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Stávalo platí le f 16 tt lnou
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iterf I vyroste 1! do vfSe 3 step
Proto tak potrmky vstoupají il
v teně Před piti a lešti roky

prodával ic akr xa tli a čtli

lili mohly mulám uhepafm 1

Utnfnv Nul kini l y i plála
nmlt v lil K11 ohl!ii li Iniho
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l ujíittnliti I U iftitaat
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itrch rtt l ííl1) Mkuil toviroy

lioti po vit niiiit) sivltuy a v

nniot )'cli i piiciijt pouir aí

th dny v tylnu lak lf výJMik
tííi sotva na litotii Sundnui
moi mi pili k Jybyrh lřl pro

ně o stálých a dobrých mUtoch

na lir iáih le ty co orJlív při

lli Vlahuí víoíÍ te v pmech
rolnických nou to dobři dělniri a

řádní bdí KJo t y tedy potře
hovil dělníka můžr mně dopni
1 ilrovt n tJtlit ni k dlouho

dělnlki potřet)Uc a jký mu chce

dát méilčoi plit S poadravem
Ant Mikullk
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Pilani petlici itctbay illdy
ebyviii-Ulv- i 11 pHheuiij Ivýk
ti smrkovou pr)skttii ktMauei-ij'i- l

tugikaf-da"- ' suto "lyain
skida' a l prý mi vlaitnesti
cídil tuby a iicbovlviti úřts a

duh svřlí Jtit 10 etyírj l

abrs Mil nrrbtinna potře
b J 1 £i'ýkicl pi)ikhtf niliit
na kmrnvch smrků v chomátkiih
1 je třel dmi tničného cviku
rorrrnati ji od ob)íné pryikyři
rr l íedpokiáJá f ! to irifrob-t- i

tplolini mroriiu mboť tento
druh prysk) lica nrniWtt ni
ksMém kmeni nýl rl v prohlub
mnich vniiich rdni tlivých síro
mrt tubo poblílf nich Na lonu
rt prysky řn mléčně bílá

se pod teplou vodou do ů

a tik c iiHlioá k užívání

Koláčky nibývl barvy oihnědlé
pWkud do rudipíou uvnitř jinno
llntolinAJé ale na lomu záhy
zhuědnou jako na vnějlku Původ
ně est pryikyřice křehká ivHik

při žvýkáni méline a v úítech jeví
chuť balsamickoiromatickoi) po-

někud oikyslou Po delším žvý
kání stává se pryskyřice růžovou

Ccomickým rozborem xjiítěni
zvládni kyselina těžko rozpustná
ve itudeoé snáze rozpustná v

horké vodě a v alkoholu chutí po-Jol-

iiyseiině jantarové a hořící

nepřílil jasným plamenem

Jt J tilTÍ 'kl
llfl:!íiti ti V 1:!

niraui youooi zapoceio i m
L'll
7dii r tn 11

St

Jaccfos

Oel

mttl po rirc k ni'ifřlenl
Jako v kterémkoli Jiném

íaiehojlť Jíliř vkké ilubé

Rchrbougn Bros j niÍvTj
majitelé 17 a Douglas ulice

ol#iti přijde tok arúiodo) ale lo
aut ntm&lt inak )' a tlnvlk it
mml vlil přtioit (tyla n
jtltt ddi klil m přijla 1

oicm a liatry do Ámriiky ťyli
lmf v St jotfph Mo ai 4

roky V 16 lttth jnem i# pro
vdila Otec a Mílii a lrbtiii
dví Nrbnuky já pak s minhlcm
utiditi jíme tj prllrulle
hrpuUic Co Kam lam jíme
prodleli na lirml a roky Pik
mne poila nějiká ni
ptd ihýntii nrtifiitm a pfuto
uiii hiii tn ni iifhu miiil li
il farmu prodli a atychom jtli
do Oklahomy Tik tiké itiln
a v Oklihumě jme li koupili vuc
pozemku V Kmni po tli roky
oipritlo cel lidem elice ulkndi
lo Kdyl jíme ie uuddi v Okli
horně domavil ae každý tjJcn
pěkný delť a prvý rok míli jsme
dobrou úrodu Druhý rok už ta-

kový nebyl ale třetí rok nám lo

opět nahradil Korný jsme měli
dost ale bavlnu mokro značně

polkodjlo ale za to byla zase
Jrahá Halušek (pea outsl jsme
sklidili asi 30 bušlů Měli jsme
jich dost na dvě léta a více jsme
10 nírti Strcrsky a vůbec vie
dobře rostlo Myslím že jest

nejlépe sázet vSeho trochu Ně-

kdo má Štěstí v tom jiný v onom
a mnohému slouží ttěstí i v mě

stě Když jsme byli v Oklahomé

to let přestěhovali jsme se do

Nebrasky Mně tu ale neslouží
zdraví a proto budu muset jet do

Oklahomy kde se mi nejlíp Ubilo

a kde jsem byla nejzdravější

Nejlépe jest v Oklahomě koupit
s jara a na zimu se tam stěhovat

ale kdo nemůže učinili lak na

jaře může koupiti na zimu a při

pravit si pak semeno a vše oa

jaro Pak ani koně nejson tak

drazí na zimu a obrok pro koně a

vůbec vše dostane laciněji jela

bych ráda již do Oklahomy neboť

myslím že mi tam bude lépe
Jest tam také veseleji Není tomu

dávno co městečko Prague bylo
raloženo a už je hezky velké Jest
ve vhodném místě a je tam hezky

českých obchodů Ráda jsem do

městečka toho jezdila Srdečný

pozdrav vSem Marie Kopeckl
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STORZ
BLUE RIBBON

dollary le dřívím ale dnes stoji
uí akr nevsdělanéno pozemku lij
a vadřlaoého od fjo nahoru Jet
ide velice xdravý kraj vody dost

a to dobré Kolnici chovají do-

bytek a ítivl máilároy V mém

okolí jiou již Čtyři a dvě sýrlrny
Farmáři jsou aue aanií Němci li

jiou oa pozemky zrovna hladoví

Jakmile e něco nahodí již to jest

jejich Nyní ale musím již pře
stat Podruhé budu psáti vlce

Znamenám se v úctě

Jan Procházka

NIMBURG Neb 4 íervoa
Ct redl Již dlouho jsem nepsal
do vašeho časopisu jen (tu a

Opět itu coí není u mne nic div-

ného ani zvláštnosti Často se

zabývám pozorováním různých

pomerft a okolností ale jsem pře-

svědčen že jest mnohdy lépe více

méně mlíeti Započnu nejprve a

počasím Již po několik týdnů
máme více méně deštivých nežli

krásných dní Zdejší farmeři maji
větSinou vie zaseto a zaázeno
koma vzchází dobře kde jest

chybná vysazuje se a mlaty po£í~

oajl ji UŽ oborávat Následkem

mnohých dcťů zarůstá korná

místy přilili travou Nechci se o

tom příliS rozepisovat a podotý-

kám jen že u nás jest výjimkou

FLATONIA Tex 3 června

Ct redl Po dlouhé době přichá
zim opět 1 několika řádky Po

minulé dva roky měli jsme zde

počasí hanebné Spatné úrody

Minulý rok se alespoň vle za

dobrou cenu prodalo ale předloni

byla úroda nejhorSía při tom bylo
vše laciné Nejlépe se měli při
tom lékaři ano následkem Spát

ného počasí bylo mnoho nemocí
zvláStě ale zimnice Já sám s

manželkou za více jak dvaceti

letého zde pobjtu byli jsme po

oejprv nemocni zimnicí Ta

zimnice jest viru družka nepří-

jemná— Blíže Flatonia nalezeno

bylo hojně dobré hlíny oa porcu
lán dobré jakosti Město praco-
valo o to aby zde mohlo zřídit

továrnu na výrobu porculánového
zboží V líouston se vyskytl ně

jaký kapita ista který byl volný
továrnu postavit když mu město

daruje potřebné pozemky Na to

hnud měto koupilo a darovalo

mu asi 100 akrů pozemků Začalo

vyměřování pro továrnu a zdálo
se vůbec že zde bude v krátkém

čase továrna v činnosti zatím ale

milý kapitalisla si to rozmyslil že

I

Mase artézská studně jft 900

stop hluboká Čiftá voda
sloučená se západním ječmenoým
sladem a importovaným Črským
chmelem Činí čisté pivo Vědecky
vařené a dokonale vyleželé v nejčist
íím pivovaru v Amrrice odporučová-n-

jest lékaři Každá láhev vymývá
se sedmkráte dříve nž se naplní a

pak se MeriHzuie Bednu tohoto
druhu piva pro vaíi domáccoi-t-

STORX BREW1NO CO -- OMAHA

3MO MORE BLUE-MONDAY-
S

SWIFfs PRIDE

SOAP

Good in hard

water and good
in soft water

Madcliy SWIFT k ( 03IIMNV

Kwiftrvo 1'ríile mýillo riiijlrjlím mýdli-- JukOioí l ku jmu ) k (

Selřlc Nvého pnulla - nikoliv ofmlíiv

iONH LINDER velkoobchodník lihovinami

prý zde stavět nebude ZároviA

jakýsi pán pracoval zde o posta

SEVERO-NEMECK- Ý LLOYD
íft¥i'1!DÍ i" VSÍ Z fMMj'tfivruiií iÍ('rHT

z Baltimore do Břemen
1no po oovla 4imurouluirh (xtrjníi h parnícífli M1 1 Wi itin nic noiiitU:

( HrelaulthHn K(wliiHaiircr KrsiikfiirUHriMilciiliiiritt

SZZm Vi'crS ISZiS aioi ticiiua venl málárny a sliboval když mu

méíito daruje gtooo Že postavíkorný pranic nezarůstá i': st čistá Honby na ligry v Mandiurtku

JeUé více než velká Sibiř jestmáslárnu Peníze tehoáoy brzyponěvadž jest dosud v pytli rri
tel jsem na toto místo příliš po ale milý pán se rozmyslil } prý

máslárou stavět nebude Plánů

Mandžursko povjžcváno za nt--j

přndnějHÍ leviílé světa překoná-vá-

bohatstvím zvěře všechna zní-
velkých měli jsme tudíž dost ale

zdě Mnohé práce které měly

být už udělány stály jiná vada

jest ta Že vůbec ničemu ba ani

strojům úplně se nedůvěřuje a na
má loviStě Králem lesúvanížio

skutky utekly Přítomně po pěk

II kiijtilii z I5:iltlinoro do Jlrcmcn ol $50 nahoru
Tylo prnikj maji put 'ln třídu 'kajiilal J cixn'ia Jřt Jak II kajuta

priWiOe kajutDi n finluMi ťlfktrlrkl iníllu ií f Ho h rolirn l

1X111 eurírj-
-

pmlívajl
A SCHUMACHER & CO 419 iíanover St IJaltimore Md
II CLAUSENIUS & CO j$ Drborn St Chicago lil

incli )"Ji( b r4iiiil v

při řekách pak jest t i r jenž veném dešti kukuřice nalévá pěkné
vtchno pohlíží se podezřele jen likostí značně předčí bengálskéhoklasy bavlna přichází do vzrůstu

tigra královského Dospělý mand má na skladez té cerné stránky Ubcházi se

1 kouká se vltch stran na místo žurský tier má od h'avy až ke 9

1?ý!tt stará importoraná

brambory a zelí máme již zralé a

jenom si přejeme aby nebeský
tatíček nás uSetřil de&ti alespoň
po dva měsíce a aby slunéčko

íSžtí rloa kořalky a likérrpráce vie ae dělá opačně pře koření ohonti 3 až 4 metry Si

krouceně 1 tím se maří vlce nežli biřský tigr až doposud v Evropě
zvláště ale proslulou z r 1881 0FC& JSTiylorhřálo teplotou asi 100 atupDů

Za jakost vV-li- zboJJ ac rnííToť jest ta nejlepií medicína proti
Telefon 1815- 1209 Doualas ul OMAHA NEBpánům mexickým pilousům kle

říž ač k nám přilili z horkého

kraje zimy se nebojí ale velká

ukazovaný poskytuje jen ilabou

představu obrovských rozměrů

mandžurského tigra V některých
končinách Mandžurska přepadá
tigr lidi v bytech Skočí na stře

chu chýže proboří ji a tak se do

stane do vnitř Lovy na ligry po

ládají se větSinou vzimě vykopou
se hluboké jámy pokryjí větvemi

a kd% jsou zapadlé sněhem při

láká se na ně tigr bud Živým vna- -

horka mnoho jich zničí Pozdra

polovice drahé doby pracovní

Nabyl jsem v oboru tom víceletou

zkušenost na otcově statku a jsa
obdařen zvláštním nadáním pozo-

rovacím vidím každou vadu již

předem Jelikož ale nejsem
"bossem'' nic mi po tom není a

cení to má tkoda proto také ně-

kdy mlčím ač mnohdy Šílenství
ae až o člověka pokouší

předem na vadu a

náhled jak nejlépe nej-
-

vuji víechny známé v So Omaze
Paroplav Spol

Sev-nemec- kio

Lloydu
Po paroloal:h expresních nejrychleji jízda při

molu ri j dní 15 hodin a 10 minul

NťW VIIIIK A flft ť%t

TAKE THE WABASHTěSÍ mne že konečně So Ornaha
dočká se Národní síně netěSÍ mne

vftak že řád Hvězda Svobody č ťřilillii4 ňni r pit tyohlfrtimfnrli Drliirlíi--
"Kuluj? Wlitinlm ll'r"Mit!ř il ((' K i'iiflfií Wlllm145 CSPS jest z podniku toho
u#i1liA li t llh ! wP'icT vynechán aneb vyloučen ac didlem anebo honcí vženou jj na

pasť načež jej lovci oStěpy usmr (Ilmilif-- (Kl miAff Itmufi-- Iirixtmfi K'fu"rl "llflmrm" ttwtutin' i'miukratším způsobem Ire ji odtraniti on první pracoval pro uskutečnění
tí Krásná tigří kožešina se při

tom oviem tak rozedere pro ob

není mi dáno víry a teprve po
mnohém přesvědčování když jsme

"pl(lliil (níiovnl lipr(kíir řřlkl "Utln" "Maln" "N:k "

Hf řailmeamnl itnpruvaKHdltl (fMIH Mlutin''_ "Tři" "ll(litlltt ( táA Aňt u

TO

&ADNT LdPUOS
THE ONLY LINE

TO

THE WORLD5 FAIR
MAIN KNTRANCC

- iuiMllMiiiM eai'l fhri iachod není již k potřebě

JELKICIIS íí CO 5 nroa(hvayNcw York
£ I f I (4 V 1 1 1 iéi1 II ta1 asl ala 9%mé ri aan1 VJste zemdlení ?

Stává se obzvláStě v letě že te H CLAUSENIUS & Č0 '"m'n řf
dostaví jakýsi pocit únavy a sla

podolku toho Jan Michal

MÍÍMPHiS Neb 6 června
Ct redl Toto jest můj prvýdopij
a co zde pííi míněno jest tipřím
ně Slyšela jsem že se mnoho
lidí jede podivit do Kanady Zde
v Nehrasce jest už dost krutá
zima jaká tedy musí býti zima v

tá KnA Co tam člověk 1 leti
sklidí to aby v zimě prokrmil
neboť tam je zima velmi dlouhá

Proto jest mí cpravdu Vtirni div
no it nái vážený soused p Ků

žička se tun odebral Vždyť má

plece asi osm syuů hodných to

bosti Nemáme "do ničeho chuť''
HAMBURSKO-AMERIGK- Á LINIE 1také nemůžeme pracovali Co

Zjivaziidlu íckoviíiia jsou až k vMavlIIjest toho příčinou? Vzduch hor

ko ípatrtá výživa Někdo snad

te již hodně zbytečně nahmoždili

a natrmáceli a mnoho drahého

času promeškali dělá se to dle

mého náhledu poněvadž se to tak

déíat musí Ono to jest ostatně

dobré al pro lenivého člověka

pro mne nikoliv Ačkoliv též ne-

chci í!í!í ní byh nad jzyk vy-

plazoval tož přecs platí u mne:

Když dělat tak d&Ut a nežli se 1

pr-- í pár!) tož rsdéjí }eet Jeítí
e uit-- i zmínit jak těžko a bolno

jest žiti v cízí vlasti a vésti život

plný strádání potulný život ame

lický byť i mezi krajany Neznají'
li ilovčka pohlížejí nafl jsko na

cizince nedůvěřivě třebas že

jeho i jednání a chování

poukazovaly na vzdělaného po-

ctivého zachovalého a řádného

mni Toto nepociťuji zaiísté

namítne že s tím nemá výživa co

dělat že jí dost a dost a přece že

není schopen práce Chleba

Z tttavky dovolř-n- Vííchrn jednatelé mohou vás vypravili
po Wacash O krAsuO'1 drožurii "Siřtovl výsiavi'' 4 vSe-clm- y

iníurmace dopiite pod artřfcsoii

HARRY E MOORES Cen Agt Pass Depl OMAHA NEB

ř!(li 'nint tni uJiíiíji-- rf rk prarldi-ln- hjhJiipJ i:trijM ijnn
IraiilMitlHil M'ml ScJrrrlilijW JI4 s It-ik- ili Hamburku

IjxIA wrtjilíjl trtK v lKitn

IUntlHrik k( Ur} ut BRÍmarí! Htrrttii Ti Atlamir kil l'h-- i] %

vplinl Hp(ilnnt a vltri( iil4 Imíf mající h rttrnnoii inimiio! mi(ii tin n
íťi ttUi vflikli iiíiiidfnl parníky Kulimu)!:! 1ti ivnnlirřiitý h jnfď-ii- j

kwfi' Lu ixiímmIíI iciiijlrli-t- iiMt raHny Takfiv f'it jiirolu)! u
vlaitnl íílnií Jin p')li-r- t ObMn iířilivu i cm 'ilfařte na

HA M BURG-A1VIERIC- AN LINE
SI ťAU)aYWVi ívr "HViW OVkY

hochů a dobrých hudebníků z
maio a pokrmy tím ovfcem neisou

ninhž lze sestavili dobrou kapelu
Pan Růžička jest též dobrý řeme viony Ale ty také organy primo

neživí Látky které orgány naše

potřebují dodává jím krev a je li

ona znečištěna nemohou dobře

slník práce měl vždy doni a též

má pěkně zařízenou íarmu Byla
jsem na ní a když jsem shlédla
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II Kařdý den do 30 zílí 1 konečnou V

platností do 31 Hjoa 1904 od

II od Míssouri feky (Couocíl Uluííi
II do Kansas City vřetni )
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jsem dosud lep&í neviděla I vý-

stavnosti má v náležitém pořádku
Když jsem tam byla v polou máji
měli jsme tam už nová zemčata 1

loni ku konci máje měli jsme již

hlávkové zelí též í jinou zeleninu
a pod vínem trhaly se nám až

dráty V místě tom rodí se zna-

menitě vSechno ovoce a nerodil-l- i

nám některý strom tu můj mu

vyřízl na pni jeho nožem malý

prstýnek kůry asi palec iiroký a

měli jsme potom hruSek obaleno
a jablek též Oklahoma jest ve-

selá a lidé tam jsou upřímní a

jeden druhému v pádu potřeby
rád vypomůže Dobře učiní ti

kdož by se tam chtěli usaditi

když se obrátí na p Wondreise v

Prague Okla který i nám nejlé-

pe poradil Uposlechli jsme jeho

rady a dobře jsme udělali Každý

zajisté musí uznali že v každé

krajině může býti sebe lepií
přijde nějaká pohroma na úrodu

čistá jsou orgány čilé při práci

svaly se tuží a mysl je čilá

KrveČistitcl nejen že všech-

nu čistotu odvede ale oa vytvoří
nová kevni těliska Jest složen

výhradně z bylin a obsahuje moo

hé vzácné látky které kleslou ži-

votní sílu povznesou Pan Jao

PUskooy z Morrisdale Pa oám

plíe: "Koupit jsem jednu láhev

Severovi Krvečistitele a ochotně

dosvědčuji že mi lék ten pomohl
Jsem nyní úplně zdráv'1 Tako-

vých dosvědčení máme tisíce a na

požádání botoví jsme je každému
v úřadovně naší předložití Proto
náte-l- i vyrážku z krve nechuť k

jídlu ztrácí-l- i oko vale svůj jasný
lesk bledne li vaše tvář a hube-

níte zkuste Severův KrveČistítei a

aami se přesvědčíte že jest to lék

dobrý Jest k dostáni ve víecb

lékárnách a kdybyste ho tam ne

mohli dostat piftte ai přímo pod
adressou: W F Severa Co

Cedar Rapids Iowa Při objed-

návkách obnášejících f 100 a více
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Úřadovna: "Bee BoIIdlnř"

jtn já sám neboť lo jest údělem i

mnohých jiných jimž neupros

ným osudem usouzeno jest žiti v

cizině k zde ztrávíti nejlepií svá

mladá léta bez určitě vytknutého
cíle Či snad bych tím byl vinen

já sám mi neziStná poctivá po-

vaha aneb že jsem více v sebe

uzavřený že neprojevuji smýšleni
a touhy ivé že se nerad vtírám

lichotím? Vždyť přece nepodlé-

hám Ipatným náruiivostem což

mi přiznatt musí každý kdo mne

zná Uznávám že samotářským
životem mnoho člověk ztrácí z

půvabů společenských styků a

pranic neprospívá chováme-l- i

touhu tvou po sdruženi se zvláStě

i něžným pohlavím v tajnosti a

nesnažíme se sdělili přání svá s

jinými hodnými lidmi Mám U

přítele krajana svobodného a

řádného to bocha kterého též již
emrzel americký kočující život

livot bez domova Rád by se

oženit 1 řádnou dívkou a po při

padě ! a vdovou třebas i 1 dítka- -

bdí jež by vlastnila nějaké jmění]
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