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13 pr íohn Koček o 7 pr Vác

Opatrný o 15 pr Matěj Novák

(les) o Jj pr Karel Swoboda o

ioo pr Jos W Dvořák o 33
pr- - Vnuk Korn o 15 pr Jolm
Klímt( (jedna osmdesátka) o 20

pr„Mat Francka o 18 proč
Francka líroi (na řece) o 13 pr
J V Votruba a 22 pr a Walter
ííuresb o H pr Jak patrno zvý

kny byly nejvíce ceny v jího
východní Cáfti okreau kde akutcť
fík také nejleptí pozemky ae natě

zají jak já atále krajanům tvrdím

jenže žel žádný mne nechce

poslechnout a mysdí ti že tornu

lépi rozumí za pár let ale pozná
že jsem míl já pravdu
školní rok na obecných Školách

končí v Uolívar tento týden a bu

deme zase mít to potčlení po-

hlavkovat po nakolik DičíícQ a £

na(e nadějné potomky
abychom je zdrželi od ebření
baráku a vyvrácení stromo

Minulý týdsn zasedal distriktní
xoud v nčrn rr£la přijít znovu k

projednávání žaloba loupeže z

níž obvinžn byl jeden zdejSÍ mla-

dík poněvadž přepadl arménského

"pedláka" poitřelil ho nebezpeč-
né a oloupil o vfiechny peníze V

minulém soudu nemohla se porota
shodnoutí a tentokráte byl celý

případ vyhozen Tak chodí v

Americe spravedlnost Kdyby byl
chudák Armén přepadl misaour
ikého holomka jistě by se byly za

ním zavřely dvéře včzcňí na celý
život '

Na&e hOHpodyRky mají plné
ruce práce s nasazováním slepic a

krftt Jak se oznamuje vede tc
letos drůbež dobře a budou za ní

pčkné pfenlze Nám vyvedly 3

kvočny 42 kuřat a za jednu slepi-
ci kterou li dívče odoetlo do

"poultry bousu" dostalo 72c
Drůbež a vejce prodávají se vždy
za hotové a za dobrou cenu Za

pH l:t!OÍ

1'oítovnl %rdva $ Cech

Z J'raby iJčluje se ze dno H

dubna l'o vČcrtjíí pohnuté schftíi

"Ženského klubu" ranfna byla

paní lumpal Zemanová jak ta
idi následkem rozčilení při od-

chodu zc schůze venku Dál talaCÍ

mrtvicí Paní Jíumpal Zemanová

dopravena byla dámami jež jí
ze schůze provázely ve drožce do
všeobecné nemocníce na kliniku

proí Maíxocra jest naděje íe
se jcdná""pouze o lehký případ
mrtvíce neboť onemocnélá která

utrpěla ochrnutí po pravé stranč--

jest pří vídoml a může mluvit

Stav paní Joscíy Ilumpal Z's

manové sekretářky Ženského kl

českého — dle "i'olítíky" ze

dne 9 dubna ~-- je velíce vážoý a

nebezpečný Nemocná dosud ne

nabyla řeči ani vědomí V těž-

kých těchto chvílích jest nejbliž-íí- m

jejím přátelům átčehou a po-

silou četné a vřelé účastenství

ušlechtilých žen Českých které
své srdečné sympatie projevují
četnými svými dotazy v nemocnici
a květinovými dary Včera rloo

dostavily se mezi jinými: Pí Jo
biía Náprstková nakladatel pan
B0I1116 Símáčck s chotí pí Slaví
ková starostka Tělocvičného spol-

ku paní a dívek pí Seitzová slč

JiodřiSka JakubíČkova řiditelka
Čcsko-slovanek-

élio pensionátu pí
radová Havelková slč Půžena

Machova pí Iíana Kvapilová

slečoy učitelky Teakové Jedličko-
va pí Milina Kocurová-Iíanušo-v- á

slč Hohusiava Sokolova a j v

Nabídnutí k sňafKu

Za příčinou malé známosti hic

dá touto cestou družku Života řád
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hoch dobrého srdce řemeslník

vyučený krejčí n roků ctár Ne

?:] Eovmatisířiu SI
Ě f

řeznický a miwMi
VllllllllOn tuk pronlkno á k sídlu

bolesti Jitko žíidný Jbiy po
dobný proHtfeduk TlBÍcové
U (loKvmlřuJl

l
I 4

Bratři Sorriínové
- v £ 1 331 Wíllíani 11J

Mnjíini výlifrvZíly liolnost
fiiHAii VHiln dt-fili-

J(j]K1j iiciirti'l(f
vroliky M1 ho ié nwllepfif povfjttl 2

l'M)ďr n nřiHvřill sol Objednávky
mužici l il ♦fŽ ii!liř'i)em řítlo 42172

Cena 25c a 501

Ř9AMJtttJXVJXftfftt f %ft f tlf t t f t f f f 9 9 9 9 999

stavbou hez vřech prAthů# N

tavhní výhor zvolení W J

Jraocka Jo W Ovofák Matt
Wicek Jtjdova postavena Lud

víUí nejméně o de#et Kop drlíí
stí hyla Ml vři jakož i aakrífetíe

liwU poitavcoa zviáSté vedle hlav
ní fcudovy §ly predello opako
viní podobného rieEtČstí jaká

potkalo osadu před čtrnácti dny
Zároveň se dozvídám že pan 1'

J Stinek dosavadní předseda
katolická řeaké osady v i'olk

County io místa svého vzdal i na
jeho místo nastoupil pJau Tcplík
fetaník odjedu do Wiíconsínu k

dltkáro tam utaženým a tvou Í4r
mu zda prcnechai svému synu do

flájmu
Mimo stavbu nového kostela

zajímá v přítomné dobfc ktlny
kolem Karlina usazené prospekto-ván- í

na rudu olovenou a zinkovou

která prý co nejdříve budu zabíje-
no na ftrmi pana Jot W Dvořá-

ka poiUrnistra karlínského a bý-

valého občana okresu Colíax od

Ilowells Neb sem §n přistěho-
vavšího i'an Dvořák koupil nm

jwtek od Karla Uirtolovského

který nám odjl zp£t do západní
ho Kioaau tím dostal ao do

jeho drletí í kopec panem Ilarto-áovaký- m

'Tsjkspfk'' nazvaný
Na tombU kopci nalili experti do
lovniCtl neklamné známky rudy
Jak známo atojí ozarkská krajina
co so dolování rudy olovené a lin-

kové lýte na prvém mfuté v Sou
atátí i ze Jopiin diktuji se cny
těchto kovo Tak minulý týden
stála tam tuna dobrá rudy zinkové

I45 olovřné f 60 Kdo má dobrý
dfil tomu se penízi brnou a víru
lo bychom přáli z plna irdco pinu
Dvořákovi a tím i celému kraji

aby podnik se zdařil Sousedící

íarrny pana UureKo a V J Korná

mají již dávno' povést žc na stra-

ně u železnice chovají rudu Tax

inad se na konce dočkáme že sc

mj)saríi n nejiepsi ini-i- prr hcduzku jest
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kdo má peníze a dost pastvy ku Hlaste se řádná a hezká dívka nudiiiiciímuuiiuí) nuiióuimD
poje telata po třech dollarech kde aneb po případě i mladá vdova

obclioilník linpoi lovitiiiiil n domtleínil
jen jaké může sehnat Tak pan

viny lileóry su cio-utniki-
y

Matlj Novák vozí si dorM telátka

not n nxi jimi in nlui ói v buggách

která vlastní nějaké jmění a jež
chce mítí opravdu hodného věr-

ného a řádného muže a spokoje-
nou domácnost Která dívka tub
jvdova mojí ženou no stane zajisté

Zdravotní stav mezi našinci jest
l liititit II kiiiilll Uníiúky lu l) vinit !) ' f U nímii mil vi'lk řhlml titUntí J"ln iiřl X

U jkiil-"ii- Jenu mlřiié --Telefon ii"tH ini r jfdosti ucházející jen tu a tam ná-

sledkem nastuzení jeví se Ichčf 3
případy Tak byl povolAn k

toho nikdy litovat nebude Jen

upřímné nabídky se přijímají a

možno-l- i s íotograíií Obratem

poňty hc odpoví Za mlčenlivost
se ručí Adresujte nabídky své tod

Bojkůrn dr Mítchell k strýci Jose
íovi a můj hedmý sikramenc jen
tak tak včasnou pomocí téhož

značkou 'Láska a Štěstí'' na Po-

krok Západu Omaha Neb 38x22

lékaře unikl zápalu plic Odbyl

jem to dost lehce jen jeden den

stana z Karlina prosperující inlstojero vařil a druhý den bylo co

dřUt aby se umylo vfiechno oádolovnlcké

CackloyBros
Lowis a Clarkova

výstava--190- 5výhradní majitelé

Což nái Kubánec pan Divin

jíž vymočil kožich ze soli dg kte
rélio si hc na léto naložil? Vfiak i

my jsme toho dostali notnou porci
a dosud se nechce zimé od nis

dobf a vyčistila politá kamna Z 11

to jsem navařil polévky pro regi-

ment vojáků tak že se mi až zpro-
tivila ač jak se samo sebou roz-

umí —- byla výtečná

Tímto dopisem končím prozatím

Jackdaw a Puro ťclcr
Hamožltných kořalekl'řl tom až do Čtvrtku nadrŽov4lo

veliké sucho které v onen den
Západní dodavatelébylo přerušeno vydatným dcSlfn

Roderlck Dhu škotské kořalky

Escapcrnon? a Vlrglnla Dare vín

Repsoldových Kalifornských vín

žo se pan vy zaradovaly Jen

teplo kdyby chtělo přijít Vy ním
sem od severu posíláte neustále
vítr pro ochlazení Šedivý mráz je

svou dopisovatelkou Činnost neb

pojedu tento týden do Chicaga
abych tam nastoupil místo v ijřa
dovnfi pana V A čmejlky Přes
léto není zde Žádného pozemkové-
ho obchodu a člověk po pouhém
ozarkakém vzduchu epatn6 tloust-
ne Mé spojení s dosavadním

společníkem nebude přcruSt no a

mohou čtenáři kteří by snad sem

chtěli jet adresovat dopisy na

mne do Uolivar Hodina zde zů-

stane a v o Hicu mne % ochoty

a pálenek

'lIiilt Marťow"
Kxcclsior Springs Mo

každé ráno na pořádku Jak dále
co to poškodilo jabloně v plném
kvetu stojící nelžu doiud odhnd

Snlpbo-Salin- e a minerálních rod
nouti Korná je zaoázena a mnohá
klíčí ptaní ce si stojí skoro vÉuiIr

Též
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pustily se do toho celou silou aby
zamclksné dohonily

1'an 1'r Kom st vrátil se z

14 Nehraiky kile jak st doil((háiu
prodal svou (urinu o isoakrtnh
již lim dosud vlastnil 1'an Korn

od dallího vývinu vecl Uylo by
přání aby se nckdo ujal po mne
v dopisování do Tokroku" My
slímŽs pan HůžiČka by tak učinil

kdyby o to byl po2ádán neb jest
k tomu nejlépe kvalifikován Na

konec dékuji víent kletí míli tu
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i lolníivní sdeilí kraj a uAd vyla
dali Na sdarl Na shledanou v
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I W Dongres

čeho při náhlém naituieui jest
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