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MAr itHll prnK Itljl ti lni(l na ilnm rMiu tikli

jak! Hord spojeni s odpoledni
lnl fedkoti Ikolouř Co o tom

louíltf probudili krajauéf
Pouť svatováclavská v Karlině

odbývala 10 vc atředu ipftiobeirt

okaralým a odpoledne arlll tc
osadnici na farmě pana Karla

V Mm 715 Jlžnl IU Ul

TtfttftHI ÍO INI LEVI-H- OCo se stalo v Polk Coanty Mo

za minulý týden
Samka kde při sklence pěnivého

Uvtjl tni na MlmlA nr)lri- - tíhli vMm drttlm a Joul m'1 vim ai tu řo

runy Vlft mih)lou ti}'tri plo ta co nll('l tMoupmiu
Za dolirmi a purthon tahu JnUl I lineou dmUtkn r mřiČeska voliče v Miwut! tinszcr moku a sousedském hovoru baví

Dcutnlkáliký obchod nalrho
národního 'ciflármochra'1 utěšeně

prouplvl takt pan Kidlbr t o

mola sni Madtivftem lakáklni
Oiiatnfi není ta nic divného Jeho

doutníky jsou I odborníky usuá

vány ca nejlrpM jaké 1 ! mul to

koupitl dále jsou jrdiným doma

dm produktem svlho druhu na

adi itu rn ú pír
tasloull aby každý naflnec vždy
a všude Žádal "Koyal Lacc" nebo

"National" doutníky a jiných no

bral Kuřáci dýmek naleznou v

jeho odtezkovém tabáku nr jlepM
druh jaký vůbec lze koupili a při
tom podporuji uniového n&Šince

místo zlodějského trustu Svůj
k své nul Dongrcs

se upřímně po ataroOaku "jakfiujcm na avIáHto drtleliiy1 ÍUnck
dohu nás vo porhcenl dlouhonalézající ta na 15 stranca toho

to Hitu Vot rcd vcíera Až bude zdejší iesk

HolivirMo 2 Iljna
kolonie starší a my všichni usae
něi&í Pak zaiisté nastane met

Miajy MatCj Kojctin syn
chvalnft známého roiofka od Kar
lína počal studovat! na zdej§

kolleji

námi také lepši společenský život

Dosud jsme zde Žili ve smyslu ná

rodním jako na duševní poušti
V pondělí přičela do JJolivi

TTfiTHFT T3T5 AftTTT? českY hostinec
JtlU i ihh JťJfrafiu U Jh o mésta Prahy

na rohu 13 a Wílllam ul Omaha

Čll5 a pohodlní tnUtcné pokoje pro ceatujfaí Jakož I výborná fnká
strava a vzorní obsluha V hostinci obdržíte vtořný STOHZOV IRŽÁK

ni!jlcHÍ druhy vín a UWrft a ncJJomnřJRf doutníky
Krnjuné zavMto li do Ornuhy návštěvou ubylujtn nu v hotelu Praha a

uíctílto nejenom ponfiz alo unavíte so I víollkých ntnKzf 8

TclAlftl4 O plížen krftJnnftMdA VINCEXC 1 IM)MtOVNKÝ

Pan Frank Svoboda hostinský
rodina pana Karla IJartoŠovskéhox Prague Okla prodal zdcjS
Pan Jos Růžička bratr pansvou Čtyřicítku

Pan Matěj Novák objedná
Dartošovské jel jim naproti
minuli se na cestě do Kansas Citykrásný kamenný pomník na hrob
Za to ale našel Josef v Kansa Bai irxsivjímr uvit lavrKavmjs-avttsvBx- i

r ř-svého pfedfasně zesnulého syna
City Karla vykukovat s jazykemFrantiška

f ft""ifgt IV l 'JJSžízni vyplazeným z nákladní káryRev K Francka a Robert
a tak společně "otestovali" všeKlimeS jedou dne 9 tm do St

Louisů na výstavu
co měli u Stulz Bros na skladě Riloy Brothers Co

Novinky z West Point

Do našeho města přijede dne 7

října W J Bryan aby pomáhal
kandidátu východních bursiánů
Parkerovi v nastávajícím voleb-

ním boji Udělal by však lépe

kdyby si ušetřil tu štrapáci neboť

občanů kteří dosud v Bryana vě-

ří je čím dál méně zvláště od té

doby co se dal najmouti od lidí

které ještě před nedávnem prohla-

šovat za úhlavní nepřátele americ

ses velikým "nákladem' pustiliPan J Krejčí vrátil se zpčt se
VELKOOBCHODNÍCIsvou mladou chotí z návštěvy

domů Já se vsadím kdyby byl
dráha vážila káru po oné návštěv

1 Stulz Bros že by byl měl pai
svých rodičA v Owensville Mo

Stará paní Buláuková jejíž
Bartošovský kapitálně přeloženozdraví již po dlouhá léta je chatr
Ve Čtvrtek dojel náklad šťastnné právě se pozdravuje z těžké

Likéry adoutníky
Old Military Hyc — Diamond H Hye

N B Archer Bourbon

1118 Xíiniíím Ht OMAHA

kého národachoroby zápalu ledvin Dr Drake doKarlína a "Pikes Peak" má už

svého euternéra Buďte nám ví Vlak nečeká proto bude dobřeml ji léčí
když si čtenáři P Z vštfpf v paMinulý týden usadili se zde dva táni a bůh dej Štěstí

Pan Karel Škrabal přistavujnoví krajané a sice páni bratři rně t že jízdní řád změněn by

nyní takto na severrozápadnívelký Dřídavek ku svému domu aPechové z Oklahomy Oba kou

pili menší farmy u Karlina

m

až uvede vše do pořádku bud

mít jednu z nejlepších residencí v
Rannivlak'vých přijíždí 737Krajan J Vaškovský odjel do

městě " záp " 1055 JONH LINDER velkoobchodník lihovinami
má na skladě

Kansas City aby tam pres zimu
Káléndáf sice ukazuje začátek Odpolední vlak vých při) 2 03při svém řemesle pracoval

Jak se dovídám chystají se pp podzimu než rtuť v teploměru " " záp " 610

iá stará íniDortovaná iMú mi kotalRy a IiKérySojka Kocián a Zrast na výlet do
skoro celý týden lezla až k deva

desátce V sobotu jsme dostal
Ranní vlak opouští Omahu

740 a odpoledni ve 250Oklahomy
kýžený déšť a silně se ochladiloV pátek tento týden odbývá se Znamenitý řečník a předseda

nižšího domu Canoon který
zvláště ale proslulou zr 188! OFC& JS Taylor

Za jakost všeho zboží se ručí 5?
Na dnešek uspořádala děvčata

požívá všeobecné úcty iu demou Dvořáka veliký tanec na rozlou
dražba na farmě krajana Johna
Ročka

Ve čtvrtek mluvil zde republi-

kánský kandidát guvernérství pan

Telefon 1815 1209 Douglas ulf OMAHA NEtf
tčenou s RoČkovými kratických Členů kongresu řečoil

zde v úterý dne 27 září a zprávuKdyž jsem přišel v úterý po Kdykoliv potřebujete kočár k po
o této schůzi vám podám příštěWalbridge ale účastenství nebylo obědě do oíheu co tu vidím jako

V neděli odpoledne naši hošivalné Jest vůbec letošní kam
sehráli míč s "teanem" z Dodgepafi velmi smutná Demokraté to

v koutě pytel jablek Vzpomínám
kdo by byl asi ten dobrodinec

jenž by si na Doaeresa vzpomněl Přede hrou se chlubili jak těrn

taky někdy jindy než když ho po- - z Dodge ukážou zač je v Pardu-

bicích perník ale když došlo ke
třebujea hned běžím k oknu ne

břbu aneb k vyjížďce objednejte si

Jej v ncjvřt&f p&Jřovnř koní a povozů

Paláce Stablcs
CHCItEIOIITOX máj j

roh 17 a Davcnport ul

Kotáry Jbou vyhřívány a proto

možno v nich podniknout! I delftí vý-

let Povozy možno ai objednali tél

telefonicky TEL 257 20

uvidím-l- í někde koně Otradovcň hře tu jen tak tak s největším
úsilím vyhráli o jeden běhŠimlové nikde ale za to vidím na
Náš pekař Kíepela svým zna

jednom voze naložené tři sudv
menitým Žitným chlebem a svýmjablek Ať mne husa kopne zadní
chutným pečivem dokazuje že

český pekař není k "bítováoí" a
nohou není-l- i to potah Martina
šimka Aha už se hrne Martin

proto také pověst jeho se šíří podo dveří a usmívá se jako měsíček
celém okolív úplfiku Děkuji mu jak nej
F J Zajíček byl nominován

zdvořileji dovedu — (a to není
moc — Poz saz ) než Martin se demokraty za supervísora a chlubí

se že před svým republikánským

Česká nemocnice v Crete Neh
Dokonale zařízený ústav k Uhni tfoch ncnuid

funí 1t oimifcn ímt nJnov8J'l (ttrril a aparáty tulí že nomocaíra dot- -

Zvldítní pozornost fie věnuje líířenf vwícIi fen-ský- ch

nemocí rakoviny a nemocí prsních

stále potutelně šklebí jako by
kandidátem nevezme do zaječíchbyl vyhrál nejmíň" ' ambo sólo"

NaSe české děvušky chtějí li'Co u kozla" povídám "se tak
usmíváte na svět" Milý Martin
se přiznal' "Inu tedy tak vám to

'ovím No abych vám to řek'
S

mít krásnou parádu a naše dobré

české maminky užitečné věci ať

sti neopomenou zastavili u Jerma-- na

kde dostali k podzimní a

zimní době ty největší zásoby
růdného zboží které prodávají
zrovna za babku

krátká tak jsme si taky pomohli
už k Missouráku Kluk jako buk
a řve až je ho k Jirsům slyšeli"
Doma všechno zdrávo a proto mě

Nevíme ani doe ani hodiny —
Martin častoval jablky a mimo to

poslal všem třem strýcům do Tyn praví písmo svaté Ve čtvrtek

nesl George Mock pytel obilí do
1 HAHBDBSKD-AMElilC- tt LILII

HpoleenoKt tuto udržnlo cdý rok prajidftlné aHnj s
dowbjmi

Jroo-roulxTý-
inl

loděmi Sejryehlelfií jízda z

Ud6 odjlždřjí ve ítrrtk v soboto

dali SD po sudu Jestli to

myslí opravdu s častováním

cítí v kloubech že budou biti a

republikáni jsouce si vítězstvím

jisti nevěnují také politice dosti

pozornosti Jen aby na konec

příiiSoá sebedůvěra nestala se
nám osudnou

Zdejší prohibícionisté soustře-

dili veškeren svůj boj na kandidá-

ta demokrata pro úřad distríktní-h- o

soudce pana H Pufahla a

jeden z jich předáků čieo jisté
pozemkové firmy kam se našinci

jako slepí hrnou sbírá dokumenty
proti p Pufahlovi velmi oblíbe-

nému to mladému právníku ve

kterém dokazuje že je přítelem
pití Našinci dovedou prohibici-onisto- m

nadávat ale když mají
někomu dát vydělat dollar než bj
d alf příležitost vlastnímu krajanu
lezou za Amerinány a "vodolízy"
jako slepí
- "Strýc" Sojká pan Josef Soj
ka nalézá se v ošetřování lékař-

ském a sice následkem chronické

choroby oční která jak dr Mít

chell se vyjádřil potrvá delší čas
než se vyhojí

Dokonal zde život jeden ý

tvor a sice rodem z Butler

County totiž stará nase čuba

Fannie která mi připadla co dě-

dictví po Johnu Kroupoví Chu-

dák oslepla k stáří a když nyní

ještě ke všemu dostala praSi vinu

nemohl jsem se na její trápení
déle dívat a s bolestným srdcem

vpálil jsem jí nábo) za ucho Starý
a věrný pes ten byl zde i v Ntb-rasc- e

dobře znám a zaslouží si

zmínku tuto více než mnohý

dvounohý tvor který se sice chlu

bí tím že je k obrazu božímu

stvořen ale nedává to na sobě

~moc znát

Z doslechu sděluji Že byla po-

slední schůze Svobodné Obce jež

se konala na farmě p Urbana
velmi animovaná a program se-

stávající z přednesů děvčátek

Sojkové Jarešové a Eidlbesové

byl velmi zušlechťující Takové

ho něco zde potřebujeme Což nž- -

pfi každé radostné událostí pak

stáje když tu pojednou na neště

stí koří vyhodil a zasáhnul ho do

žaludku a ubožák dokonal v hroz-

ných bolestech v pátek večer

Smrt jeho oplakává manželka a

tři dítky

íiambursko- - naerlckímu přeju aby se podobných ra

dosti dočkal hodně často
Linie jeitt nelstarM MmecMi Trans-Atlantlc- Parol 'i
vlétni 202 lodi majících úhrnnou anojnont 041O84 tun5

llkí iifenořnf parníky zahrnující 24 dvouHroubovýcb Pro'odl
vfthnfHnolecnoita

Takoví DoCet Dftrolodl DflMinulou neděli stojím na nádra HlUlu Jíva T"

krá la nohodlí ceifltíících zvlMf zařízen
lávu a cen obraťte se na

vlaatni £ádná Jiná atflfcCnodt Ohledné- - přepží a dívám se na lidi z vlaku vy Kandidát Petr Petrovský jehož
stupujfcí Najednou spatřím lézt

HAMBURG-AM- E RICAN LI N Frepublikánská strana navrhla do
ven břicho Koukám pořád jen ígislatury jeat mladý vzdfilany
amé bficho pak zase ještě břicho

ostatního těla dosud ještě nevi

děli Hlavou mi probleskla my- -

energický farmer který čestně a

upřímně zastupovat! bude zájmy
stavu k němuž náleží a proto
zasluhuje aby čeští voliči v okre-

su Cuming pro něj hlasovali aby

byl zvolen

ílénka: že je tohle linwoodský

Paroplav Spol
Sev-neniecké- iio LloyduBartoš a jede se sem uzdravili

bezinkamí ze své vodnatelnosti či

épe řečeno pivnatelností Již se

Vlhkost podzimních nocí a jitermu ženu po ruce ale k nemalému

mému sklamáof za spoustou bři

10 paruiouiíu cajic3uiii hv-- í i r—
moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut

NEW YtItK A IlliRMEIf

-i i rv „inlrh doratwh paroi(Klíh a IUIH tonáchJiM atop

způsobuje častější bolesti v bo

kách proti čemuž jest nejlepífcha se vyvalil nějaký pětistyliber- -

prostředek užívání St Jakobs Oil dloíhrb BO itiy IírokVch 'irmt Kurfat" "Barbaro" "tíreun!!" "Jřrearwn

imž se mí místo bolesti natírati
i sladovnický z Kansas City

Co den docházejí mne přihlášky
naše nové cirkuláře a kvapem

Přadélna poltirol doprava (kadí ttvrUk) "Bkoln" "Maln" "Wecna"

středozemní doprava
_ r PrlntoM Tiana Kntiniir Albort Udhfinrollem-- OťrfidnilSky Dr Išky

VCuba Kana ve čtvrtek 6 října ve 2jích ubývá Proto kdo se o zdej
poatonl lOhtodtS W v kajot a meílpaluW cen aul obraťte e na T

kraizaifmáa chtěl by o něm

JELIIICHS & CO 5BroadwayNew York
Hlavni lodnateTó pro sapaddbw

něco více vědčti nechť mi třeba

len na poštovním lístku dopíše a hodiny odp
v Vnitnn )k1 v mbota 13 rllnt v

dostane to vše "vyportorafiko- - H CLAUSENIUS & CO SSiSSSSiTínl řádu Okla Rolník a v nedčli 18 říj
va 2 hod odpvané"


