
MÍ5Ž'mo víim tož poHlouzil i pojífitň- -dobřo prokouuiiil Kdo jen po
liíiil v lioJIcpMÍoll HpolcónoHtrcliněkud pozemku rozumí musí do-

žnuti žo tato krajina jo výhodná

Odporučení
doMtalo mc ixmlední dobou tomuto

lek n fd předních českých
lékuříí protoZe vyzkoumali In

1'lirctci li do olodiodu miiímh! nókolik

ilolirvrli idudloilllícli pMlcŽitoMlI Jozg Z přátelských kruhů g Ic farmaření neboť jest tu bohatá
'r

i'iiiúAomio Iťvuo prodlít nnob vyměnit zušedá oruíci! a vespod mazlavá hlí
IP5

1'ai'iiiy MúniM dohry liotol 2 dobro ob

chody ťuniOTMkýiii 11ihnlím utd 2

dobré ol)oliody ýolczúÍMkým zbožím lihl

na Letošního roku mnoho se

prolomilo Zdejší osadníci pro-

lamují až H coulu hluboko Jedi-

ná věc ho nám tu nelíbí a sice že '( dolirě obchody hI Iížiiíiii zbožím 2 j 7

zdejší osadníci pěstují víco pleve-

le než obilí Ruský bodlák a ohni- -eleviltorelil ZllSllŽelill Hyl Ulil II- -

ttrt
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procenil oludmily vlúŇté jmk dobrý

" IiiiiiImt- - ynid " didiroii velikou mu-Mii- l

i zv "lívery biírn" řenickýříznut jeden prst n zárovieň pulce

rozmačkán Jlyl ihned ošetřen
o (iiioslerd) jsou zdi' pány na pn-

ích Jtád budu vidět jak se krám u jiné
'

I( 'lioolo li něco koupil prodnl u vy- -těchto dvou škíidiiíkíí zdo zbavídrcni Jelinkem Jak ho dovídá- -
lllělil popťjll' MO lllloll (hlpÍHlo nume (!o so domovin týče ty jsou

větším dílem rozebrány takže ani

kopec ani doliny neobstály Nyní

IJITTNER & PLOUŽEK

pozemkové jednatele
2 Sehliyler Nebděláme sena a mámo k tomu pěk

né a suché počasí Obilí jest pěli-n- é

a taktéž korná jež pěstuji so

na každé farmě je v dobrém sta-

vu Pozdrav všem čtenářům t I

J F Vávru

obsahuje leclvé byliny a víno medové-Li- r

u 7 i dni lkirnó ani vclkoohcho
dií hií nekoupí a proto takií nikdo liný

takový výtcCiiy a Jintc uciiikiijici h--

připravili rionifiJíc Toto výtcCniS IcCI-v- A

ItiirliitiíCkL Vlnit uznáno iont oro

choroby Šul tulku krevnf nemoci jater

Pókná farma na prodej!
Farma o i!00 akrooh v nejlepší

částí Putler okresu Neb pouze
1 mílo od městečku JJruno a 1j
mílo od veřejné školy h četnými

výstavnostmi u sice i Pfnii do

úhlu v rozměrech ÍJ2x'J8 stopách
cisterna na 1250 sudíi vody kle-

nutý cihelný sklep 12x8 st 2

maštalo 'M'ďVl 28x10 st 2 obilní

sýpky 2lxlt a 14x12 st kurní-

ky :Í2x2() a 21x10 st kolna nu

nářadí polní 21x18 st dvě dobré

studno z cihel větrák prameni

CIíKTF Neb — Uěiiá redukce!
AI umí in vám opětně něco nupsutí
Mnoho toho im vím ježto psáti

právy z našeho mentu to není

mojí věeí Nejsem žádným re-

daktorem ii takě se žádnému do to-- h

nepletu Třehu Ity hí mohl ně-

který čtenář myHlet že ehcí na-

stoupili pánů Miiřánkovo místo A

to přece by byla lež jako hora lá

nejsem ani studovaný ba nemel

jsem ani českých Skol Nedávno

četl jsem dopis jednolio spol učte-

ná ře jenž psal Že by nevěděl jak
do toho Nedivím ho mu ježto
dobře vím žo to íiení žádnou lí

Já žádnému nikdy do

zelí nelezl ale myslím žo v tako-

vémhle případe nikomu neublížím

dVm jen chudým dělníkem nlo

svým povinnostem vždy uprávno

dostojím a proto jsem přesvědčen
že mfij zaměstnavatel je ho mnou

upokojen — Onehdy nesol jsem ho

h paní Novotnou a jejím manže-

lem Johnem Id oři jsou mojí dobří

známí Xmimeiiiló jnfm ho h obě-tu- n

pobavil ježto jnou to lidé již
žádného tieznrnioiití Zvláště paní
Novotná jo ženou ráznou pracovi-

tou a každému dovede "kápnout
do noty" Doufám žo až přijede
má manželka z Čech paní Novot-

ná nás neopomene navštívili

Manželka má už vydala ho na ce

tá voda hojnost losa a hojnost

lne duří se již p Pokliovi lépe a

doufáme žo v době nojbližší budo

zase zdráv — V lílerý minulého

týdne si¥"slu ho nad okresem Mut-le- t

ohromná bouře spojená s kru-

pobitím Mnohé řásli okresu to-lio- to

byly postiženy a valně

Nojvíoe zuřila u Abie

kdož v kostele zpAsobila škodu

jež so páčí na $W000 INxlobně i

na polední struno Druna zpfíMobo-n- o

mnoho škod n tm 12 sokol bylo

krupobitím áplně rozbito Vý-

chodně od Jirninard padaly kusy
ledu jež rozbíjely okna střechy
a i dobytek poranily — Pan J

J Proškoveo a Václav Dufek kou-

pili hí nový parní Htroj — Pan

Vítámvás činí veliké přípravy ku

kalikovému plosu dno 10 Hrpna--So- kol

Fr Oloupal byl obdařen či-

pernou dceruškou Hodina jest
zdráva fíratiilujeme V D

DKAPOUS N I) — Ctěná el

Slíbil jsem' vám přede-šl- e

že vám nčeo napíšu z této kra-

jiny Abych dostál svému slotu
činím tak dnes Nemohl jsem

psát i dříve ježto jsem byl stálo

zaměstnán a za druhé chtěl jsem

dojsí poměry seznat i dokonalo

abych ho o nich mohl rozepsali
(Jo se našeho cestování týče to

jest pro nás dosti ziijíinavým

Byli jsme dva a měli jsme H koní

Každý z nás měl i koně ve voze

zapřiižené 'A 11 dní urazili jsmo
cestu nsi 210 mil na které jsmo

Farmy na prodej!
i"'Im rl — 1!71Í iilirí) Wi mílu výelied-m- l

Hclmylcr )i!0 nkríl vflňláiio

uhIhIiií jmimIvh a Henu Jnir4 výMliiv-noH- t

ii viii! pohodli Míco 40500 iikr

Mírn mxI mf ii Iív

(:Ih M "™ 00 nkrft zvlCiHtň dobra

vMinuli furinu I I mil Movnro-Apnilnf- t

imI Hchyuler W)00 nkr

Cí M — 2I0 nkrň zvliňtň dotirých

luk $7000 nkr
ČÍM fiíi — 100 (ikrli h iluliniii výuluv-iihnI- Í

''! nkríl A((im 7 mil Hovoru-zňiinlnr- t

od Holiuyler fyVlJú) kr

f!(H HO :i20 ukrfi yvUMři ilobrý ro-

vinný jMizcinek líoi) nkra vzílíílano 2

mílo od UoKors Avn m 570 nkr

Čís ň7 ílOH nkrň 2 mílu od uiň- -

a ledvin tt krajan p iwmom rvruo z

Oborlin Kuiim Váni
rl li vlitu ř jame Karloviiníkó v pořád-
ku obdrželi a niuaíiii říci že jest to vý-tof-

uěítikitjícl lék jiro choroly žaltt-doě- ní

a krevní Vás lěk to hned do-sáh-

íc Je tí levit Já jsem trpřl (1
ut ledviny a játru a co užívám Karlo-

varské cítím sc mnohem lopAÍ 'IV 2

moje matka ml píše že užívá Vaňc

Karlovarské tich mčlu otravu krve od

Žaludku ii spatného zažívání vzniklé a
též Že jí Vás výtečný lék pomohl

Bednička o 1 2 1 1 láhvích za $3
Hasila první u jediujř vyrabilol A V

Kouba 2H1'J -- 21 Iarimor Kt Denver
Colo Na prodej v lékárnách a jiných
obchodech

rozn-PFÍpr- ava bylin dřje se nyní
príino v mé laboratoři a tudíž nejsem
odkázán kupovali falešné hořké bylin-
né výtažky jako víichní ostatní vyra-bitcl- c

obyčejných hořkých vlh

všeho druhu ovocných stromu

všo obraženo plotem z ostnatého
i'
í ' '
i'
fy} r

drátu Cenu 1 5500
Příčinu prodeje: přestěhování

se O další vysvětlení nechť si

koupěchtiví dopíší nu udressu:

52x4) Joh Jilužok

U F I) No 0 Scvvard Neb

Prodá se pěkná farma
o :I20 akrooh dobrého pozemku
120 ukru jest vzděláno ostatníxtu Holiny ler 00 nkrli vMUmn didirý

Mrutový jdiit koloin 11 linulliy dobrl luku u pastviště Dobrá výsluv
nost hojnost dobré vody HO pěk

I :

výHlnviioHt vlňílň doliró iiiíhIo ku jň
Ntuvftnl 11 krmení dobytku $1000000

ČÍM 71 — HO ukríi dobránu jiozomku
tinýcli ovocných stromu nesoucích

ovoce každý rok dosti mladého
flfí ukríi vzdi"lano Kluvby doni i nu tw lesa skýtajícího pi'o vždy dosti
lou siikol U mil ol Hihuylor $7000 dříví k palivu i na koly plotové
11 k r Farma jest celá rovná všo v do-

brém pořádku u školu hned vedleněkolikráte kapitálno zmoklí O- - lr

stu Jak mni! pise vyjede z do-

movu 1 srpnu J'ojede po lodi

"Jbirlarosa" jež vyjíždí z Hro-

mem Jak mně v psaní sděluje
má prý té eesly veliký stmelí

Nu tomu w nedivme Nikdy ne-

byla dále než v okolí vé rodné

dédiny a profo nemá mnoho kurá-

že do světu Doufám filo žo ho jí
zdo budo líbit a žo pozná žo i

jinde jeHt dobře než doma za pe-

cí Je nedělo a já nerad v nedělí

praoiijí Srdečný pozdrav víem čte-

nářům ii čtenářkám

Ooorjío Forst

1 RVI NO Kans 2H červenilo—

Čím 51 - ZvUMA dobra fnrmu 100

ukrň H mil fiovorno od Hohuylor dobrii

výHtuviioMl 100 nkrň vdóllino $8fi00
Mám ještě jiné farmy na prodej
velké i malé Kdo by si přál noja
kou dobrou farmu koupit nechťitkr

Čím 01 — llío ukríi 1(1 ni'rl Hovero--

PIVO
Storovo nivo nabylo

noJvyhMl uiiftuí jill
ďi

siitiuí vvni iivo r
IHlil nojvyhšf iiiiií iiI a žlu-

tou Illlllllllll v t

výMlavň v Urrino
roku IHiw ooIvvhhí uziiiínl
li zlakoii iniiiliiíil v IdwIh-Cliirko-

Hloltili vÍMtuvň
v l'irtliuid Oro r Iiir A
U v souloži s rulvyliliiMO-iióJAli- nt

pivy % coliiliosvólil
a lolyž rolioilovala oorola
iioJzkiiiíouoJhíoIi odliorní-k- íí

ŽiWiifi jlnrt plvotiodo-ňl- o

tulí vysokoliMHolivúlnuf
ťljlo fitorovo nivo pro
švů druví Mójtolio bodnu
domu t'U

so na mne s důvěrou obrátí aneb

ať sem přijede a přesvědčí soimduň od Hcliuylor u 10 mil od ťoitfu

vIÚHtň dobrii výMtiiviiimt 11!0 nkrň
Dariny ty jsou v české osadě Ne

vziIóIhiio Joiioiii $5000 nkr
jsem žádným odřihostom jsem I

Čím 111! — Uobri vzdóhuiA fiirma 132

ukríi h dobrou výMtuvnontí 3 'a mílo od
Ctěná redakco! Teutokráto jest

starým osadníkem a každemuspra
vně it poctivě posloužím
52kG) - í F Kolář

B 205 Verdijírc Neb

Itidilurid nu Hovor $7000 ukr
mi oznámiti smutnou zprávu z na-

šeho okolí Dno 20 července za Síorz Brcwing CoČím i:i — Zvlúňtfi dobrý pozemek r
i

I OMAHA Istřelil 12-let-
ý synok p Franka Dále máni na prodej farmu ovýbornou výMtuvnoHlí 400 ukrů v io-slu-

oMiidó v MudiMon okrcMii $0500 akrChuliiimíka svou VA roku starou
Čím 01 — Krmných 100 ukríi h dob

sestřičku Neblahá událost sběhla
UíO akrooh v Cedar (Jo Mo dob

rá výstavnost všY' v dobrém po
řádku 50 ukru zahrada s ovocnýrou novou výntavnoHtí 00 ukrú vzdů

ho následovně: V noci na udaný

již den vyli na farmě pana Cha- - mi stromy dobrá studně dobrýtáno v ooHkň oMudů v Plorco okroHii

(I mil iiho Yioudnů od Picrco Troda ho
pramen nalézá so v lesíku a nikdy
nevvsehne Celá farma jest obra "Storzovo jilvo" prodávají vSichni

přední obchodníci Nemá-l- i jo váR do-pišt- e

si nám o ceny na přímou dodávkužena Přeju si ji bud' vyměnit za

větší farmu v Nebrasee aneb pro

u $1(100 nkr

Čín ii!l — 10 akri) zvlftňtč dobrl lu-

ku 2 milo od HcUuylor $7200 nkr

Čín 72 — SO likrii 3Vi mílo od Ko-

loru in akru vzděláno $0000 nkr

Čím 77 — &0 ukríi dobrého poomku

dat Kdo by si přál nějakých ilUÚÉl DáSlfOlĚ

lupníka vlci run Clialupnilí

ťhtěje jo znhnati vzal pušku na-

bil jí a sel se podívat ven Měl

však koně v korně kteréhož uvá-

zal a neslyše víoe žádného šramo-

tu šel domu V ospalosti opome-

nul patronu z pušky vytáhnouti
čímž zaviněno bylo qoló ono ne-

štěstí Káno jel pan ('linliipník

orat u naní Ohidnpníková šla do

podrobností ať se přihlásí u

iui J f KOLÁíi
nu Kboll ('rocku vío mu mňžo vzdiMnt H 205 Verdi}'re Neb WW !

ZhníIiIiu zdarma moju
kriiu6 llhistrovnné con-nik-

hudebních nástniju
KnÍHuá pilinu orpiuy
foukiiol nántrolt) IioiihIu

jit Ve světnici fistuli pouze

G40-akrov-
é domoviny zdarma

Omaha Neb 28 čco 0(J

líod Pok Zup!

statně mohu směle říci ze jsmo
ujeli '100 mil neboi: místy aby
chom vyhnuli so kopofím a baži-

nám musili jsmo si několik mil

zajeti Krajina jíž jsme f"sto-val- í

jo už celá obydlená takže

so nemusí cestující obávali žo so

ztratí v pustinách S krajinou
zdejší jsem ti pinií spokojen Dřívo

jmenovali lidé krajinu tuto su-

chopárem a pojmenování toto si

plně zasloužila Dle vypravování

starých osadníku kVu-- í tu bydlí

přes 20 let nebylo to nic jiného
než suchopár Však jak jsem

nyní tady prší pravidelně
takže lzo zde vypěstovali dosti ob-

stojnou úrodu Letošního roku
na jaro pršelo zde každý don 'žo

to bylo aŽ k omrzení Mnozí jo-do- n

na prohlídku pozemku do té-

to krajiny nlo nojhbivnější věo

'upomenou doma totiž rozum

Obyčejně jedou v zimě nebo záhy
nn jaře a v ten ěasi nemohou si

učinit! žádný pravý úsudek o

věci Ti obyčejně krajinu haní n

nacházejí na ní mnoho chyb jež

třeba tnto ve skutečnosti nni ne-m- á

Zároveň zapomínají že kaz-l- á

krajina má opětně své výhody
Mnoh posuzuje krajinu dle sta-

veb jm toho přesvědčeni žo kde

jsou pěné stavby tam jsou pěkné

noemky které dobře rodí Ale

Ment to vždycky pravdou Musí-m- e

povážiti Že téměř všichni o

sadníel přišli sem b poučí? n v

títkovóm případě jsou nčálky
všem krušné V této KrcjinČ

mnoho pěkných staveb viděli ne

ot joi de většinou pou'
driH-k- y

NVid tiU divu V novA

krajině honU od l'' do 5M

ikri pívnief jako v krujině ! tr
i řdl!iuV Vvtkem d'j(
Alině uhradí s ty nejuutnčjši
OntMiV Vé" tř'b je k JÍVO

td n'eo ni obbk i polul niřfi

tí Obhodoioi M'iU dii teViO

o-- t K kM!""i kd fsi'--

ki tOoi prnhU?dnontí % ob- - - oi

tou rJu by přijal v b A n ZA

Pan Welieel K líerneall rodem

Ceeh usazen jest na Kiukaidově

ilonioviiiě 2 mílo západně od lloolu

v IIiol- - r okresu Neb Mr llern- -

eull mi sděluje žo jest vřelým přá
ním jeho aby m několik jeho kra

i mílo od Holiuylor $700 nkr

Čím 7S — 120 ukrň 7 mil na Mfivor od

Hcliuylor 2ii0 ukríi vzdólúno nová vni-

ku výHtuviioHt dům o 5 Mvftniclcli vo-lik-

iiiíhUuI lirndby nu kukuřiei Spoj-cim- ř

válm utd Telilo jo jtvlaíto dobrá

furiiiu Jenom $75 00 ukr

či 7!i — 120 ukríi dobrá řiinuu 3

milo od Uctuviu v Hutlor okruHu

Mtuvbit dobro podmínky $5000

:ikr

čk vi so ukru v Hutlor okrcu
mi! t ♦"UMÍ nkr

Čí sj — lflo akrů ťj mílo m vi-ru-i

„l lťiujcrt H5 nkri vrdi liiot Oni no

no it tviu kránii vlv nosí $íii)

kr

Čím — Velmi ktáiiui furmu o

7 ttktoch it loit lo jih od Lidmil 01

tk t ilsiu onttiio v dcláiiít vtťnii'k

k'UVMlMtt l0 kf

ÍVIHÍ (oiioc- - vltl dl¥ Vl'f

ornvó éonkó hnrmouiky kou "ortiny a J

NejuiíM eeny
Výhradní jednatel V K Curvený a

synové HvctnzuAuiýťh hudebníth
PiRte hned

(JKOUta k VIXÍK
--a IM WsOhuIi Ai-- CIiIosko II

ÍQňlroMTaípoziwet ncl) obcliod

'íiib'ii na tum kdo so uulonii

Milníky H (ilmhinly vínliu ibuhil tirmUlt
ryrlile t htiltivt) v vn'li t tťoli SHiloi'Ji-l- i

si4'ft NIVkn)i l'llo uiois imjIib ui
niiia n trtlt'i auilopu 114 tucruu iloilov4

tljkll uIcIikI linii tiiKiUtink kilekollv
lhiulkiill ri-H- iřl lili yiwlull Jsi

u p it'Uk Mulu titi ueioi
I t'H 'f

IU Kaaks Viruuo 1 Ot l K i K Vs

tlMkUÍ

lrimU n Somriul
R S IHloHi b thiirtha Nrh

YlltMUaUtt Ul !iaí !"ft tsUKO

t4 lk l f

ikif (vJ4t4 i ikMt ť J

zmíněiiý ťhlapee a holetčka Mlad-

ší jeden chlapce byl venku Po-

jednou uslyšel střelnou ránu a šel

se podívat do thmiu kdo nalezl se-

střičku svou v kalui krve Za-

tím přiběhla i matka Podívání

nu déeko bylo hrozné Hylo stře-'bit-

do spánku v němž byla díra

tak veliká že by se do ní vešlo

jablko Protož přátelé iřuehá

zejte puiirně f střelnou zhraní

lib V ' předešlo podobnému tieUť

htť TH Vlhla j

HIJtJNO Nt-- Ctí-m- redak-

ce ! V p"ieb'lí předminulého tV

doe ei-ut- č ráno stihla tu hodi panu

Johnu IVlatol liáiovhi ídejšího

poitoutikn Piiil vo4 mouky

li skládil j U d j-- obchodníka

p Mtlrtiifi ho lit ebvutor po němí

thtťl mouku vtáhmuti nahoru

dt skladu KiVtir bl povUi
li paieCk nd oiíihii jak

tntlt ni pm lVUit pohad posUn!

iti puiík
t vatr rild doiiV

pni ivm mu "t po1 ním lpi n

janu usadilo v jeho části státu li

praví že každému kdo požádá jej
o přispění u vybrání si místa k

lUioiií vlastuiho svého domovu

věnuje nejVpši pooiuořt
Osoby přející M tak uéiuiti tm-hu- n

si dxpsatž piioii llorueallovi
o informace o oné krajině Ktlyi
píšete vložte v My poštovní jutám-k-

Zásobil jvui p lloruoallit náry-s- v

tow osshipníiol kuujieimi
všechny ti( akrově domoviny v

j b' M'Usodtvi
H 1 'blil lťf

Aw'oiit Huriiiton IJoiite

IboiH 'm ekťl Imporlttion lttireail

Uf IMiiilm Nvk

v !
♦ cl fir-- i v iikrcm H M !

po fn Mviio k I Siit t r u't ul"p kilo

k In ciuilt kixiotl mllfiitii im (

liííiú
M tu tkii m'ík''k mim t t 1

íílý íýťcf m-- t mioiv' mí ř4 iwo u
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