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DRA PETRA

OK©HOB
TAEODiVJít DTLXNNÝ LÍZ

NoobHahuJo nic než to co ndra udřlA dobřo Vyfinti krov so-s- ílí

a oZlvf celé úh trojí Není to pollcový lékárnický lék Dodá

ván zvláfituíml Jodnatell

I)H PETER FAHUNE Y & SONS CO

CHICAGO ILL112-11- 4 Již Iloyne Ave

FALMER Neb — Ct redl
Musím li pospflit předplatným

bychom oezĎilsli pozadu Jako

loni Pokrok Zápsdu odbíráme
už dvacet let i Hana II ae nckdy
fo Hat nedojde hoed pfikatuju
yoovi aby nám nechal liat svůj
neboť Jsme mu tuze přivykli A

ivlálté nyoí rádi ho vllchni Ctěme

poněvadž jaou v ním velice pěkné
články Zvlíité ty jaou pčkoé
které plM p Otakar Charvát i p
Ilavlaaa ba Člověku ae při čteni
zdá jakoby aám to vle prožíval
tak hluboko vtiskne se to do duie
A což když p Jana Klecandy
román Čtu tu hned zdá ae mi že

znovu prožívám své mládí i že cho-

dím ae pražakými ulicemi ťocasf

Pro stůl

pozemky dobré a Jo - II pěkné po
časí a jsoull jen trocha obdělány

vypěnbje se na nich doit Koupil
jiem též před rokem pozemek

zipliliv zil) 1 3 za akr Nyní se mi

nabízí ra týž pozemek Jho za akr
Naie městečko utěleoě pokračuje
Mnoho se zde staví a mezi jiným
bude ae nyní stavěli i věllí rsdui
ce Počsil máme pěkné žo lepšího
si sni pláti nemůžeme Farmáři

nyní msjí doli práce se selím
Oves a ječmen jest zaset Též na

některých míitech brambory Po

zdrav vlom čtenářům
V Sulsnk

DAVID CITY Neb -- Ctredl
V poslední době byla jsem Často

krále žádána bych zaslala ně

kterým různá aemena zvlátlě
léčivá Došlo mne mnoho dopisů
ale bohužel nemohla jsem vfiem

vyhovět Pamatuji se že jnem byla
Žádána též o routové semeno a Že

byly v lom též nějaké známky
Ale písní f mi kamsi zirstllo a

nevím ani kdo je pial Prosím
tudiž by ten kdo ono ptaní za-

slal neobtěžoval so mi uliti
adresu abych semeno správně

poslali mohla károvtfl měla jsem

vysvětlit proč so vlastně routy
užívá Routa sílí ať se ji užívá

jakkoliv Při bolestech hlavy ná

valu krve doMavy závratiosvěd
ěuje se routové tliee znamenitě Pii
těžkém dýchání tlučení irdce a

pli křečích žaludku taktéž s do

brým výsledkem možno uŽívati

routového theo Můžeme ai také
udělali extrakt (kapky) a sice ná
sledovuěi Dáme routu do líhu a

dellí dobu ji tam necháme Potom

při různých bolestech béřem po

kapkách Taktéž znamenitou leči

Ti kdož dovedou oceniti výborný stolnf nápoj

tu máme každou chvíli jiné je

oblíbí si zajiuté naie "GOID TOP" lahvové pivo

Jest lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest i

chutné Vyrobeno jent z ncjlepfcího chmele vybrané
ho Ječmene a čisté vody— ncnlť v něm ani jrdiné příaa-d- y

jež by byla Škodlivá neb nezdravl Není to laciné

pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepiích
a ti kteříž je jednou okueili stali se řádnými naliimi

zákazníky

SAINT PAUL Neb -- Ctěná
redakcel Prosím o uveřejnění
těchto řádek Nejprve musím za

čiti a počasím Máme tu zimní
sezonu vlclljikou Dnes máme
více sněhu než jame měli za celou
zimu Minulý týden jsme drželi

jenom ksmoa poněvadž stále
sněžilo Dnca ae sice poněkud vy
jaanilo ale za to leverák tu věje
a je atudeno Minulý týden

přihodila p Josefu Závitkovi
řezníku nepříjemná nehoda Na
místo masa zajH mu nůž do prstu
tak že nebyl schopen zsstávatl
svou povinnost Najal si ale zruč-

ného dělníka p Václava Dvolá
ka který za něho veškerou práci

vykonával Já mu to stále říkám

aby do prstu neřezal že ae to ne-

vyplácí Myslím ale že bude po
druhé pozornějSÍ Jo už zase
vidět že se blíží jarní doba neboť

přilétají sem různí ptáci Tento

týden zalétnul čáp k p Petru
Ševčíkovi a zanechal tam holčičku
Matka i dcera jaou zdrávy —

Minulou sobotu jsem si zajel do
našeho města abych aa opět
shledal a některými svými známý
mi Dověděl jsem ae že 3 míle

východně od Saint Paulpostavill
ai Češi taneční eíA Přilití měsíc

zamýtlejí tam odbývat zábavu
Kdo nevěří ať se přijde přesvěd
čit neboť každý je uctivě zván
Pozemek na kterém budova je

postavena darovat Jan Víncík
JJudova nese jméno "Jlajdovn''
Zdá se že letos budeme seti po
někud později Ozimní píenice
jsou ale v dobrém stavu tak že

dnobo dno zssvitne alunko jindy
e raee celý den mračí Srdečný

pozdrav
Anna Procházková

lili

L
iMjiij

Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto
GRAY Mích — Ctíná redakce

vých neb paintových Objednejte si u svého obchod

nika aneb telefonem —-T- Omaha 154a So Omaha 8Přijměte laakavě dopia tento do

JETTER BHEWINO CO vaří a labTQjf Ttbornú Píyo

SOUTH OMMÍA NKH

milého 'Pokroku" Román "Pod
tíhou práce" velice ae nám líbí a

žena jakmile přijde čaeopia prvně
čte onen plkný román Pozemky
zde máme vlnité ipatné i dobré

- —

a prodávej! ze od 16—8 akr ta—
14 mil od mřta Celí tu v okol i KENNEDY'3 EAST INDIA BITTERSnejsou jen Němci Angličané

Poiledořjtl pfifili aem do toho

(KeiincdyJio vchodo lndlckil hořká)kraje z Kanady Též trochu Irča

no možno zde najiti Aai před
vou bylinou jeaogclika Nejvíce se

užívá kořene ale může se brátdvěma roky zdejií oaadoíci vy

hnali dobytek nt paitvu do leia i semeno a listí Vyhání tlftmy

větry Čisií žaludek ponejvíce si
jí užívá pro čistění krve a ipatném

v'ce ai bo eni nevíímali Když
' večer dobytek nepřišel tli ho

hledat a nalezli ho od medvedft zažívání Též jsem byla žádána
jo dobrá vyhlídka na úrodu drob bych adělila se členáfksmi kdy

t

tpotrhaný Minulé zimy vyícl a

se užívá pampeiilky a smetankyyn jednoho Němce ne hon a když

Jk vy níMim Jont Irmou Hor &

Co„ Jíjt výtttíck z pořJIvfi vybra-

ných kořínků a bylin obsahují'
cích Mřlvó vlantnoiiti ncJvyŠM
bod d oty pH Weul uvedených
chorob pfoilj)lttfi dla nlcliž jotit

vyriibSna schvalují lékaři ktcíí
llsM so dňvffe mezi svými spolu-obřun- y

ocpopfrBtolná Její vlnit-noHt- l

Tato bofkd nevyř-nduj- vyli)
dovřní neb nepřirozený tělocvik
a nemocný mtiíe J(tl Jakoukoli
zdravou potravu na niž mii právfi
choť Ona povzbuzuje a neonla-bu- o

telcunoii loumtuvu Vháiwtú

ného obilí Ceny obilí jsou oyn
následující! přenica 57c oves 33c vy dljžno utrhali hned na Jaře
koma 38c za bull Pan Jose hned jak začnou kvéstl ml vy

byl eaí míli od farmy nasel atopu
medvěde Po chvílí přiíel nafi

dobře mířenou ranou ho akolil
Matoulek zamýilf stavět! novou Ženou stvol Později již není žid
reaidenci jakmile počasf dovolí ná k potřebě Pěkně se vyrýpnZa kfiži doatal tehdy n dollarů i „Mm 11 „ 1
Upřimný pozdrav čtenářům a čte důkladně vypere a ueušf Na zimu
náfkám Albert Ambrož na thee o znamenitou bylinou

Muiím ae vám také zmínit jak
ta naie mládež pokračuje Myslím
že zdejií avoboda která povoluje

Nebo vytlačí se z nich lťávanecháIIOISINGTON Kans — Ct
uatát a naleje do aklenic Na toae dětem je jim apíie ku ikodě redt Musím vám napsati té

několik řádek jak se tu vlasto naleje so líh aby nezkysala anež k užitku Onehdy přihodil ae
láhev dobřo se ucpe Nebo obdrmáme a že jsme jeitě v Ksnsastizde ve ikole případ jehož zákon

čenlm bylo Že Žák ohrožoval uči ženou iťávu dáme vafit přidámeAle již jsem skoro myslil že se

odtud odstěhujeme někam až do med a tak dlouho vaříme stetku Učitelka ovšem ae zalekla a

milého panáčka nechalaaby dělal zhoustne A máme výborný balsám
Kanady poněvadž bylo tu povětř

pro plíce Dokud jaem nevědělaaž hanba tak že so nám zdálo žeai co chce Pozdrav vletn čtená

fam Ant Dočekal celá nalo země se otočila někam jak bo připravuje musela jsem ho

za drahé penhee kupovat až zaž k severnímu polu A nyní něcoLEIGI1 Neb - Ctěni redak

íáo Hořké doKveWiiiJ' činíce nrtilch

nujlepífob rpoluobčanb v kaMim

itupnl ílvota a rioivdlcení o Její
pfinoblvoHtl Jou pfílli fetná nežli

abychom Je mohli třeba Jenom

ííÍHtořnS uvéBtl

Toto Jo nejenom pánoblvý ale

laciný lák který k uždý ruĎžo l

opatřIU
Pro doipčlé I dfitl Joul to nejlepSí

tfllvý prostředek a nápoj
Je zvlfíňtů blahodárnou nřžníj

tfmu pohlaví Jukoillltel a povibu-zovat- ei

chuti kterýž zp6obí Že

omrKulott a nedoHtatek energie
ímlzí úplnfi a zdraví a nový život

zaujme Jejich mínto a kdykoli
Jednou podrobena byla tato Hořká
zkouSce žádná rodina nechce e

bez ní obejiti

jiného Souhlasím úplně a panemce! Odhodlal jsem ae opětně na Omahy
Frintiika OtoupalikHavlasou aby se více pěstovala

česká řeč což bylo by nám jen ku Máte Jemnou pleť?

paati několik řádka do naSebo

liatu Nejprve musím začíti o

počasí To je takoví že až z něho

hlava bolí V lednu mohl našinec
prospěchu Znám mnoho rodin

Pakli proč ne? Není třeba mftikteré zapomněly na to že rovněž
pory alepené hyzdící pupence

NERYIKE INVICOBAI03

A Botanlo DUtlIlatlon
TMAT Wllk NOT INJUHI THi MOtT

PklOTt ONANIATION

RIMIOY IN THC WORLD
—— (

Rhiimtlm lyri'il'
lllliuuHinna Klilnny CompUl utj
Lu4Wíumi Inipurs l)luuji'

o

I UNIOUAIIO AN

'AťfTlZLR TAMIl V TONiC or BíVtRAGE

And lnwmlitllr uanfiil In til paf

pocházejí z českého národa Krvaorat a nyní už je 24 března a
ubry a oiklivé vyrážky na kůživé romány přestal jsem číst užletí nemaže býti ani řeči Den

ode dne je to horíí A jak to bude před 35 roky a dosud jsem nelito když u každého lékárníka můžete
ai koupili nejlepSí jarní prostředek
totiž Severův Krvečistilel On

val že jsem tak učinil ježto jsemdlouho trvat to žádný prorok do

přesvědčen že by mně to neprosud neví Nevím jaká to bude

letoa úroda V loni také nebyla
rychle vyhladí z krve veškeru ne

spělo — Musím podotkoouti že
čistotu zbaví kůži všeho zohyzdědokud jsem pssl že jsou pozemkyzrovna nejlepfií neboť s jara kor
ní způsobeného nečistou krví a

Tóm Jicíiž oo to

I'o oiloilání žádosti nafti kom i

míl vnitrozemských dani a plilo
lendn nřednliu na TvrábAnl Kmi

laciné a každý že může a malým řii ikrmOIRECTIONSirnKupevní celou aouslavu PanílJar
na ipatně vzefila a ostatek kroupy

utloukly Co bo týče cen pozemka kapitálem pozemek zde ai zakou
bora Černá z Kllis Kansaa plfie:piti nechtěl tomu téměř nikdo

rozumět ale nyoí když pozemky "Můj obličej byl červený a plný

Il-K-
Fř Ct co

Proplitu Bula Mnuliurra

Cm li fiimt n aiKtj or4ur4
(irm atun ui ttulL

pupenců zdraví moje pik bylostouply v ceně dojíždí sem lidé a

východu a kupují jako by byly ipatné Severův KrveČistitel vy

nixlylio hořké
žďdontt aby iproMřna byla danó

po pečlivém (koumáni HdA ne
komlHaře kolektor

omažitký vydal následujíc! rot-kodn-

Jut uverejnujome ro
informaci usMcU sákazuíka

rldetou ITKIt ttc CO

Mi 4čistil mou pleť že jest nyní jemnázadarmo Před rokem usadilo ae
a hladká a krev jest v dobrémzde asi 9 českých rodin a vlichni

si pochvalují Že dobře udělali že

se zde usadili Doufám ie to

stavu" Cena $ t ve valech lékár-

nách aneb u VV V Severa Co třídní

Cedar Kapids Iowanebude dlouho trvat a bude téměř ťftMiuYNA KolKK l'UK A VNlTHOZKMsKÝt II DANÍ
IMHTUIKT NICtlKAMKA

lmb ¥T tví lamcelý západní Kansas omen
[jjozoraW

ct Maniml
vzdělán Myslím te ae zde tutáll

ty stoupají denně více Onen

liilby renč který en začal před
třemi lety prodávat nyní taktéž

stoupl v ceně Týt pozemek který

před rokem stál J40 akr dnes je

ul za #65 a jeitě zdá se jimi že je

to málo Jsou zde na prodej jettě
aii 3 lekce ale oejméoě za f jo—
60 Já také prodal cosi a koupil
aaovu v liuííalo Counly ale chvá-

lit to nebudu neboť jsem tam

ničeho dosud oeikusíl AI se tam

po toce přistěhuji neopomenu

čtenář) sdělit něco o tamních po

mírech Snad se lam přece něco

rodí neboť jsou tam elevatory
kaldé 3—4 mile A témě! na kal

dé lamii e tam krmi dobytek

Ten plece hlínou eevykrml

Mulin) ale ul přestat Srdečný
noidi av vletu Étsnllftw a plálelom

počail a bude více dešťů Potom
Nrjlw luřjil IUrua v mhb

Jťt Mámaporoste zde virchoo lépe Oitatoě

'áii4 II KU A CD vliuliiirl olhliM llhuliiml imli Nrh

l'tuaU(-kilMU- }l 'wu iMl u yrA4ul KKNSKUYHtt Ý lltllH) INIMi Kt IH(t
Sa i4titft B 'Hití UUi i Ih1 ttlil b)U )Vu US

'u iiatuiutut uiki( dnuMfuM !tliubi4ujll !(& SU''t uhiiMlí am

it ul'tiu) Ufii ltul likiH (Jiinítii ahy Mohlt ťfll Um tilf u I'imu I i
bMlJI la KKVNKOVIItt V íi ItitlMi IMMťK k lUikK A i4t4ui Irutuu A Cu ll

rV4t!i ulVukit 1 Uta íNauui WSI 4tlíi JSu '! h? la H&I tl
!ř4iaii Stul l!llt Itlilttit tlaS u i m Xliiíiat )Su ulKk-di- UI

lihutlMittl ( US W IMT salaším nitrut aanl dul Nak

Dra W M Millena
psmaluju se ie bylo zrovna tako-

véto podoebt v lip Minouri

sáp lowě vých Nebrasca a vích
Kaosasu Myslím Ie i ade se to rk 11 a JacittfM l v Otuai

Mul jwil I polu
líUmu I imitu Htl kraiait uraduova

smění jako se to směnilo v dřivé

nteuovanych Blatech Dosud ade
TT lil LJ J?- - nr OmahanoaifNU

X iieUiU'MMlM přípravu vUuh
najsou poiemky předraleaédoiud
moluo ade koupit! poiemky sa

MkaUkyYli Mp!sfc jkl I ]ltHit
ÍUluM Ud v!hu iuč hltJto — Itjakf Vítlluou jsou toI I V Plaček '


