takový čas v mezi-palu-

kde není pohodlí žádného

strava špatná společnost nečistá

a nežádoucí Druhá třída stojí
jen asi o 10 dolarů více ale jest o

100 dolarů lepil než vmezipalubl

Kajuty jsou zařízeny na 2 neb 4

oostele Zařízeny jsou krásně a

water and
in soft waterCtili to tiší o Prof Colsoíí é iztačii nemocní:

Cil-n-i tiana ProfennorelCVnř osné Prut Colllnsl

Poněvadž pak byl nyní ve veselé Madcby SVVIFT & COMPANY

Obdržel Jiem Ví lint í líky které

ji)m bned polál u2fvat dle predpfau a

chvála Holin za vínek o fltfm ae dobře
Velmi lnem ríd žejnern k Vím o po
moc obrítll neboř kdybych netyl lak

učinil byl bych díle trpéi velké boltutl

8 pozdravem 1 úctou

JAX FKANČO

Hoj Wkitlnir Ind

Oznamuji Vím že lim UMy oMtMh
dne 11 líntof ulil aocí toho dne Jich l

cillra se dolife Velice Jcid Vim
fdM'Di mi uzdravení a tlnuk nfvftn
to vynahradit ne nrdelní Vím poděko-
vat a nechC Vím Hftb zaplatí a dí zdraví

mnoiií lela OdporuluJI Via vitím
lovenkím co Ié7'ltli) íenký b chorob
8 tíctou JOHANKA NITON

lioi Vf Auumptlon III

Hwlftovo fride mjfdlo Jeit nejlepiím nidlem jakbož lze ku praní rénl i a

~ORD Neb 26 března— Ct

redl Dovoluji aí napsali pár řádek
do vašeho ct listu a ježto jest to

můj prvý dopis doufám že ho

nehodíte do kole Nejprv začnu

s počasím To je velmi měnivé a

suché a větry jsou takové že by

Si 21 ní nemusel stydět Sní ten

nejlepší Kansasák Vítr začne

foukat a pracb lítat že není vidět

ani na pět kroků před sebe a tako-

vých dní jsme tu měli tento měsíc

několik

Nového zde mnoho není než

něco přece Dne 1 března byly

narozeniny p- - Vincenta Kokeše a

tu si paní Kokešová usmyslila Že

uspořádá na paoa Kokeše "aur

prise party" A vše ae jí dobře

zdařilo Sezvala hosty na půl
sedmé hodiny večer až přijde pan
Kokeš k večeři Aby se hosté

sešli s aby mohla chotě svého pře-

kvapit ježto pani Kokešová dělala

vše na zapřenou a obávala se aby
anad p Kokel nepřišel snad dříve

domů tož mu telefonovala do

banky ve kteréž jest p Kokeš

zaměstoán a sice Ord State ban-

ky aby nechodil hoed k večeři

ie jde navštívit nemocnou svou

sousedku Ač p Kokeš jaks
kdyby mu byl někdo oašeptal že

jest to nějaká zráda nechtěl tomu

věřit přece domů nešel i když
hosté se již sešli Tu mu musela

pí Kokešová znovu telefonovat

Nyní p KokeS přifiel a byl přece

jen trochu překvapen Pani Ko-

kešová pozvala 40 hostů a pro ty

měla prostřeno na 10 stolkách

Brzy na to zasedlo se k večeři

Byla to večeře skutečně skvostná

a pí Kokešová dokázala že jak
náleží rozum! uměni kuchařské-

mu Po večeři hráli hosté v karty
a každý se činil aby vyhrál cenu

Mělať pí Kokešová připravené 4

ceny pro vítězné hráče a lice dvě

pro dámy a dvě pro pány Hráli

"high five'' až do půlnoci kdy
hra skončena a pí Kokešová roz

Setřto svého prádlu— nikoliv obalúv

náladě rozproudil se záhy přátel-

ský hovor Víte dobře kde jest
co jíst a pít tam jest též veselo

Tu se ke mně pojednou přitočí p

Jan Slavíček a ptá se mne jestliže

prý doma nemám nějaké hlavy od

vozu Já mu na to odvětil ie
mám ale jenom tři o čtvrté že

nevím V tom nám vskočí do ř!Čí Gudahťsd Franci a povídá Že má též

Podobných doplafl dimUvá Prof (nlllna na dníce Tajnou nejlcpií důkazy
ie tento Brcnee zasluhuje to dobré Jmlno Jaké pozírá

Když bydlíte daleko v tom pádě popište svou chorobu v listě s

ten pošlete přímo na Prof Collinse On vám odpoví zdali je vaše

nemoc vyléčitelná aneb pošle léky které vás uzdraví

Pište řenkj a dopluj adremijl-
-

Prof Collins New York Medical Institute

jednu ve fenci ale z krávy a že mu

ji též daruje Na to se pan Sla Standardvíček vzdálil a Šel vypít jednu na

zlost Byl tam též přítomen pan

Fraot Novotný se svou choti a já

zvěděv Že pí Novotná umí líbez
Rex lunky lnou naSo za nejlepSf uznávané

140 West 34th St New York City lunky S výjimkou našich Diamond

"C šunek jsou oevyrovnatelného
do zevn£jSku chuti i uchovacíc

vlastnosti 1

lék ten tvoří novou krev a pak
lidé kteří jsou stížeoí dnou ner

vovým oslabením a venerickými Prosty úplně oné drsné slané

chuti tak odporné nsobím jichž

Železniční pozemky na prodej

V severním Wiscousinu Chica-

go St Paul Minneapolis Sc Oma-

ha dráha má na prodej pří nízkých
cenách a výhodných podmínkách

platebních as 400000 akrů vybra-

ných pozemků rolnických Ti

nemocemi Stoji láhev 1100 a

nemocný mbude se zdravím a do-

brou hojnou krvi zase dřlvěj&í
Saludky nejsou tak silné jak

Liby být mohly

ně zpívat nedal jsem jí oddechu

až nám konečně několik písni za-

pěla K ni se pak přidaly pí

Franclová a pí B- - Hurtová a též

došla řada na p Josefa Závitku

neboť si ho ženské vyvolily aby

jim vypomohl Hned na to se

přihnal ještě p Frant Novotný a

taktéž spustil a to pořádným ba-

sem tak že jsme měli celý pěve-

cký sbor pohromadě Pobavili

jsme se celkem znamenitě načež

se každý ubíral ve veselé náladě

ku svému domovu Vzdáváme

tímto p Josefu Franclovi a váže

Jemné lahodné hnědésebedůvěry a odhodlanosti K

dostáni ve všech lékárnách nebo kdož koupi záhy mohou vybratí
- lhí Cuditiy ricklngCo

si pozemky při krásných řekách s

jezerech v nichž jest hojnost ryb
South Omihii Htbpřímo u firmy W F Severa Co- -

Cedar Rapids Iowa Při objed
a jež poskytuji nevyčerpatelný

zdroj vody jak pro rodinu tak i

návkách obnášejících II 00 a více

platíme expresní výlohy aami
dala cny Na to p řr- - Miftko

odevzdal p KokeSovi jako upo dobytek
Pozemky po většině jsou zaleemínku od hostí dárek— krásnou

stříbrnou schránku na doutníky— oěny půda jest úrodnou a snadno

zpracovatelnou Chicago Milwau- -
Šlapa celého svéta

Odbor pro osobni dopravu při

né choti jeho srdečné díky za milé

pohoštění s volám na zdar vm
milým čteoáům "Pokroku"

kee St Paul Minneapolisdráze Union Picific vydal velkouV úctě Jan Horky Paroplav Spol
Sev-nemeck- ého

Lloydu
Vo paroloc!íh expresních nejrychleji! jízda přes

Duluth Superior Ashland a četná
nástěnnou novou mapu světa na-

lepenou na plátně velikosti 44x6a jiná prospívajíc! města na dráze

C St V M & O a na dráhách

za kterýž mu p Koket srdečně

poděkoval Pak p Misko podě
koval ještě manželům Kokešovým
a hosté jenom neradi se rozcházeli
s přlním aby takových milých
večírků uspořádáno bylo více

Dopis svůj končím pozdravem
všem čtenářkám a čtenářům toho

to listu Marii Franci

Jak svit pokračuje

Před 50 lety udržovali lidé svo- -

t ¥ r 1

moře za 5 dni 15 hodin a 10 minut

NKW YOIIK A IIHEME!!jiných poskytují dobrých trbr pro
palců Mapa zřetelně označuje
každou čtvereční míli země i moř

na zeměkouli Mohké proudy
prata uri rfnliljrn prmiiiif-r- i lornníinie zdraví tím ze necisiou Krev

"KulM-- Wllhaiui ll'f"Kliir Wlllimn daUruMu" Kronprlns Wllbolm" Kalwrla Murla
TbrMla

jsou přesně vyznačeny a všechnypouštěli žilou Teď déli ae pravý

opak Míato aby ae krev pouštěla

plodiny farmerské
O bližší podrobnosti pište na

Git W Bell
pitnmťitt omlř Hulilo VT

'" G H Mili

d
rravirti-ln- l íoprara po tmitmlrh floroiirKr!h pafnlMIrh a ILOT) toninh Vloi

loiili a 0 ťM lruKrh "Oroiiř Kurlnnrt "HrtrM" "K'iiltn IiiImi''
hrniH-n- řriiMlřlrh rtr (Iruan" -- Korala' Alwri" "1'rlnw™ lrBi- - "

'flileln noluivul dopra Ikaťll 4truai lilmin" "Mho" "i~--inemocný ještě více oslaboval paroplavební cesty zřetelně podá-

ny s udáním vzdálenosti kterého-

koliv místa od druhého V dolnípracuje se k tomu auy oyia Krev HlMoMmnl doprava
KaMoo aobota— "lahn" "Trara" "llobBBollero- "- uoafnl ohlwlii Jt1 r k)oii

n V A l faul Mina
čistá a tělo sílilo- - Tak to má býti! cttu atd oliraíta M načáitti veké mapy jsou menší mapy metlualu

Solidní stříbroKrev obnáší třináctý díl váhy ce

JELUICJIS & CO 5IJroadwayNow Yorknl Uitt prrné a Irral ]a--lého těla a jest příliš důležitá aby

ie ní plýtvalo K čištěni krve _aatlllatvni llnutil pro BA ! ii- -

nových držav strýce Sama: Fili-

pín Hawaii Porto Rico atd a

Cuby Rovněž podrobné mapy

jižní Afriky a severovýchodní

a' vtUi itvlfti vrum prav
tlStltnl Ji?mí tiirurio fta

p)rl krnon ihlř-no- g

lar" bi cl íl"t H CLAUSENIUS & CO ZXZJXXllíílSZS"'"jest ovšem třeba léku který ty
nevadil cévám ani srdci nýbrž arvtfrr ifrnfHru

pml!JU-í- pra:to ani viliČíny o kterouž se nyní celý svět

zajímá následkem právě vypuknukterý by konal jedině to k čemu Bllu4ifi aoii-rlo- -

ntru)V#m oatl-nři- a

PINE CITY Mínn 26 břez

Ct redl Doufám že popřejete
místa ve ct listu vašem těmto

několika 'ádkom Málokdy se

objeví ve veřejnosti dopis z naše-

ho okolí jakoby sna J mie krajina

byla tou poslední mezi všsmi a tu

není divu že se chápu péra sám

abych nějakých zpráv podal o

tom našem kraji ač nejsem Žád-

ným mistrem v dopisování moder-
ním anebo lépe řečeno tržním ale

jako zkušený íarmer mohu zajisté
leccos podali ze avé zkušenosti o

zdejší krajině Někteří lidé zdejší

krajinu bani pro různé příčiny
ale po většině jsou chybami těmi

jest určen Tikovým lékem jest HAMBURSKO-AMERICK- A L NIE iitlnrn firafiOKNrfy mirurnm mvší války mezi Ruskem a Japan-
-

uuravmA fiV: li'hopohodlně— jest tam šatník psací skem Po obdrženi ajc na poVov prMktl(ni]llo Dliui'lnilt
Severův Krvečistilel Rozmno-

žuje počet červeoých i bílých bu tsimun Ea la wnu w tm
iuii mi litnLn!ii mut- - HiwMiiKit Ut adriMle eelý rok pravlftVIné spleii( a Krmpoa drnu

Irenborýnl Meml MrtMi-- Jírda a Seiv lrka éo ilamburkn
Ladí odjlidí-J-I ve étrrtek r sobola

něk odstraSuje jedovaté látky Z

těla niči zárodky nemocí a pod ) ÍI a Iprnllíkum II u li ca

né zašle mapu tuto na kteroukoliv

adresu E L Lomax GP&TA
Union Pacific Railroad Omaha

Neb 35—

stolek umývadlo se sladkou vo-

dou pohovka koberce elektrické

avětlo aloužícl jsou vždy k obslu-

ze hotovi a jídla jsou tak dobrá a

hojná jako v nejlrpšícb hotelích

rftviua rolo rhiilkf il-'- J MKlaonlm

ti o ax ti& Miiinn a ollMlMévkH Attrn
něcuje jednotlivé orgány k práci krÁMnt alM xlrma flamburki-#iierli'k- á Llola Jeat oelaiarll Wřmecká Trana-Allanlir- Parnas

Iimi rtfllrovli4 tUní vAm IjAfiHrnBledost závratě tlučeni srdce ixilřnoit a vlaatnl Vtl loill majimro nnrnnou anotnoai oiiirv) iubvopnml Tfloli Marina Jwlnf Iwxllaa
kdo koupi nli vrvlt twury Plti trebto laou vllké námofnl parníky sabrnujim i nvoutrounovreb parolodislabost a vvrážkv to vše mizlLoď jest 585 stop dlouhá a 70

clKwsta-i- l Biutaa nbdiuk kera In pobodll ceatujlclch tlái( taHíenv Jaou Takový pof tx parolodi aa
jako pod čarovným proutkem ATIAH JKrTEIBT COstop široká mi 300 mužů pro ob

luhu lodi a cestujících a místa Dr C Ilosowateraotva začnete léku toho užívali tH MHrawIlUa ttliN-- tbl-aa-- a

vlaatnl lídnl jlna společnost Obledne preplavn acea oiirattas aa

HAMBURG-AMERICA- N LINEHU #llk kataloc ohaahollol raaafrjkPřítel Václavík z Nada Tex nám
hlliik akoia tínala puM

— roi
JIILiw lži knlukílm aátlll ipíše:
tr '))( blrjki aM Ula aa po olxlrleoi ií

ČESKÝ LÉKAft

Úřadovna: "Bee Bunálof"
"Pan Martin Podešva děkuje

sami vinni Kdyby na phkiia
měl hudebník aebe lepší nástroj a

neuměl na něj brát co by mu byl

pláten? Atak to jest i s rolníkem

Někteří lidé sem přijedou s města

a mají pramalou nebo docela pra
žádnou zkušenost ve farmařeni a

r pottoToick soauiaaua "
a a a a A immiiumimitlsvé zdraví jen Severovu Krvečíati- -

3 P M Svačina 3telí Byl stížen mnoho let všeli-

jakými vředy a krticemi ale od

tobo času co ožíval Severova Kr--
když jim to hned nejde jak si oni

mysli jest zle a bani krajinu

Od II to 11 SosoL

V oUllo4 isáoiaaopot

Tet T éřafcrrai W)4-T- eL f krta 1117

Brdh— 6ia S4I7 Jodm alte

večistitele jest zdráv''

pro 3000 cestujících Na lodi

panuje všude vzorná čistota loď

se myje každý den a barvi celá

každou cestu Hudba lodní kon-

certuje na palubě ve dne na ple-

chové nástroje a večer v saloně na

nástroje smyčcové a hudebníci

jsouce stále ve cviku hrají velice

krásni
Zde jsem spatřil ponejprv to

evropské třídění se lidu a tu psov-sko-
u

poníženost nižších vůči těm

vyšším bohatším KdeZto lodník

na cestujícího s mezipalubí zhurta

se obořil neb do něho i neomaleně

1" !'! tlasSI ie před cwtuiHm z

které ieště aoi nezkusili Já jsem Severova Krvečiititele měl by

zde rolničil o roků a mohu říci že užívali též každý kdo trpí chůdo ZvIMtai poanrnort v as) — Imukai a

Jos Vopálka
ŘEZNÍK A UZENÁft

na 5 a --

Willlam ul
i T taaobl Mr arflapti rfhr Unfho

Biaaa Bo druhu Jako I rftatnfeb
Kopt" a aho aa akoalao

aallir)MáaaBolraMn)4ataaaa
Zboií ae dovili a mftleta al Je objed-eat- i

telefoneos TeU A 122

Tlaatal

VZORNÉ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

grocerní obchod
ví 1243Jlžnfi3el

OVkod foto )—l ioáaim t acjitarllcb
obelolt aa Jltoí U ul IA obdrlli
to BliVl IttnAri tU4í Zbotl mdno
oblMoaU tci tslaTuiwa TEL Mu
OtledBávar ae tj lituji aiirára

rrcbla a í

krevnosti a bledničkoo protožeuspokojením neb jsem vypěsto wcm a ranbojicAiru

val obili všeho drobu co se tyce
brambor jetele timoty a fazolí

UHLÍ tOULUHL IV OUUirCS 10 Fanaas Streetto ae musí takové krajiny pohle-

dat aby se mohla touto měřit Vlecbav drabr tvrdiko a aaékkébo oblí Hejniiií ceay

Kejleptí arkuaaaké ořechové a pro vytipéni pecí 9 00— 18
NřilenM důkaz tobo lest že se


