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} Z mé CCSÍVí se mí dostalo pozváním k večeři
Epitaf)Ač paní Daucrová nečekala ná- -

Vtt Vk 1'řibyJ ctat Jednatel '! 55' vltěvu přeca v hrzku připravila
a obdržíte

ZDARMAPište sipro nás znamenitou večeři Druhý
"Moli ii nfÍHoflnfi pfcd kaZiIlrn ftoii'1

JJylo to v neděli když pojednou hostince vlastni p A T Ondrá- -
i

přijel do IJruno p Joi PVondra Cek rovoěž krajan velice přívěti
cem ddkízutl tu J)r Ornnt mno dplud
vyWW % pndoucDlco— Hteve Ityotar-b- l

WVi N Klnibal Ave CLIcuko III"vážený rolník t blízkého okolí alvý Vedle hostince má též kožcl
Joilna lAhev ns KkoiiKku zdarmatu nemálo byl jiem tomu povdě- - nik kdež možno milovníkům

M Má Ěš a I i t

ncjnoWijAf icxnnmy W řotkjVli tnlííovcli (I)lnc) 7 a 10alcorrli nior
(IA oKkýeli rAlkvch rckordň pro Umogmly a yrafutony 'ArtivuTi
znniWn cnomy foiít U iiiidclMila pro vícchriy huiďliií iiiiiilron JikoJl
i lonnmv hnkjvii kulil IMlo oiiuiry (vnkýúi zpímcli nhurli pru ( t

Ki6vácko inolky Jnkoí I nuznumy kupletfi dmU u komických cn jro
t t ocliotufcká ipolky UAlo tmk noniimy liiipio tovitriých fonkých tiumft-- n

(cli kounkf) oiivortur mml Niírodnlch (nnkft h lnnl pro ct )nn!iln(
kapely JukoX 1

'!riHiny (wukývh lubucfclt iiurmoiilk a liiidubiiícli ii1lrofi

Udojte vík puAlclo fctomplfk plAto
cen ze on lamave mne oovezi aoi tonoto aportu v každý cai se

Abie Místečko Atie soudě dle pobavili Jcitll p liaucr pohostil
l)v Y Ii GRANT

X KMko Hll(f kaiiHiu CM Mo
mnohých nových budov hledí nás skvostnou večeří tu opět man 9-

hlibnó budoucnosti vstříc jak želé Ondráčkovi poskytli nám 10- -lícdvbní zdvod u kullikupoctvíi
vfie nasvědčuje budt vzrótati I na ochotné místa kde bychom pře

ED JEDLiCKA SNevYoílíNYdálo Hlavně pp Svobodové spali a utrmácenému tělu dali
intcIliVcntní a zvláttě podnikaví pohodlného odpočinku Také oni j

"krajané mají onu zásluhu neboť nechť přijmou ncjvřelejsl dík za

založením banky a vystavením jich laskavou ochotu třetí hosti
nového mlýna položili základ klncc vlastní p Vt Žákovec jehož
dalšímu zdárnému vzrůstu jinak vlak v hostinci jsem nezastihl

OMA1IA
Loan & Building

uA-aaocIatl-

orL

v Iice Duilding
21 rok stard s noJutarU vo rnřHtfi

eioi

půjčky na měsíční splátky a při-

pisuje k dobru dividendy půlletní
při 6 procentech roční na uspoře-
né obnosy

Uco M iNutUiiffor tajemník

Pro stůldosud malého městečka Vfiak ježto byl doma pilnou prací za

nebylo mi popřáno abych mohl městnán Místo jeho k velké
sobě mlýn a jiné důležitosti pro-

-

spokojeností každého zastával pan
hlédnouti Včtiina obchodníků V ťcrk bývalý OmaŽan kterýž

jakož i ostatních občanů nalézala měl pro každého přívětivé slovo a

ae buď ni honu zvěře aneb návfitč každému ochotné vlíím posloužil
vou 'i svých přátel bydlících v — Moderní zařízený a hojní zá v čidlo mu

lil)

Boijth-omft%Hki- í úřadovna
lov 24 ulblízkém okolí Jediní pphostiofití sobený obchod sedlářský vlastní

byli nuceni tráviti nedčli ve svých zde p Fr Kaplan Dílnu svou má

místnostech Hostince jsou zde zaopatřenou oejnovčjeími stroji SplWpillŽífĎldva z nichž jeden vlastní pan los Kofiské postroje sedla a vůbec

Ti kdož dovedou oceniti výborný stolní nápoj

oblUí ai zajisté nafie "GOII) TOP" lahvové pivo

Jest lehké perlící ae a řízné a jako jest zdravé jest
chutné Vyrobeno jest z nejleptího chmele vybrané
ho ječmene a čisté vody—neníť v ním ani jfrdiné přfua

dy jež by byla škodlivá neb nezdravá Není to laciné

pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepřícli
a ti kteříž je jednou okusili atali se řádnými naíimi

zákazníky
Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto-

vých neb paintových Objednejte si u svého obchjd
nika aneb telefonem— Tel Omaha 154a So Omaha 8

JETTER BREWINO CO vaří a labrojí Ttbornfi píro

SOUTH OMAHA NKlí

za skutečnou cenuM Roubal a druhý p Jos Donát vše co nutno v podobném oboru

Jak jsem ae přesvědčil oba páoo
I hledali má u velikém výběru na

vé lělí ae velké přízni obecenstva akladě Za trvanlivou a úhlednou
To bylo asi vle co jsem mohl pro práci ručí vždy vfiem Fan Kaplan

WoodméritbeVorld

ČESKÉ TÁI30KY V OMAZE
A SOUTH 0MAZ1Í

D9%t4 t tréel 44—

tentokráte vykonali Fři nejbhžu mimo řízení obchodu věnuje ve

vlak příležitosti zdržím se déle a Čery svému dufievnímu vzdělání

pokusím ae důkladněji zmíniti se jest ctitelem ufilechtilé četby Dyl
o vícch zdejEích obchodech jakož jsem nemálo překvapen když pan
i ostatních podoicích FotčSením Kaplan pochvalným způsobem

bylo mi seznámiti se a p Vil Jo zmínil se o našem časopise a bez

hanesem zdejším prospívajícím průtahu naft" si předplatil Velice

rolníkem Když pak sobí přeď zamlouvají se mu včcoé a nanej

8 NĚCO O SEVEROVÉ iplatili oba páni hostinští rozloučil výle poučoé úvahy p iía vlasy
jsem se nimi a nastoupil opít Uád od času idělí a čtenářstvem

zpáteční cestu do IJruno kde k různé zajímavosti a přislíbil Že i n n r vu s
mé radosti setkal jsem ae p AI do naicho listu občas ničím při
Nímcem proslulým expertem na spěje začeř zvláště okolní krajané
stavění mlýnů Jak později jsem budou mu zajisté povděčni áro

slyicl tu jako víude jinde tak i v vefl setkal jiem se zde a některými
Abie neměli pp Svobodové dosti příznivci našeho listu kteří chtíce

ilov pochvaly aby avoji spokoje spůsobiti mi radost sobe na v Z
i

nost d Němcovi na ievo dali VSe předplatili a sice bylí to pp : Mat

jde "klep klap" znamenitě Také Kaček Josef V Šavlík a Václav

sciití ae i p F I Vaničkem dav- - Virka Rozloučivše se srdečně se

nÝm natím přítelem bylo mi na vlemi spěchali jsme a p Vaní

nejvýš milým Fan Vaniček by čkem k nádraží abychom nastou

Už je připraven k rozesílání

Jest výsledek velikého nákladu peněz času a práce

Obsahuje část kalendářní na každý měsíc a předpověďmi počasí

Jedná o nemocech a způsobu jak je léčili pojednání toto pochází od zkušeného lékaře

Obsahuje zajímavá poučení a statistická data jež zajisté každý čtenář rád uvítá

Jeho stránky oplývají humorem a vtipem
Má 12 stránek na domácí zápisky
Celkem vyílo 800000 výtisků v devíti jazycích

Jeden výtisk je určen pro vás Dostanete ho zdarma ve vícch lékárnách a v obchodech

kde se prodávají nafie léky aneb koneční pošleme vám ho na požádání sami

dlíval dříve po mnoho roků ve pili cestu k Linwood o kterémžto b
zdejším okolí avšak před časem městečku taktéž již jsem se zmínil

přesídlil ae do Wilson Kaa kdež a chci toliko sděliti že na miste

Vyt ICUII6ICIII UIKVIIIIK uoiauy
kteréhož místa vlak ae vzdal a

p vx uocekaia snieaai jsem za

nálevnou čiperní otáčeti se pana
F J Blatného dávného přítele
"F Z" Ostatní vše jsem ehle- -

nyní zabývá se pozemkovým jed
natelstvím Fřítomní dlí zde za

dal při starém jedině že jedenúčelem uspořádání výpravy do za- -

Na&o Uky nadiácjí so v trhu p Hnt slololí Lidé J kupují nyní víco m žil kdy pbd lim Ncmá--ll

Jich á8 lékárník nu uklitdř oldodncjte ul Jo přímo d náx Iřl oltJsdinÍ¥kácli za $100 unch úlňU U pln-lim- o

dovísné sami Za ohnou $500 inflžoto ul ryhratl Uky v eeofc #000

LÉKAŘSKÁ PORADA ZDARMA I

k

kládající ae české osady Znojmo obličej afi vždy vesele zíral do

Jak jsem viděl těší se Ferda velké avěta září jeŠtč daleko větSÍ bia-přízn- i

veškerého zdejšího obyva-
- žeností a to byl sám pan Frank

W í
telstva neboť nebylo krajana DartoS majitel druhého hostince

jenž by jej byl srdeční nevítal Z Jemu jakož i jeho ct manželce

toho ohledu již předpokládám Že platí srdečné mé díky za přátelské
se příteli Ďasem poain zusKau ponosicni run

kteří by výpravy téhojni krajanů pr4ťCi_Muž nebo žena ve
se súčastnilt — h„„ l„ I
Naavé cestě zavítat jsem též a HM nř4ce a Dfcce ien

to poprvé do pěkného městečka
málQ jim t0 tkodí Přijde vSak

iviorse diuh iuKiutnuiw hw Unha kdv ue t že il nen tak
nevysokým návrším Malebný po
hled musí městečko toto skytat!

křepkým jako býval Nesnáz je

že příroda nebyla s to učinili
7 4

když vfie se zelená Také zde
opravy jicnz teto jeno poueuuje

'dlouho jsem se nezdržel neboť ťříroda potřebuje v této práci
nikdo i venkova do města nepři malé pomoci a právě zde je to t

jížděl Z obchodů jež mají v
kde starý bylinný lék Dra Fetra

držení naši krajané jnou dva ob Hoboko ukázalo svoji sílu Vy

lučuje upotřebenou látku ze souchodv zbožím smíšeným z nichž

Hoverfiv Iaxoton má pFíjenitioti chuť lehce pro-jím- á

a vyhojí vleklou zácpu Cena 25 centu

Nevěřily HHHcí VIiih1 íiamczf vypadávání vlasů
odstraní lupy a zpfiaobí vrfist vlasli 50c a $1

Scverova IWiihI' proti urahii n vynižeiiliiiim jest
nejlepW prostředek v místním léčení kožních
nemocí Vyhojí avrab chrásty USeje a p
Cena 50 centů

Ncvcrflv Nervoloii léCÍ bezesnost bolení hlavy
sklíčenost otřesené nervy otrávení lihem ná-

sledky prostopášností a nervové vysílení $1

Kcvcrovy Tahlelky proti nasl uzeninám jsou
znamenltjřm prostředkem proti chřipce Vy-

léčí nastuzení a kaSel dle možnosti v jediném
duu Cena 25 centů

Severova Pomáda 1111 vlasy jsjcmtií vlasy a dodá

jim lesku Cena 25 centů
Neverova mast1 na ráuy i holosti hodí so na

řezy oznobení vředy a pod Cena 25c

Neverllr SIMtel kuříeh ok odstraní mřkká a tvr-

dá kuří oka mozoly a bradavice Cena 25c

NeverlW lék proti eholeřo 11 prňJmu jest oblíbe-

ný prostředek při choleře lípla vlci letní ne-

moci křeCfch a průjmu Cena 25c a 50c

Heverovy Pilulky pro Játra Malé alo účinné
Zaženou bolení hlavy závrať Upu a viccli-n- y

choroby jater Cena 25 centů

Severou Zlatá Masť na oři Jest jediným lékem

při íďnřtu oči bolavých klapkách očních atd
ahrání utvoření ae ječného urna t'ena 2v

Severova iiiasť m kalar vyhojí letní íluniU l a

rýmu 1'ročiittí a (mírni xupáleuou sliinUl
utwtií Cena JScentn

Severav Zaijpávail lraiek pro ttetl hU iuo
malé dítky po koulila pro milic po holeni í"o

Severova IluJIvá Náplast' vyltojí lwdeU ve va

leeh a v kloubech Nejlei( pnutfmlik jnoti
místnímu reumatlsimt t eiu 2

Severovi kupky proll holťlrm suhA oUtitrtujl
á"č a snuiluui v kaWéin pfímttí pinii
bolení bů Cen lUeiitu

Heverfiv HuNám pro plíce hojí nantuzcrif kaSel

jakoí i vAvchny choroby hrdla a plic 25c a 50c

Scvorofa Žuliidcfní Hořká pomáhá od ricjiáílv-tiom- U

a při vBech chorobách žaludku vzbuzuje
chuť k jfíUu h(1( žaludek a celou tčlcMiioti nou

Hlavu Cena 50c a $100
Ncvcrflv Olej sv Ootharda ovčdčujc no při opa
řciiinách vymkdutiiiách oálcnlnách pora- -

iiCní otoku zánětu a reumaUckých a ncural-ickjřc- h

bolcMtech Cena 50c

Hevcrflr Životní ItalHiím vyhojf vleklou nezážlv-tion- t

napraví každý orfáu v tele a dodá nové-

ho života celému yntcmii Cena 75c

NwriW Hllitcl 'odvln a jator odstraňuje třla
kyncliMii moíovou hojí žluční kámen bolest-

né moření a vRechny otitíZc moCového dwtrojí
Cena 75c a $125

NeterlW t"'rvokaií vyhání Červy upravuje vnitř-nott- tl

a je přHemtijřm projímadlem pro dítky
Cena 35 centu

Scvri ňr Itcifulátor icnikfcli nemocí mírní bole-

sti iri meHlíním finténf acalluje orgány a léM

veškeré choroby Zmukého tUlroJÍ Cena $1in)

SevcrAv KrrťMstllfl účinkuje při křtících bou-

lích a vyrážkách Odstraňuje nečistotu
krve a klouži co jarní lék Cena $10

Spvfrova Fehrokura íinenSÍ každou horefku
vylétM malarii ximnlci niruzlvtmt baheuní
ífiniilcl atd Cena 75 centu

SV(-rO- Kllltel NnlťH )Víbiuuje mtb c a obřh
krve síli srdeCnl ntCuy a tepny a vy UVI mdeC- -

n( vadu Cena ♦ luo
Sen-roi- r 1'ráUv proti liuleateut hlavy a iit uraN
Kli vyléi'1 dltí muliwti kaidé Uileuí hlavy

jkcI lneural({il 1'pluS neikmlné Cena 25c

mVvřrfll Tliltel tMI jest nelU piií lék piodMl v

Ca í'iiilkuváitl ťiisobí iiiaitteuitiS pfl kolKu
a pfináU tlt hý pánrk Cena 2AťPittu

Srírrův ték proti rruaialUiuu tmíint a (rvalo
vylétl upui(ltóil v in-k- ldest v křiti a v&eil

ny rvumatkkj neduhy tua $lui

jeden vlastní pp Walla a Kezní
stavy těla a seslabené ústroje po

Ček a druhý p A Cippera Jsou
siluje Dodává se lidem přímo
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to obchody rozsáhlé a všeho co en oi majitei0 jjr peter Fahrney &

možno v domácnosti upotřebili So HoyneSons Co 1 na— u8
malí velké zásoby na skladě Jak Ave Chicago lil
k led a om 11 tak i k druhému rádi

jdou krajané vědouce ie u nich

dostanou vždy ty nejvylií ceny za

své výrobky Hostince jsou ido Prémie
Ct čtenářům nabízíme Utos opět

tři 1 olehl jeden vlastni p jonn
M Uftuer Mlslvoal Jeho jest

pěkní satíicn hojní rfttným

pitivem sásobcos Ačkoli pHauer

nikdy dřív mna neviděl tu přece
ti

'i

1'HČfHKOV ta doplatek 13c

VllLKÝ SLOVANSKÝ

1 doplatek 15c

ihocd srdeční mne pitvitai a po-to-

1 jinými obchodníky laskavě

leiuimil Nad mlstaoall jho na-Ni- l

se hold který vlk přítomní
tm- iswnsiisiiwTOnwiiinsiii1 1—m

IIKSK1) LIDU IJC

čski kdo by st ¥ IUoi jeho uvi
mi rktf n iiiuH i itho Ku prémiím jioucptávořnlvlichnlial

ci choí Plilmoa ml nrjdečúě!! Wol sobí přdpUtl o tok ku přdu

diky laktajsasképohoiltol jhol V úcll Vyd 1'okioku
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