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psal le nevyhnutelní potřebuje
pěníte nt knihy Jakmile vlik
Methoděj Synek v Praze peníze
dostal knih ti nekoupil nýbrž
odejel oa tvátky velikonoční do

plenicí na výtinách nt jihu Ní

iiny jaou velmi mokré Jest (a
potřebí tepla
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dne 11 února 1900 nt cesty a

procestoval Německo Holand-
sko a Helgii odkudl te pustil do

Anglie a v srpnu roku 1901 do

Iťiioiun V druhé polovicivclica pflíTivó poia( ale v itlcd
Vylkovt aby te v náručí zamilotýdne dostavilo se silné sněžení)

žaludku ípo němž následovalo chladné no- - vané lidovky pobavil Domů do
Olin a tipadiilm Teximi a jilni
kol pacifického poLMI trvá dotud

stal te na tvé polnice světem do
Zclce 1 Vyškova nechtěl aby mučaí Žádné jtrnl práce nebylyškodlivé tucho Regulátor 3
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Frtncie kde v městě Lilie praco-
val nějakou dobu jako zedník Ha-

le po dalším dobrodrulství dál te
v Liliu ntvcrhovtti pro cizinec
kou legii do Alžíru 1 sice oa dobu

pěti let 7 MaraeiUu poslán byl
šafránek do Oránu kde sloužil
rok načež odeslán byl na ostrov
Madagaskar kde ztrávil půl ruku
Tam vlak onemocněl a proto měl

hýti poslán do Francie To ae
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překazily započetí polních prací
Žita pSenice a Inka začínají vel-

mi pomalu vyrážeti

V Missouri a ve vřtSI íísti
Kansaiua Nebrisky ozimka pěkn
vzrůstá ale potřebuje teplejšího

židovkou te vodí a ani do kostela a vota
Cena $100 $nejde Co te dělo v Želci u SynMtstouri Počasí bylo chladoillif rá ará arhlw kaMou (trnou nadáli počisí Zprívy z ohionkých údolí

Jun Nnrutnf kových po obdržení této zprávymlauiiilml- -rrmiaiiiia vzpružuje
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a JHknh Wunrira Tt iwn'l rr týkající se ozimky jsou stále ne auásnadno lze uhodnouti Mttka ruce
Ml

Vojtt!řtnllc Vái-la- r Fmřlfka l'oklilij
Nírneo d(irrolk Krnnk Viuh I Alen £siknf '#plfzoivy ačkoli z jižní Indiány se

né a vSechno rostlinstvo jest zpo-

žděno DéSť se nedostavil kromě

malých spršek na jihu ale v se-

verních okresích jest půda dosud

spínala a usedavě plakala otec

zamlouvalo a proto z lodi utekl a

odešel do německé kolonie v Afri-

ce kdež v Morokeru zůstal do att
dubna 1903 Toho času vlak zdá
se že plahočení se světem již jej
omrzelo neboť přisel opět do
Zanzibaru dostavil se na rakou-

ský konsulát a hlásil se k odvodu

t prosbou by mu byly dány prů

f ~ """" ffarTtáalar-ra- i rrat T A M m W
tj Na prodej ve

fl všech lékárnách
Ita obchodech s

huboval Okamžitě napsal synovi o"""""" poraau aava- - f
oznamuje malé zlepšeni na ozim
kách

V Illinoisu vzrůst ozimky po
dopis v němž zklamané jeho srdcemokrá Se setbou ovsa se rychle — Áme zcela
trpké výčitky mu Činilo Otecpokračuje také te počíná se sá

kračuje zvolna a stav jtjl jest tam Cena 50c a t zdarmag lékyvytýkal synovi že te vodí te Žizením brambor půda jest připra ¬

méně příznivý nežli před desíti dovkou a že nesetřf rodiče kteřívodní listiny a peníze na zpátečnívována pro sázení korný a se sá

mají největsí bídu "Podívej te
nezdaro" psal otec "aousedovic

dny V Ohiu a v severní Indiáne
bude muset mnoho ozimky být
zaoráno a použito ku vypěstování

zením se započalo na jihu Něco

bavlny bylo již také zasázeno

cestu do tvého domova Hyl vSak

odmítnut Rozhořčen nad tím
odeSel Šafránek opět do německé doktor ženil se teprve tehdy když('Seníce se zlepšuje ale potřebujiné obili Ay Na pacifickém po byl samostatný a ty už jezdil zakolonie a odtud teprve dne ttje teplejiiho počasí Broskvoněbleží ozimka stojí vSak znamenití
ledna t r podařilo te mu dostalibyly putiíkud poSkozeny nedáv

nými mrazíky

Židovkou jeslí ti nevyděláš tám
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zloby: "vícekrát te oám ani neu-

kazuji Jdi ti k židovce aby tě u- -
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Lee-GIass-Andre- esen Hardware Gomolllinoii Chladné počasí t do- -

se na loď která ho dopravila do
Terstu kamž také dne 3 března

přistál Jelikož byl bez průvod-
ních listin byl zatčen a postrkem živila!'' Tento list k němuž bvla —prodírají r velkaui—

Tlkíení vvrííené iskované nlechcvé načlnf — Cínovaní oleeh
dodán do tvé domovské obce Zi- -

navivšími te mrazíky nepříznivě
účinkovaly oa úrodu Něco půdy
pro komu bylo zoráno ale v cel-

ku není půda v příznivém stavu
PSenice pomalu vzrůst! a není tak

železný plneta a aovové zho' 0to"t drát hfeMky nožířsképřiložena zálepka sousedova ze
Želce který Synka ve Vyškově zhojil Dieykly střel rí zrraoé Dáboje aiportovtae zoozi

hlavně ve Washingtonu a Ore-gon-

V jižní Části územlv nžmž pěs-

tována jest jarka ne rychle po-

kračuje se setbou a práce tato jest
skoro již skončena v Nebrasce
Iowě jihovýchodní Jižní Dakotě
ale v Severoí Dakotě a Minaeiotí
bylo dosud jen málo járky zaseto
Také oa severním pacifickém po
bFeŽÍ se setbou járky rychle ar

pokračuje a skoro polovic rozlohy
pro járku určené bylo již oseto

Omaha Hebr9tb llarney ulice

loSíc V minulých dnech dosta-

vil te Šafránek na okresní hejt
manství v Brně a udal že předtlibná jtko před desíti dny Se

viděl rozhodl o bytí a nebytí ttu-den- tt

Prodtl u antikváře knihy
koupil ti revolver a ztstřelil te
Jak bolertoi dotkoe te truchlivá

zpráva matky jeho která dřela do

tetbou ovsa te rychle pokračuje a

aai polovice rozlohy jest již oseta

odvodem z rakouské řítě odešel
neučiniv zadost tvé vojenské po-

vinnosti šafránek byl dodán kPočasí jest nepříznivé pro traviny
úmoru tby lynovi oa studiích nizemskému toudii k potrestáníOvoce nebylo mnoho poškozeno

T Pvniláíie JednatelI? eJ L OpOiai a veřejný notář
v Ioln prrra(B

Mil n proděl mnoho pozemků r okrenteh Cumlng Bunton Doflire (Jol
tm 1'lntte Minlla-i- lloone Plate neb pMJeďte Kažilmu noetlvé a
spokhllvě poaloužf itHmii

Studující te tatlřelil na Zolnř vrllla Mlnni rmlk Allx-r- l Fuinnif Indiána Neobyčejně chladno
vlij Mino i pokud Vár rai U&friik 'ran V noci na čtvrtek 7

zmařil mladý život tvůj Metho- -

Na 16 a 17 uhodily mrazíky
Pienice te poněkud zlepšila oa ji

čím přispěla Otec zoufalého mla-

díka požádal "Nár Listy" aby
konstatovaly Ze jeho tyn byl po
celý čti ivých ttudií podobně
jako jeho lest ttudovavlích bratří
Z nichž tři absolvovali vytoké iko-l- y

finančně zabezpečeni otcem i

tvými bratry Kondicemi jež ne-

šťastník dával a o jichž výši

hu ale zhorSila te v ttředních a

tcverních okresích kde veliká
část osevu bude muset být zaorá- -

děj Synek Žák osmé třídy c k

reálného vyflíího gymnasia v Kře-

mencové ulici oa hoř Novém
městě Zoufalý jinoch jenž pro ZDARMA

všechněm nemocným
na zkoušku na úcmi dní

neměla rodina ani zdání zvýšily

na Zita jetele timothy v příz-

nivém stavu Se tetbou ovsa a

sázením brambor se pokračuje
pomalu Půda jest příliš mokrá

pro orbu Pastviny jiou zpoždě-

ny Na jihu stromy počínají kvétt
broskvoně byly poškozeny

te jeho itálé příjmy kromě volného

Iirl Telia ř Til T Sor lirbonl
ainnraoU

orlhfra irá arhAia kaídou 4 nudil r
Jan K lutři Monlam irjf I n ri mi

UipfMla VnJiA h lilll Ihyl Mlnn talnm'
nik Vť Mi Ihijrl Mlnn Afíntnlk Jan forti)

III liojrlc Mlnn pomád Jan Noaka florir

Č TIII Karfnmit OwtUinna Mlnn

odhráiraaohfíM kaMon 1 nadill r milici

IMlnn hodinu udniilf lnl 6 V N HndMdi
mlxiipfdda IhiuoI'1 Iminkí

tajcinnik Jno O riafinri 0'atnlk KfCafiliak í

pokladník Adolf Ifurak

Hpalrk é IX T rinri CKf Mlnneaola

odlif rá ara atbtiui kadou I nwlall r maalcl v

I fcodoilp rindamla Jun niiK lil mlalopM
Jan Hafla tajam irr K aaa tfMuik Anum

J'k poklafl Vaidar Maraa prtnairl Toru
llaOI rnitlnl ir Joa CriirM4au vnkarui
alráíMl) 1'rwhaaka I'lna (Jity Mlnn

(' X íwhoalomn r OHfU Mlnn

)illfa ara iihnui druhou DDdlIII T mf tlel
Ffadwida Ant Itoiik mlatopfadMda John
llria tu)rnlk Kanil III4W úřnina
Kami Kolín pnklaiJulkKrai) Hodil

ťřřhli) 6 XI T Ho Omniu Run

Odlifrl i'lif kad druh rtrnk t m'al--

o oarn hodin rainr r líni Kr Iallnra J'l4

bytu ni 93 K měsíčně V pozů-

stalosti nelrastného jinocha byla
nalezena spořitelní knížka městské

tpořitelny pražské znějící na 33
K a 71 h Den před sebevraždou

:Z ČESKÝCH VLASTÍ:

V středních míssissippských a

nižních missourských údolích se

pokračovalo se setbou ovsa a prá-

ce tato rychle jde ku pledn a v

Kaosasu jest již skončena Kanně

zasetý oves vesměs pomalu vzchá-

zí V hořeních ohioských údolích

byl učiněn pomalý pokrok i těmi-

to pracemi následkem mokrépůdy
V jižních státech celkem oves stojí
dobře ale potřebuj vláhy v Karo-

línách západním Texasu a Okla-horn- ě

Se sázením bavlny se rychle
pokračovalo v celé střední a jižní
částí bavlnářského pásma a zapo-

čalo se v severněji ch díntriktcch
V očkterých čátttích Georgie a

Texaiu jest sárení tkoro již skon
čeuo I'o celém pásmu bylo fo-ča- l

příliš studené pro zdárné
sklíčení a vzrůst a v některých
čáitlch bude muset být bavlna
znovu zasázena

Ovoce ve viech středních údo-

lích ve středoatlaotických a již-

ních státech utrpělo značné Ikody
chladným počasím v některých
plátech nánledkcm zpožděné sai

aony junu vlak vyhlídky dosti

dobré
de následují podrobné tule- -

i léčivý elektrický

pas CIANT

spíval ve studiích neměl 11 tebe
žádné pítc-mn-é 'dělení o příčinách

tebevríždy Studující Synek by-

dlel ve třetím patře domu čít 5 v

Křemencové ulici vedle domu "u
Fleků1' u paní Lněničkové S ním

bydlel studující Procházka který
ve čtvrtek 7 t m ráno přineHl do

gymoasta truchlivou zprávu Že

Synek leží mrtev v pathologii Z

kollegů nikdo oeví příčiny zoufa-

lého skutku Snad velmi spatné
finanční poměry mladého neroz-vážlivc- e

prý ku sebevraždě dohna-

ly Hyl velmi chudý a když dostal
výpověď z bytu jako by rozumu

pozbyl Hláhovýl Kolik ktudentů

vystudovalo pří bídě a hladu než
se po trnitých cestách dostali ku

svým tužbám a ideálům! Snad

jedlé jiné měl student důvody aby
zmařil tvůj život právě v tu dobu

t)Ht pofáleny Nt haldě uhel- -

(i den po ní) došly na adresu M

Synka peněžní poukázky tikže
tni v dobu neblahou nebylo lze

mluvili o okamžité tísní peněžní
Jeho věci jako šatstvo prádlo
peřiny knihy kolo itd nalezeny
byly netknuté i jest tudfž bezpod- -

ného Robertova dolu u Krvénic na
MoHlecku vybírali ti v minulých

Tisíce nemocných jest vyléčeno tímto podivuhodným pásem
Retimatitimus zácpu nemocí žaludku ledvin plic měchýfe i krve

aadaJan (:rvnf m ni} mlfiř Vt Ilt- -

Adoll iiaulák
ttatná domněnka že prodal knihy

ahy koupil ti revolver I ostatní
aar talamnlk aďnliila

ul pukl J Vovaaaitl H Htnorin nr
kašel impotenci (slabost mužskou) nervosoost hluchotu zápaly
zimnici slabost -- - léčí všechny a není nemoci která nebyla vyléčena
tímto pásem který dodává nový život tělesné soustavě přivodí vám

fantasticko-romantíck- výmysly

dnech děti Ida a FrantíSek Schul-

zovi uhlí by se v chudé tvé
mohli ohřátí Když je

zahlédl hlídač dolu pustil te za

nimi a hnal děti v míkta kde hal

da hoří patrně v domněníže tam
děti jelikož te přet nebezpečné
hořící rnínto nepustí lehce chytne

jež 1 tímto smutným případem
úplné zdraví a odstraíluje všechny zárodky chorob

byly kombinovány postrádají pod Též i zdraví lidé by měli používali tohoto pásu který je chrání
staty a jiiou tím tmiitoějšf sny

aby nHoatnli nemoci a taktéž učiní je silnýmiránu rodině činem tím zasazenou
potrentá Uickané díti 11 vědo Chceic li ho zkusit vystřihněte toto a zašlete Vili adresou oa

NEW YOItK SťKCIALTY CO

52 Ví 18th St Now York

mí co by je za kousek vyhozené-
ho pro správu dolu nepotřebného
ikvíru čekalo kdyby se dostaly
do rukou hlídače nedbaly nebez

grafické zprávy z jednotlivých

jen zbytečně rozdfrají Faktum

jest že zesnulý od Vánoc byl za-

smušilým nesdílným a ke tvým

přátelům ve Vyškově a v Něm

PriiNÍch kde jeho strýc jest obec
ním starostou vyjádřil se opětné
že má okamžiky kdy neví co se

států:

Neliraika—Vo celý týden ne Jo
stavil se žádný déSť Ve východní

pečí a pustily te pře hořící Část a ihned obdržíte pás i vysvětlením jak te ho používá Tato výhoda
potrvá jen několik dní a proto 33—haldy kam by zajisté nebyly

ani vkročily kdyby tam nebylyčásti jest ozimka v dosti dobrém 1 ním děje a že tomu mutí udělali VmI (Iiiih!přímo vehnány Odvaha jejíchstavu ala ze západní čááti se

fll XII Chriidlm t ltclnř WU

odlifratr anbiiH kaidou tfnti aolmtu r n4V
VI r T h')ln arr 1'fndanda Kar flalaaii#
tvM NOitnara atl mlaUiplada Joa 1'nirllllia
IViH S (Innara al i la) íifot Jiw Ilavlliia
I7KH N llnnura al pokladník Vín Jaiiota
MU AIlMirtkt

flfIo XIII ttnkf let 1 Ncafurtli 114
wooil ( o Mlnn

idh rá avihllaa Itatilou druhou nadill r niu I

1'fnlnila Kanil Honaak mlatoiilida Vai lar
řlaiuika Injiiinnlk Hnnrr Jw aiatnik
Ant Kotral pokladník Jan Kotral

ííalo XIT Imllnilr Kll
T TuKiililit WU

odlišné arhtta kaldoa druhou nadill t maalcl
1'liilnla AIImtI Kuia Joa Houkup línalo
pfmia tajamnik Ván ilauiark Joa Ilaral
Idiinik na Krahulwi pokladník

Jn Um é XT lliipUtu Mlnn
Odhfrá ar anlitra kaM druhpáia ráhraiar r A ndnraon llall Hřmla Jan Hlionka
o lvi mlabipriHla Joa Nipánna taj Joa

II1 ll m II pli lna Mlnn ďolnlkjan
furmní poklailnik frauk Kfiá

IXfbraakaC XTL t 0ili Jich

IMihf rá ará arhtaa kaádá prrnt ÍUirf r friiala
ralnl pJ W HriHlia Vrmia J W Ilrwh
U jam nik a áiatnlk Jaknb Marní lato ku la
Hi pokladník Káral Marná H R eur tib
aad Wllllama Ht

ť:aUXTIII Brntřl Mnmro

T I)rwod WU

rollllal náaladiillfll átadnlkf i padaada Jan
ťlllxr mlafiplndasda frank Klnkor l)JiHMlf fUilia ťnl Hohllliill Juallnk pokl
Toaa HfaalHc prárod'! Jan koma rnlllnl
alraá Joa Joalfak rankornl atrát Ňlipáa
řlajlirl poiainl rfhor Ván Nortk JifVlaanik Jan Korman Mchata aa odhrajl
kaádou druhn nadáli i lutalol

oiuamují značná poSkozeoí Jarka
konec A udělal

Korunou všech léků proti kašli

jest Severův llalsárn pro plíce
Přináší jistou úlevu a pomoc ve

vlnrh rhnrnbárh hrdla prŮduŠeK
a plic Cena 35c a 50c W F
Severa Co Cedar Rapidu Ioa

stala se jim vsak osudnou Obě

utrpěly lak těžká popálen(že mu-

sily býti dopraveny do chomutov-

ské nemocnice Ida Schulzová
zraněuí svému již psdlchla kdež
to jejímu bratrovi daří te již po-

někud lépe

jest skoro již zaseta a oves vzchází
v jižních okriaích S orbou k

korně se zspočalo za příznivých
poměrů járky traviny a zahrady
jsou zpožděny následkem stude-

ného suchého počaií
Kantát— Žáduý déSť ťienice

učinila dobrý pokrok oa jihu na
chází se v dobrém stavu v střed
ních okresích a ve spatném v se-

verozápadních Setba ovsa byla

jii skončena ovea vzchází vzrůst

jest pomalý Sázeni korný znač

kdy měl podrobili se poslndnlrn
zkouSkám na gymnasiu a vstoupili
do nového života Ve středu do-

poledne byl Synek nt ymnanin a

nejevil žídné rorechvéií Večer
odešel z bytu a už te vlec nevrátil
V ktpse měl osm haléřů 1 'námku

vysočanské mlékárny Z tohoto
obnosu použil 4 hal nt přechod
po můstku žofíoském ktni zřídka
chodíval poněvadž 4 ha' bývaly
na jeho poměry značný obnos
Procházel te tam asi do yíto bod
v ooci pak usedl oa lavičku u

kiosku pro letní lázni a za chvíli
zazněla uřelná rána příkvapili
někteří obyvatelé ostrova také
zvědavci z Tylova náměatí a na-

lezli na lavici jinocha mrtvého

Vypálil ti ttřelu z revolveru do

pravého tpánku Kukl tvírala
smrtonosnou zbraři v níž bylo
jeSiě 5 ostrých oábojů Hlídka
vyrozuměla o případu komisařství
ve štěpánské ulici odkudž přilel
vrchní komisař p Fahouo a polic
lékař p dr Kvasnička Mrtvolu
ohledali a totožnost zoufalce záhy
zjistili neboť student měl u tebe
legitimicl z gymntsia ředitelem

p Šafránkem podepsanou Dále
nalezen v kapse zoufalce německý
kaleodářík rozvrhem hodin V

kalendářlku byla založena zmenSc-n- á

fotografie dívky Snad také
historie milostná byla článkem ře-

tězu pohnutek sebevražedných
Na jednom lístku byla napsána
křestoí jména udělená oa křtu
tynku kněžny Winditchgraetzové
Mrtvola tebevraha byla převežena
do německého pathologického ú

tavu který mil ve středu příjem
Aby neměli pohnutlivou noc ni-

komu nebyla dána zpráva o sebe-vnžd- ě

až teprve ve čtvrtek ráno--

Záhada proč le ttudent zastře

$4500
do Kalifornie a nazpčt

Od 23 dubna do 1 května Hiirlington dráha bude pro-

dávali Kulky z Omahy do San Franciska a Lot Aogelet a

nazpět za

$4500
Zajímavé rozmanité cesty te nabízejí zároveň četnými

zastávkami 1 liberální dobou platnosti lístků- -

Hurlington jest scénickou cestou do Kalifornie— vede vát
mimo ncjvelikolepějŠI scenerie na tvěti Skalních hor za

denního světla

Pošlete si pro brožurku v nfŽ obsaženo je vše o Zlatém

ttáti jeho hotelích a jeho půvabech a o nejlepší dráze tam

jedoucí — Burlington dráze

Otnka eliudVlio élwrfka

Není to všik pouze otázkou pro
chudého člověka ale také pro člo-

věka t obmezenými prostředky
Mnoho bylo řečeno a ntpsáno o

blahobytu který nynf domněle v

různých průmyslech ztvládá

Snid práce je více a mzdy vyšší
než byly před několika roky ale
počftá-l- i te zdrtžení Životních po-

třeb itav věcí zůstává vlastně

nezměněný Chuďas který pra-

cuje rukama žije jak se říká z

ruky do huby Zvláště je to

pravda musí li platili nějaké lé-

kařské účty Mnozí však naučili

te skládali tvoji důvěru v dobou

zkoušený I ylinný lék Dri Petra

Hoboko a tak zbavili te ttále te
opakujících lékařských účtů které

někdy nejenom činí z člověka
chuďasa ale i v chudobě ho udr

Zují Je to pravá a účinná domá
cl útpora Shora uvedený lék je

snad tím nejoblíbenějším lékem

dnes známým Připravován je
od Dra Petra Fahrneye 113-11- 4

So Hoyne Ave Chicago III

Utloukla nevlatlnlho tynáfkn —

Z A te telegrafuje: V obci u

3 1 ietá Anna Hartlová
druhá Žena malíře porcelánu

oletého nevlastního synáč-

ka tvého Iiila jej tak dlouho

prkénkem do hlavičky tž zůstal
mrtev ležeti Pak ho vynesla za-

baleného v látku na trať tby te
zdálo že byl usmrcen koly vlaku
Hlídač železniční ji ale zpozoro-
val a dal ji zatknout! Purie byla
na to dodána okresnímu soudu v

Asi Dříve již týrávala hocha to-

ho co oejserověji a nechávala ho
celé týdoy hladověli Když kdysi
sousedka podala mu okénkem do

komůrky kousek chleba Hartlová
hodila po ní kamenem a od té do-

by syoka zavírala do chléva

Duitojntk ptttfiltn na eviítnl
Za cvičení 99 pěSlho pluku dne

39 března v polích u Znojma byl

poručík Frank po přechodu mo-

ttu zaskočen nepřátelskou hlíd-

kou vyběhnuvií proti němu z

a velící jí poddůstojník na-

sadil oa oěj ručnici a kladl mu

dle předpisu otázky Překvapený
důstojník jehoi prsou te ústí ruč- -

oě pokročilo na jihu započalo se
oa severu Na jihu korná vzchází

tle vzkličování a vzrůst jsou po-

malé Vojtětky a traviny rostou

pomalu Něco broskvoní bylo
poškozeno

frtnl Dakola— 1'očasf bylo uchá-

zející ale neobyčejně studené-Mokr-

půda a mrazivá lempcra-tur- a

překazily farmerské práce v

severní částí Setba ovsa značně

pokročila a setba járky jest skoro

již skončena oa jihovýchodě ale

jinde jest práce ta zpožděna Do-

tud velmi málo aemeno vzklíčilo
S orbou k sázení korný te započa
lo v některých jihozápadních okre-

sích Traviny rostou velmi po-

malu
Stvtrnl Dakola Půda ve vý-

chodní a jižní částí je pokryta
sněhem Na nížinách stojí voda
Dotud ládné farmerské práce oe--

Louis IJerka
český právník a veřejný notář

&3 5 T Mffl Itlilif Omaha

V áladorná poutaodpolaiUaod tdolkud
Kdo hjr noiinhoral radu nati táalupna r

právnlťh rálIIUiaufih notálamiu práH
aruili aa i hlíl pfnaí-líl- l iá-l- l dolirf

rápia na aiiKKk ar aa na n'J dárirou
uiiráif Odpiiruiulina JJ ravut krajaribm
kuli prárnl pumoel putrahujl tsř—

Josef Kavan
II

tozemkový -

&HI i poJUrnjící Jednatel
27011 Již 19 ullcc

Prodírá tntr Omaaa I v Ho Onaaa
aamrá a farní r pobílil Omatir I ra

atátu á poJilUnl opalM rám t' k aallpllckran při rwnah naJnlMifh Ta aalirá aa
VYbutoTOráaiai aWlraAlá

Obriťta důvěrou n oího a

bude vám ipravedlivř posl úženo

tBiilřnmnmJ 11 REYNOLDS

City Passenger Agent

1502 Furnam St Omaha

— Předplaťte ae oa "Pokrok
pouze i 1 ročoě ' Předplaťte se na Pokrok pouze SI ročně

-r- % ' ''T'? '


