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unaveni nic vás tak
neobčerství jako akleoka Čerstvého
pěnivého moku a proto kdykoli
chcete ae občerstvit rastavle se
hoitiocí jejž po mnoho roků říd
—

Krajea J J Malý taatupuje obdrieti
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jehož střížní obchod v č 3014 na
Q ulici úžasně vzrůstá a jenž
neustále
doplňuje avé zásoby
velmi
které
zbožím
Čerstvým
Má též velký
levně prodává
výběr trvi nlivé módní obuvy pro
Na skladě
pány dámy a dítky
má krásné obraty jež vkusně a
levně rámuje
Neopomeňte že
nikde zboží trk dobré levněji ne
koupíte
Přijdie se o tom pře
vídčit
13—
Zkuíenoit paní Šttíáková
Paní FrantiSka Siíčáková
Graoger Ttxas nám oznamuje
toto: "Sdělují Vám Žo Trioerovo
Léčivé Hořké Víno jest mým lékem lez kterého nemohu býti
Pomáhá mně vždycky když ne
mohu spáti nebo když nemám
chuti k jídlu a jsem sesláblou
edním slovem lest mi úlevou v
každé nemocí ' Kádi uvtřejfiuje
me tuto zkuSenost její protože
atoě ukazuje přednosti Trijerova
Léčivého Hořkého Vína a sice
právě ty nejdůležitěji! pro každou
Ono vskutku vždycky
rodinu
pomůže když chuť k jídlu povolí
nebo těleaoá aouatava aeslábne
když nervové rozruieoí nedovolí
člověku spáti a když nějaká nemoc
Ono i v
začíná tělo napadali
velmi
užiteč
íoých případech jest
zažívání
činí
ným protože
úplným
a následkem tobo atále vyrábí no
Kdokoli stěžuje si do
vou krev
nějakých nesnází se žaludkem
kdokoli jest malým a atále bez
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řeavědfte se!

f

KOUTSKY

chutné
český lékař
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Dyla to z valná míry Ceske-am- e
rická Žurnalítlika byly to ponejvíce liaty kterým více na několika dollarech záleželo aul na
fftffTt1rfrftmtffVff?e ahodě a dobrá vůli tiaícú Místo
Holivar 3 ledna 1906
aby na zřeteli měly ajcdooceoí
Opět popolouplo ae již kolečko naieho lidu rozšiřovaly osobní
věčooiti toho hamiždného avěta
nízké polemiky
poltvaty proti
sobě lidi vždy přátelské A jellě
jeden zoubek dále a nový rok
nám ptííl ati 1 touto proklamací dnes je listů takových celá řsda
Pícdutavd se mám tu čest
Ty mermomocí nechtí uznat zásadu Co sám nechcel nečil) jinéco devatenáct set last
mu V té záplavě Casopisectva
čerstvý jtem jak voják pluku
můžeme
vlak přtei hrdi býlí na
chci
beze
hluku
panovat
několik
a
tornáda
Cyklon
Četkcjmerickýcb listů a
kroupy
a někým Ipaloě zakroutí
nich oa prvém míně stojí "Pc- Ten oavědčil ae
krok Západu"
chci deltě i sucha dát
nerad alylím naříkat
býti spravedlivým rádcem věren
zůstsl
původním avým zásadám
Můj předchůdce— chlapík nóbl
Douíámc Že i každý
slibům
natáhl kde koho mohl
svým
1
t
uzná snahu líatu
slíbovsl nic nesplnil
te čleoářú
jakým je P 'L a že vlemoŽně o
jenom zde ostudu plodil
zdar jeho pracovat! bude
Já nemíním slibovat
li
"
neb nevím jak padae kari
Minulého lýdns přeaadíla dráha
zde vlak buiu pevně atát
o
zdcilího svého
tři sta pět a ledetát
jednatele a místo jeho zaujal Čech
Ksdostně byl jsem překvapen P V Havel Přejeme mu mnoho
na Itědrý den kdy dostal jcm na tdaru a vyslovujeme přáoí by ae
po£iě několik psaní s roztrhnuv meti námi trvale usadil
Pan V Němec stavitel zdejlí
prvé z nich vidím Že ml někdo
ho
v
mlýna metká zde již několik
poalal J345 50 JÍŽ jsem duchu
bláhořečil ilerhtloému neznámá' doú ta účelem důkladná prohlídky
Pan Němu dárci s přemýllel co vte kou stavby kterou on řídil
pím na pfíleplenou kdyl tu mrzu mec ttará ae o to by stavba mlýtě byl jem zkla-nápři otevření na byla vždy vzorem iprávooati
dokonalosti jeho díla jesť on
v
níž
druhé
atálot
Zaplaťobálky
oboru tom takřka nepřekona
te a dejte vlc pro mne do úplného
FenMoravee
Vál
Jos
telným
pořádku
nimore Wís— Tu mál čerte kro
Pan f Haba který při litování
páčí To mohlo být kallíkůl Nu sena pnlel k vaznému úrazu poale co psmětliv fíkidla "co ti ne zbyv levou ruku nalézá se v ole- tel jiom vle řováol dra Kaipara v Prague a
patří nepřivlastřluj
mu nvní
s
atvrtenky na patřičné lit lim tvAíllU i%H
ttpravíl
místo zaslal
Pan Moravec zde lépe Přejeme mu brzkého uzdra-vevlastní 40 akrů dobrého pozemku
li I
%
Hescue
má
člověk
Pan
hlavu
itaroatmi
fl
Joteí Pelenský
Když
ako bull nedivte ae ži ledacos vyicl ai před nějakým časem oa '1
tapomene Ji uďil aam ten kolr hon a padnuv zlomil ai oefiťasť
melec v posledních avých zprá- nou náhodou nohu Dr Kaipar
vách zapomněl jsem udat Že zde jej oletřuje a my douíáme Že ne % 1
Palenakébo itr lu
byl návltévoii u přátel a známých bude to mílí pro p
a
náaledkú
vážněilícb
s
odběratel
Vyt
žádných
vážený
dlouholetý
Pokroku
přítel
Strainou amrlí v plamenech
Zip p jaoChle
boun st z Clarksoo Neb Jak akončíia min týdne manželka krasem z kratičké a ním rozmluvy jana p Matěje Pavla
bydlícího
ahledal jett on mužem ryze české nedaleko Abie Nelťaaloá paní
povahy a 1 takovými vždy mílo zachvácena byvli okamžitým náest pohovořit)
valem lílenství zapálila stoh flámy
A taa o jednu oběť alkoholu a
po té vrhla se do vysoko lícha- více
zastřelil
ráno
Minulý pátek
jících pjsrneoů
Tragický akon
ae dobře mířenou ranou z re vol ve nebohá paní která mezi
krajany
ru smírčí soudce W A Matheny zdejiími i v iirém okolí byla váKáou vypálil si do pravého spánku žena a oblíbena vyvolal v ardcích
tak že celý náboj proletět mu viech upřímný žal Zpravodaj
ílavou a amrt byla okamžitou
Nemírná pití akoro vždy zakončí
aebevraždou lílenstvím neb jinou Železniční pozemky as prodej '
V eevernfm Wisconsiou Chica
podobnou ohavnou amrlí
Minulou neděli odbývána byla go St Paul Minneapolia& Oma
zde výroční achůze SvobodnéObce ba dráha má oa prodej pří nízkých
následující úředníci zvoleni byli cenách a výhodných podmínkách
pro tento rok: Předseda Joa V platebních aa 400000 akrů vybra- Urban tajemník V Eidlbes po nýcb pozemka rolnických
Tí
kladník Vojta Škarda
kdož koupí záhy mohou vybrat!
Saíraporte hnedle bych byl už i! pozemky pli kráaných řekách a
zaa zapomněl
lan bkarda syn jezerech v nichž jeat hojnoat ryb
váženého naieho občana p Voitv
jež poskytuji nevyčerpatelný
škardy dostal od upřímných ro zdroj vody jak pro rodinu tak i
diČŮ KrateČkových ko krytmuau dobytek
Pozemky po většině jsou zalea- nejleM co doma měli totiž—
cjich aličnou dceru Otylku Toť níny půda jeat úrodnou a anadno
ae ví že a ní Jeník hned zarejdo zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e
val do přístavu manželského Inu
St
Paul Minneapolia
Duluth
moje nejupřímněji! gratulace
Superior Aahland a četná
nechť je vás do roka o jednoho jiná prospívající města na dráze"
více
Jos Dvořáček
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trh pro
plodiny íarmeraké
O bližll podrobnosti pilte ná
Novinky z Ablo Neb
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