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bylo u vrčet poČtl doni špatné
Tioveileny byly Iři dva íek vý

vlupy a sice pp Jo Máca Václav
I toskovrc ml LeopoM KUŠ

předvedli dokonalo výklop 'Sedlák
v Národním divadle v Prase' a p

Joe Mára přednesl výtečně sólový

výtup "Vysloužilý voják' a jsme
jisti le mllokiný oprevdový vo

ják dovedl by Isk pěkně vyprsvo
valí jako p Joe Máca Oni lidé
ktrffl si nechali ujit příležitost a

sústali doma nyní toho lituji
ivláltě kdyl lo dověděli le byl
kui "Onr Jim' krásné lehrán
Doufáme pevně le ie příště do-sts- vl

ještě více návštěvníků
— Těl Jed Sokol žilka

se k divadelnímu předšla
veol jel hodlá uspořádali doa 30
května v den zdobeni hrobů
Taktéž ae připravuje o velkou
alavnost jel bude uspořádána na
Cesko-národoí- hřbitově Doufá

socialistické nauky ohromnou vět
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léta 1'itatcl tohoto by si přál
víJí zdali v kterémkoli odboru

hospodáříkem na celém světě by
bylo možno docílili tsk skvělého

Úspěchu"— Tsk dokončuje C V

Corliss zajímavý svůj dopis který
podáváme zde a té příčiny Ie by

bylo skutečně záhodno vyleiřiii
zskládá li se udáoí oooho Corlisse
na pravdě s jsou-l- i ve státu Wash-

ingtonu jesle pozemky jichž by
bylo možno použiti ku pěstováni
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city a styky v jaiyku etskéit udr
lovaii Mohou li posluchači na

vyšších Ikolách věnovali čas a píli

jinvm jaiykfim a frčkn proč by
měli zavrhovali řeč svoji vlastní

jel v každém ohledu vyrovná se

jiným a na základě svých dobrých
vlastnosti i mnohé předči Ovšem

nejdou se odrodilci jimi vle cizé

idá se býti lepší a dokonalejší a

lei lomu 1 i v řadách našich vy-

skytuji se podobné příklady a

zjevy a oichi tsk mnohý přiveden
jsa k poznání zajisté zvolali by
musil slovy básníkovými: "Já z

tebe lide mstku měl lei jejl
lásky"

Mají li oale společné zájmy býti
povzneseny psk musí se tak stáli
nsší vlastní silou vlastním přiči-

něním Činnost jednotlivců pře-ná-

se na celky Frclo pracuj
každý dle sil s schopností svých a

před poměry jské se pomocí vel
IM rtrtilinfrk n filljmrmu t I -
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Omaha Neb
Pan Fr KůliČka který před

mohli by si snadno sami dát od
potéď na tuto otázku

MyUtnh hWt l)V4ř
Al budou šilhaví Jspsnci pořád-

né imydlený a jejich poplatníci
budou musel pustil chlup psk
budou umytý a utřou hubu

e

Kdo je bit křičlile Jipsnerové
po kaldém namydlení jsou zticha

jako ten šlělináček u koryta
e

V Ktntk
"No a jsk se msjí všichni u vás

doma Džimy a co dělají?"
"WeH odvěnl látaný "ty co

zbyli doma se maji dost dobře a

nedělají nic pro goveromeol ani

proti governmentu Tom od tej
doby co utek 1 džejlu dává si po-

zor aby nikomu nepustil lilou
íádr nemá teď časaby pálil kořal-
ku protože musí v džejlu dělat
košťata a lerif nás nechává teď na

pokoji od tej dobyco ho oál mullk
vykopoul ze dvora na cestu"

Komu {'al tomu fetlt
Sláva našim ochotníkům

zasluhují věru chvály
že povionosť pro rodinu
druha svého vykonali
Také České obecenstvo

zasluhuje chvály vřelé
že a přispěním jeho byly
finanční výsledky skvělé!

"President Clevelsud je bez- -

Tak ku přv těchto dnech mnozí me te slavnost leinigf bude dalo
ko lepil oad nu loňskou a žechmele Český rolník vynikáOmaha Neb 13 dubna 1904 velkoobchodníci uhlím rozeklál

svou prscovitostl pilností a co počasí bude v den ten příznivějšísvým zákazníkům dopisy v oicbl

nedávnem koupil jeltě jedou far-

mu Dl druhé strany řeky kam se

lél odstěhoval oavštívil Linwood

minulý týden a chválí si nový do

mov svůj zoameoitě

Stará paní Vobořilová jest
těžce nemocna a nalézá se v oše

dovede Američan to by dovedlNZZACINA TA ZIMA LkTOS THOCHU im ozoamujf že tvrdé uhlí vstoup
— v utery se zde zsstavu pan

český rolník tské Frank Blatný jsa na cestě done v ceně a zároveň jim rsdí aby
brzo?

Zdvořilost Cist někdy lhAre
C těch oejpoctivějších lidí

Prahy kdež hodlá 1 května přeJednou z nijzajímavejších vysta ai kooiraktně zajistili zásoby na

příští zimu za nyoějlí levoějf vzfti hostinec po p Joe Novákovivek světové výstavy St Louiské třování Dr Drsského Paaí Vobo-

řilová minulého týdne byla navští
— Minulou středu pao Jan Nobude potravní oddělení v hoBpoNEVYPADÁ TEN ťsTUP RUSKÉHO celek půjde zdárně ku předu

ceny
1'tíčina proč má být uhlí zdra

ženo aení udána obchodníci po

dářském paláci Toto odděleni votný odvezl dcerušku svou doPěkným přiklsdem toho bylvojika jako nalíčená pasť?
nemocnice Clsrksonovy v Omszezaujímat! bude dva akry a v něm zajisté poslední schůze našehoUbohA demokratická stkanaI Jt Holčička ztrácí sluch ale lékařibudou vystaveny: potraviny rost klubu na niž již předem jsme seukazuí jednoduše na to Že trust

uhlí zdraží a a tím má vUstoěClm díle tlm menSI a jeítí ji Dyof ujišťují p Novotného že ae

brzku uzdraví
těšili Ano těšili neb přislíben
nám proíessorem Šimkem že n

musí být obecnost spokojena
liooé a hospodářská semena po
traviny Živočišné moučné a kru

píčné výrobky nakládaná masa V Feonsylvanii jest sice ještě - Minulé úterý odbývána byla

vit svého nemocného syoa v Madi-so- o

Vrátila se domů a asi třetího
dne ulehla Nemoc její jest dosti

nebezpečná
Pan Josef Koutník stěhuje se

tyto dni do svého obydlí které
zde koupil

Připravujte se na velkou ta
neční zábavu kterou uspořádá ve

své síni Fr Bartoš v sobotu 30
dubna Šotrab

svých cestách též v kruh náš zavítá
a že dostane se nám též příležitosti

hrozí rozitepeDi

Soudci Farkkr jt en loutkou
Davida B Hilla

pak v oěm asi lotva bude

jedna dobři ifla

dost uhlí na tisíc roků jest tamryby zeleniny a ovoce dále cu městská volba jež dopadla jakodosti ublokopů jimž trust ubližu jej vyslechnouti a a ním Be sezná obyčejně dobře Průběh volbykrovinky se vsím co do tohoto
odboru náleží různé minerální je na krvaví zasloužené mzdě kde miti A zdá se mi Že vděčnějších byl klidný ježto nebylo žádných

jen může poměry se tam v oičemvody a také lihoviny Kromě posluchačů své řeči byl by nenalel konkurentů Byli zvoleni pánovéJEDNU VOJNU JIZ MAM E V ASII A

nezměnily ale vzdor tomu uhlí Leo Coufal loho Novotný lohnPozvání k přednášce dostalo se též pečnej muŽfvolal nadšeně onehdymá týt zdraženo Proí?
toho budou v tomto oddělení zoá

zorněny viechny procesy nsklá
dání a připravování různých po

oststním krajanům ve městě Sťava Fred Kadleček a F Ho cden anglický pejpr— Sůr že je
nichž velká část se oa schůzi po skovec Budeme ledy míli ooČt teď bezpečnej když chodí n ryby

Francois Charles Fourier jeden
uejpředníjších írsneouzských dílela a na kachny ale kdvž bvl vetravin takže tam budou malé

mlýny postaveny s uejnovijSírtu komuúittů a devatenáctého století Schůze jako vždy odbývala se v Wašiogtooě to byl po Čt rtech ne- -

stroji pekárny cukrárny octár universitní síni jež tentokráte na bezpečnej pro imeritíkej pípl
líčí ve svých vzpomínkách jednu
historku ze svého mládí kteráž
oa výle položenou otázku vrhá

druhou bude mft v St Louisů až

bude zahájena demokratická ná-

rodní konvence

MOŽNÁ ll UHELNÍ BARONI ZE IAMČ

"ilechetoonti" nit chtíjf v stude
oém tom jaru dohfít a proto li-

bují ie zatw ívýíí na zimu cenu
uhlí

SenXtor Burton tyt sici tou
iviodlérako j ipoledooití dobře za-

placen za ivé iluiby ale přece ie
mn to jeti po Sertech Ipatui vy

plněná českou společností velminy výrobny cukru glukosy Ikro
bu a konečně také malé nakládár

Novinky z Plattsmouth Neb- -

Dne ti dubna 1904

Minulý týden ve čtvrtek v pá
tek a jeltě i v sobotu dopoledne
bylo tsk větrnože jsem již myslel
že se ta kometa k nám také už

blíží Země se sice ještě netřásla

#

Svět má tolik radostí že kíždeipěkně se vyjímala Program ve
patřičné světlony ovoce a zelenin a chladící čera započal předseda klubu jenž by se mohl dát do tsoce jen kdyV roce 1799 byl Fourier zs- - několika slovy poukázal na spo by měl floky na muzikustroje Všechno co v těchto ma

ličkých výrobnách bude zpracová
městnán jako klerk v jistém im- -

léčné působení čeikého posluchač
portérském závodě v Marseilli!00 to bude v onom oddálení buď ttva bez jehož činnosti podobná domy ale ano a oám vítr rozmetl
Byla válka a vedle toho zem byla
postižena neúrodou V mnohých

Volební "firatotmlk"

"Proč psk nejdeš a nehledáš si

rozdáváno aneb prodáváno Dále
tam bude zastoupeno mlékařství

schůze by byla nemožnou Fak
následovali sl Hlava ve bře na

plot nadobro

Co zde jeltě nebylo to se událo
nedávno A víte co to bylo? Na

městech vypukly bouře z hladu aviecboo co k němu náleží piano al Brichova sl Vavrulka nějakou práci což já mám pořád
praním živit celou rodinu?" hubojedna 1 oejprudsícb se strhla vRazné máselnice aeparatory pp Pípal a Břich ve zpěvu

Marseillu A co lid volal zouíalezkouleče lisy na sýr a vůbec vle Na to představen předsedou

dobrou městskou rsdu
— Pan Joe Máca odjel v pon-

dělí fi t m do Omahy za obcho-

dem Kdyby se tam náhodou
oženil byl by to malér

— Minulou neděli návřtívili nás

p Adam Sloup z Omahy a jeho
choť a na výletu tom provázeli je
Prsžaoé pp Bfícháček Jan Pa-

vlík a manželkou a Frank Plaček
rovněž a manželkou Pobavili
jsme se znamenitě v kruhu rozšaí
oýcb paní Pana Sloupá předsta-
voval nám zde p Pavlík jsko de-

mokratického kandidáta pro úřad

presidenta Myslím že by pan
Sloup udělal dobrého presidenta
a věru že bych sám pro něho vo-

lil kdyby dostal nominaci Hon-sí- k

by se hodil výborně za místo-president- a

Nu uhlídáme jak
to asi dopadoe

— Těl Jed Sokol Žižka při
pravuje se pilně na veřejné cviče-

ní které te bude pořádat ku konci
měsíce května Veřejné cvičení
to bude se podobat malým závo

vala paní Lenochová svou siloéjií
polovicipo chleba a po potravě Fourierco náleží k uchování přípravě obecenstvu proíessor B Simek

týden před volbou stal se tu z

Američané Cech Jelikož chtěl

býti zvolen demokratickou stranou
za městského pokladníka dal ai

p R W Clemcnt natisknout

platilo í f '

Jak be zoX rkwHizí Brvan k
náhledu že oejlepáím kandidátem

pro priídeotikou Dominaci de-

mokratickou byl by jeden' Ne
brait!aa

NewvorikX Wall ulice nemA

prý prj Kentučany Žádnou přitaž-
livost To oení žádný div oby-

vatelé Keotucky měli odjakživa

dopravě mléčných výrobků bude "Stará co pak chcel ještě vícřjehož řeč bezmála dvě hodiny
měl dozor v přístavu nad ponořo-
váním celých lodních nákladů rýžezde zastoupeno Jiné oddělení Nevydělal jsem dolsr o president- -trvající a živým zájmem do po

bude věnováno výrobě chleba ských volbách před čtyřmi roky?"sledního slova byla sledováoado moře aby potravní zásoby byly
jeltě menší a ceny potravin mohly

české lístky a rozeslal ie poštou
pečiva a zde budou vystaveny zajisté vlem přítomným zůstane tinnil ie Mr Lenoch jenž svémuoa Cechy se žádostí by pro něho

býti zvyšovány Tak z hladu chu jménu dělal všechnu čestoejnovějSÍ stroje na bnětenl těsts milou upomínkou jakož i povzbu volili že prý jeho politický sok
pece atd Toto oddělení budepfed vodou nehorázný respekt

dých těžili bee všeho svědomí a
citu zločinní spekulanti

Dr E W Cook je republikán a
"To je pravda

"

"No a nevydělám zss dolar
zením k další práci a činnosti Fo
skončení řeč! byli všichni přítomnípro farmery nevyčerpatelnou stud zastává úřad ten liž po 6 rokůDEMMKRAlICKť KANDIDÁT řZl Toto turové zneužívání majet letos v lišto sdových volbách?"otci poučení Proto prý žádá p Člemeot Cechydentitvt toudce ťarker ml na
žádáni k povstání a k zapění ná
rodní hymny "Kde domov můjVkových práv učinilo t Fouriera

DoÍKA SE LIDSTVO NIKDY li DOBYtobě "temp!" fchválení od Cle komunistu
Byl to jeden c těch okamžiků kdyže války mezi národy pominou?velaoda a newyorikých buriiánfl A takovým zločinným spůsobem

o jich hlasy Podívejte se jenom
Že pouze Češi Žádáni byli o hlasy
po česku Že vyhrál rozumí se
samo sebou a sice většinou 3 hla

člověk vrátí se k sobě samémuDočká dočkali musí volá oa tutoL - 11111
zneužívá svých majetkových práv kdy pozná le dosud žije a pocítíotázku známý americký učenec

"To je možoál"
"No tsk proč vlsstně kikuješf"

Dříve válku leckterou

proválel mor a cholerou
i teď nemoc je venku'
John Bull má a nf žloutenku!

(patní poběží! uhelný trust Dostav se částečně toho života sladkou rozkol sů Inu kdo maže ten jede Ale dům a proto by ta měli rodáci
Or Edward Hale který vzdor
svému vysokému stáří překročiv

Senátor Burton ie omlouvA Ie ajfmslo nás též zvědětiže jest kdo ví kdybych mu tak dal po naši v počtu co nejhojnějším oa
poctivou ale nazvíce nepoctivou
cestou v držení ohromného pří-

rodního bohstství uloženého v
tomu 14 roků kdy proíessor Šimekjiž dvsaosmdesátý rok svého věkuprý to co on dřlal dělá vétíina

polkových fenátoro Je li to veřejném cvičení tom podílet
česku pozdrav jestli bych oedo-st- sl

v odpověď "Jů krejzy jůvyučoval oa naší státní universitěpřímo a mladickou energií chce — Příští neděli dne 17 dubnaikuteíně pravda pak je nejvytí! lůll"ale jej tudíž k nám vlže jakás
příbuznost sehrají zdejší ochotníci divadlo

zemi nyní zločinné zneužívá to-

hoto bohstství a vykořisťuje je na
obobaceoí hloučku velkokapitali- -

přispěti k tomu aby lidstvo zba-

vilo ae co nejdříve této kletby bar

barskýcb dob Dr Hala zsháji

cai aby lid vzal pořádné koltl

počal imejíit ' Pořád sa jea piš a čta tolik o Our Jim" v líni p Joe Donáta vPohoštění panu Šimkovi dostalo těch rozvodech a tu mně onehdysta a oa úkor obecnosti s u váženého rodáka pana Fitlajiž kroky v dotyčném směru proAdmirál Tooo pocinA litovati napadla maně myiléoka: "Kéž by

Abie Začátek bude určitě ve 3

hodiny odpoledne tak aby byla
každému poikytnuta příležitost

A tak jest to v mnohých jinýchže tnu nepodařilo uzavřít! při také ten můj bručák požádal oodborech průmyslu a obchodu I
Ku konci nesmím téí opoma

nouti le členové klubu Komen
skébo dsli se a proíessorem ším

střednictvím msssachuiettské ko
mísa mezinárodní spravedlnosti i

slibuj ai zdárný výsledek v neda
tav port-arthurik- ý a protože

podivit! ta oa krásné provedeníamerický lid kterýl ae ai dosud
domníval že jest vleebno v léo

rozvod věru že bych mu bo ihned

povolil' Považte si jen ona ai

usmyslila 1 se pojede podívat do
zajímavého kusu toho Divadelníjíme již hezky dlouho o jeho loď

itvu nealyieli anad přichází k ná kem společně íotogrsíovat —- vleké budoucnosti my vlak tuto
kos teo má 3 jednáni a mimo toupomínku na chvíle vzájemnědůvěru aa stařičkým učeocemhledu že na ten "džáb" je přece
uspořádány budou ještě dva tolo

zemi vrcholem dokonalosti počíná
přicházeli pomalu sice ale přtee
jea k poznání Ie jest mnoho

lidumilcm nesdílíme Lidstvo sicejen tuze maličký
strávené- - Vám oddaný

F B Matlach vé výttupy české "Sedlák v Ná
poněkud počíná přicházet k po rodním divadle v Fřizc' a 'Vyshnilého v té naší republice

Omahy oa tu kometu Al brzy
jsem byl velmi rád že se jí aspoB
na krátkou dobu zbavím a že budu

opět mládencem Když jsme se

loučili oba jsme se smáli Ona se
mna otázala jak prý tam ? Omste

V TĚCHTO DNECH VYDAL KEJVVŠSf

polkový ioud opět jeden důležitý
znání i válka jest zbytkem bar

tloužilý voják" Kdo a chcekloní se k praktickým otázkám Novinky i Llowood Neb- -
bsrských dob kdy brutální síla

výooi v ttěinl rozhodnul že drá výborné pobavit a ardečnl ta zasocialistické nauky jsk v Cbicsgu
byla právem avisk poznání to

hy tproitfedktijícf dopravu uhlí i toho důksz dán smát neopomeň se příští nedělipanV pondělí navštívil nás

Josef Zerzan a Schuylr
není jeltě tak silné a mimo to po má dlouho růstat Já jsem jí na topaomylvaoiké pánve muií před
měry v Evropě a korunované hla

dostavit do afně Dooátovy Ku

čím vlem divadlamiiovoým kra
Toto vykořisfováoí a vyssávání
zoeuiíváuí majetkových práv je

odtušil: "Pro mne a za mne zů(ožiti obchodní komisí V úterý minulého týdne slavilvy stojí jako hradba proti vlem jenům že dosud v Abie divadlatím nejlcplím lékem pro americký
staO si tam třebas 14 dní" Ale
holenku když jsem ráno musel

snatex svo psa rrank vraná avicchny amlouvy lěžařikýtní
ipolecooatmi a oimii vedou ob

krokům směřujícím k tomu
id lak pěkného zajímavého nevidě

li Dostavte ae všichniaby veškeré mezinárodni spory vstát vsřit inídsni popravit vleslečnou Frantiikoo Hladkých No
vomanželům gratulujem

chod Komité která vyšetřovala Je to sice pro iIíiomaost trpký
byly vyřizovány dohodováním doma a vypravit se do práce tulék ala pro budoucnost mu pro — Příští úterý bude v Brunona základě práva a ne aa základě Pan Jaroslav Drsský zvěro jsem si pomyslil tsk v duchu: veselo Budou zde odbývány tři

obvinění ie dráhy mají tajnou
smlouvu mezi sebou jež jest po-

rušením zákona musela své vy-

šetřování minulého roka zaitavitf

vojenské síly a válečného Itlstl lékař který jest už po tří léta za rez py jen ta kometa byla zaae
veselky a viechny tři hlučnéM lidstvo se zbaví koruoovaaých ul doma nazpět" A to co jsem aiMódění tuldíal okázslé Pao Joa Semío vstoupíhlav až nenávist národnostní po

městnán u vlády na Filipinech
jsko zvěrolékař přijel zpět před
čtrnácti dny a odebéřf tam opět

Vrátil do nepraví kanettiiřt

V minulém týdnu vsječník jako
hora vrazil v chicagské radnici do
kaoctláře kde budoucí policajt!
jsou podrobováni tělocvičné
zkoulce Jeltě nežli mohl vysvět-
lili co chce vzkřikl na oěj lékař
kancelář tuto řídící: "Svlékoět
se!"
"Cože?" namítal udiveně

"Horyap žádné dlouhé řeči já
nemám mnoho času" přerušil bo

netrpěliví doktor

Vaječník již nepromluvil ani
slova a počal ie rychle tvlékiti
Doktor na to změřil jeho prsa a

klepal mu na záda jsou li jeho
plíce v pořádku
"Přeskočte tuto hrazdu" velel

mu po prohlídce
Vaječník ie likovnoní slona

snažil se hrazdu pleskoěiti 1 pH
tom ta svalil na (Ida "Gádeml"
zaklel po líchu vstávaje
"Nyní ta lehněte a dotkněte se

li ičksmi prsiů avých rukou nohy
sniž bysto al prohnul kolena!"

Vaječník a snažil vykonali roz-

kaz no udělený a upadl na obli-

čej Měl vztek ale neřekl tni
slova

"Skočte pod tu studenou spr-
chu I" nařizoval mu dále lékař
"To jsem přece blázeol" bručel

vsječník ale přec jen skočil pod
sprchu
"Teď oběhněte desetkrát kolem

office abych věděl mát li plíce a
dech v pořádku"
Teď toho měl jíl vaječník al p

krk

"Ul toho mára dost'' zvolal
"to a radii nebudu lenit"
Doktor na něj pobledl udiveně

aelli vlak mohl odpověděli po

protože dráhy nechtěly smlouvy Časopis jejl jmenovat! nechce
mine a v národech zavládne pravý

tsk toužebně přál tské sa atalo
má stará přijela apěi dopoledním
vlakem Jenom to mna mrzl ie

me nedávno popisoví! staré bitvyony komisi předložití vymlouvá
jlce se la komise Berná ptává asi v kvetou a rodioou přítomněbrttrský duch teprve potom

můžeme očekávat! že nadejde
posmíval sa jim tvrdě I byly

vestsv manželský sa ti Růženou
Hlaváčovou dcerou p Jos Hla-

váče a sa svatbu tu poivíuo jest
celé Bruoo i celé okolí Bud lo

jedna z oejvětiích veselek jaké se

oalérl i zde 1 rodinou sa oí
vitěvě u svého bratra Dra Dra

to dětské hračky proti nyníjíím
ih 00a na mě vyzrála A nyní
jakmile něco vyvedu boed mi

prohlížet! soukromé jich listiny
flyoí vlak zoufalý jich odpor jen

doba kdy hnusné vraždění nazý
vražednými stroji a lučeboinami

řekne "Jen buď hezky zticha aťvýnosem nejvyilího soudu zlomen opatřeným jimiž miliony majetku
skýbo neboť rád si také vyjde
a flintou a zda má k tomu vhod- -

Zde kdy Odbývaly— Dri'hý párekaa tě nepadne kometa" To mámsta iivotů rázem mohou býti sestává a p Buška a al balounoa komise bude mocí vniknout do

tajností uhelného trustu jehož
oou příležitostzničeny Hrozná vymožeoost!

za to že jsem ai přál aa nějakou
chvíli rozvodí

vé a třetí t p Aotooa Holence
Manželka p Z P Veselýhoeltě měl dodat! 1 aměioou jest

vané válkou náiežeti bude minu
losti Jtale republika může při
pěti k tomu značnou měrou aby
oa místo války k vyřizování sporů
zs vedeno bylo mezinárodní doho
dování a Dr Hale jako vůdce
tohoto amerického humánního
hnutí prokazuja lidstvu služba
která pro přítomnou dobu nebude

Paní M Drozdová byla minulýo niž isme před krátkým časem

bUvou jest pověstný Ceorge F
Bear který svého Času napsal
"že práva a zájmy děloictva bu

staré doba se svými chorobami:
sl Hlatkové Jen jeltě pěkný
dta a v Bruno bude veselo No-

vomanželům gratulujemezprávu podali ž jest cburavanea tyfus zánět plic a souchot! týden návštěvou u své nemocné

matky pí Šrámkové v Omazdou chráněny a opatřeny ne od palcem u ooby a le tento muselay kosí to napořád mladé i ataré — Pí Hlaváčová odvezena byla
býti aa několika místech rozříznut Poněvadž jest již jsro musí aeMohl líci i hůř nežli ooy vraagitátora ale ' o J kfesřaoskýc1

muž&i jimi Bab v jeho nevyzpy
tatelné moudrostí dal kontrolu

pořád zametat a proto aa také
minulou sobotu do nemocnic ev

Josefa v Omaz Její brair p V

A Proskovec ji tam doprovázel

Jelikot stál s sebojil a nastala
obava le by s mohla dostavit košťata velmi dřou Ale nechť si

sice úspěšnou ale bude vzdor
tomu od každého inteligentního

žedné stroje ničí životy lidské ne-

smyslný chvat zkalený vzduch
nedostatek odpočinku Jen sou
stava s iná dnes odolá tomuto

otrava krve odebrala s pí Veselámajetkových práv v této zemi(f) ať se jen dřou vždyť zde máme Doufáme i se nemocná paní včlověka ocefiováoaBear se patrni domýšlel že jako brzku uzdraví Na zdar!
v čtvrtek minulého týdo v prů-

vodu Dr Draského do Frerooot
kde jf byl bolavý palec i kotní

modernímu vražděoí kdo nechá Václav Blatnýleraeea všech léků proti ksšli
est Severův Balsám pro plíce

i oslábnonti padne Trioerovo

agent pána Boba může v této zemi

dělat co je mu libo a Ie žádný
nemá práva do toho co mluvit
avlak nejvylíí spolkový soud nic

Valíka Klbala kterýl vlastoí vel

kou dílnu na košťata Týl je také

majitelem pěti synů a za výklad
ním oknem má košťata pometlo
vou slámo mezi tím cukrdlátka

(hrdličky) a pěkný byt zrovna nad

kem odejmut V pátek vrátila aeLéčivé Hořké Víno jest to ježPřináií jistou úlevu a pomoc ve Pozemek na prodejpaní Veselá zpět a jak se nám
vlech chorobách hrdla průdušeknedal na to Ie je Bear a pánem 160 akrů dobrého pozemku bezsděluje daří ae nemocoé lép

Toť a ví 1 si nějaký čss poležíplic Cena 95c a 50c W F

udrží a zvýší iivotní sílu vaši

protož a krve vy polí všechny

zárodky chorob vyčistí a sesflf ji
Tím seiílí celé tělo protož bez

Bobem ve spojení a nyní bude dílnou Kdyby sem snad někdy budov čáttečně vzdělaného kteSevera Co Cedar Rapids lowa
náhodou Cmucbálek a MackemSněhová vichřic překvapila kračoval rozhořčeně vaječník:rýl asi před půl rokem koupea byl

za 13300 prodá ae nyní ta hotonás v pátek minulého týdne a po "To bych rád věděl nač vief dobrá a osvědčeni ku--

cbařka která by byla

muiet vyrukovat se smlouvami a

knihami a nalezne li v nich komi
e nějaké porušování zákonů tak
možná že bo ani pán Bob před
kriminálem netacbránl!

zabloudilí tedy nechť jdou od
nádraží po pravé straně a druhá
budova ul vám sama poví la tam

čisté krv oení síly dodá vám

spokojenosti provázející iploé
zdraví Tento přírodní lék může

vykázat! se oejleplíioi výsledky

trvala až do rána sobota Vichři
ce podobala se blizzardu a jak

chny ty komedie kdyl ai ebee
člověk vyzvednout 'lajsoys' k le- -

vých 11300 aneb vymění a aa
obchodní budovu v atejné ceně
Pozemek ten vadálea jest od West

schopna říJÍU kuchyni a vyznala
se úplni a přípravě jídel jak pro neutr ' :nám železniční inžisý pao Izák

Peren kterýl zde bydlí adělilCechy tak í pro Amerikány VI a st Lékař a mohl smíchy zpřetr

jest Václav Ríbal kterýl vám
ochotně sdělí kde bydlí Sokol

jeol dopisuj do "Pok Záp"
Šotrab Sokola najde i potmě

Point asi 1 00 mil v Holt okresu
3 mil od městečka Ewing a odbylo to na jeho dráz jelti horlíohu ad prvé třídy hoteL Místo hat

co a úplného vyčištění krv týče
číní tak spůsobem lahodným ale
rozhod oým Dá do pořádku každý
žaludek V lékárnách Jos Tri

ner 799 Si Ashland Ave Chi

jest etálé a slulo plat zaručuji "Kamaráde to jste vrazil dojiného městečka pouz aí míl
Bližlí podroboosti sdělí ochota!

V jewo i americky" c ČASomC

nalézáme tento kratičký dopis od

j:"'io CW Corlisse ze Seattle

n ť-it- VVíibirrtssju: "Jeden
í : v naiem táto vlastnící

i J o 79 akrech na níž pěstuje

Tam prý aemobly ani vlaky jet a
muset tam být poslán plob aa od-

hazování sněhu by vlaky tam ve
Paa Henry Cering zvolen bylJea spolehlivé nechť dopíM bližší

vysvětlení oa Alois Trutnovský
nepravé kanceláře" řekl vaječní-ko- vi

který a klením rycbl aeCharles Krepeiamayorem města riattsmoutn vat
ioou aoo blssú Na sdarl Sokolcago 1:1a ťilsen btatioa 11— West Point Neblící ze závějí vysvobodilScotland Sa Dek 3414 obléknul a vyrazil ven


