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pocitu
nimiž jsem ae sokl vlastní V
Dále
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Joa jsem příležitost
dosud věnuje velkou pozornost a Kunc vlastní obchod aedlářský
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hospodářskými stroji znaCně nyn fijné stáji zaopatří vám vaše po ra Lukšík Podlesákové
závod ivůj rozšířil a neustále no tahy a půjčuje též koně
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Vrfy-- r přívodních balíkách
chle Zvláště milé mi bylo setkán nálež! Činit aby stačil délati dout Jos Janoušek Jos Simkovský
Cena 25c
se a p Čcřlkem WyskoCílem kte
niky jež jen zdejší obchodníci od Jos Zsjíček výborný harmonikář
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tu měli pěknou Na
Ititiev na zkouSku zdarma
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vítán
nanejvýše
přátelsky
nechť hodně do Po krfifin6 ilhiHtrovuiió
platit Pozemky v okolí Koaville kdo
liudubnícli uiistroja
mi nápomocným jenom divný přítel nás p Jos Jícha
byl
Václav Krejčí
kroku
til u u
tt Auw
tt tr
dopisují
jsou dosti dobré trochu kopcovaté
získal
odběratelů
za
Omažao
nálev
což bývalý
hojně
jemuž
abych
foukne! niixtroío LouhIo
tolik
ne
ale
jako
jsou pravda
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Doufám že nyní Třetí hoitinec vlastní pp Havelka Fahrney & Sons Co
redakce! Zasílám vám předplatné atěji dopisovali
So
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a prosím byste mí zaslali prémii bude vždy více zpráv ze adej&lho a Jícha jimž za nálevnou vypo
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Také o Milligan mana saramantnt sklepník pan
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Jll uumíouo
Itovof doprava
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prodávají al za $n$ akr
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a
Viem dali ae za laskavé pohoštění
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VihMArný ld
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obleků
učitelky slečny A Smrha L svMČItl na svá vlantní oři a Jma jitl
lidem stojně šachovat Můžeme chlapeckých
rvcoptq víuíU
nejnověji!
1'riuk špírk a N Meogltr Také jednou ta uauajl pravdivoit ualhu tvrieul
dějiny stopovat tlrba al do alarc mody lilky na laty atd
MAinudubrT výhrpaoikft iarrodJ
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návštěvu ivých rodičů alo Jk io
podobá odejel se Frantík oženit
a lalc ná nějak chce okulatit
Je li tomu tak ať la nebojí Že
mu ííÍco odpustíme
To ao aamo
aebou rozumí Ze mu nějakou tu
kočičinu připravíme
Nu uvidí
mel Frank 1'osplBÍI odejel do
Omahy hledat lékařské pomoci
Přcju mu aby co hledá v plné
Josef Ducbářek by
kume nasel
návttivou u svého syna Jana
který je uiazrn na farmfi ve Škuk
raít distriktu jenom že ae dlouho
nezdržel nd rná mnoho práce
jak ee ayo jeho Jan vyjádíil Joi
Uioutka staví vilkou mastal za
panujícího teplého počasí v této
roíoí době libuje si že matlal dc
hotoví až na nijaký ten capart
doat brzy i snad jfcBtft dfíve než
ae Df jaký ten blimd přižene
který můžeme každého dne oteká
vat
Frank Ve cli koupil 80 akrů
pozemku od ísaca Joniona ta
£3400 totiž beze vři atavby
Frank ai hodlá podle příležitost
potřebná budovy poeta vít Jost
Vech který přijel z Wísconsinu
kde bydlí jeho matka ještg dvS
ma bratry dlí návřttvou u Vt
na otázku kde ae jemu
Věchy
líbí
povídá In v Madiion
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Jakub Vlažný v Crete
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Karel Kaaík přije
z
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Wíaconiioi] na ná
1'ozdrav viem Čtenářům
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