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á osada v Chelseajako meč bych mohl založili Hektu

avoti vlastní Nyní právfi čtu v ji uspořádá na den díkůvzdání dno
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2'i listopadu divadlo ku kterémustém týdenníku že ta moje po

známka žo se lidu víra beřo a nic

jiného k zuslechtíní dufio so za ni
so ochotníci pilno cvičí — V pon-

dělí minulého týdne odbýval Č-

eský rolnický naJiraŽující apolek
schůzi ve Vinintr la Schůze byla

nedává nedá spáti rozličným tčín

literátům z východu ač tornu jo ZELENÉ "TRADING STAfVIPS"
velmi četné navštívena Při tétoskoro rok co jsem ten výrok pro

nesl Mnozí kritikové domácí z schůzi byly čteny ííčty a odkazo
Zm II (M) roleníeli TrttilAvány k výplatě Dálo vyplácely !n UtHmnM t UbMdu budrozličných koutu Ameriky ať už

rozumí tomu co Čtou nebo neroz-

umí ohřívají nápady jiných a vy- -

so náhrady na škody způsobené irn' 1nou

MTAKM HTUII KM

U #i()0 řclonýeli TrtuU

nou

MTAUS i NTItirKN

('i tucty plnmvrh Islivf)

v minulém létČ — V Chelsea už

mají prý sucho usi dva měsíce Idávají jo za své vlastní Tak čtu v
ii i i i

salooníci stávkují Nu počkejte — (Clilionom týdenníku žo ti přijetí odji-

nud neví ničeho o negaci nafií svo-

bodomyslnosti nemohou opatřili
si znalost poměrů ponČvadž ne iKrotili mho lo dDHlftfxsto iicJlepM hhmvé pivo

nulo id) (JvoJrniKohnou hodnotu ? "Tntd- -

chlapíci az začnete nalévat fouue-m- o

stávkovali my — Nový český

právník p fttěpán R Novotný kte-

rý so nyní zdržuje v Chicagu kde

"právnMví vystudoval a dne i
června t r s velmi dobrým pro-

spěchem zkoušky právnické odbyl

i4Ullmají ani času rozhlíželi so po
životě Vím sám

žo třeba jo k tomu delšího času H07 Jlnrney Htrecti

Oljťdiiejto ni jtoitou neb Ulefouem I)oii(f lim 1800 nebo 1085
než človčk sezná ty nnso ukrutné
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Z přátelských kruhů

CIUWENNE Wyo - Ct£n& ol

Do H)ojencb Států do-Mtu-
la

jHom so bez veškerých překá-
žek u eenta celá až na mÍHto kdo

nyní bydlím 1yla pro nno velico

zajímavá Nemohu mí
vyHVŽtIit

pro6 u u(ih v Čechách mnjí před
ťPHtou do Ameriky tuk veliký

i atrncli Já Hítma aS jnem nikdy
heecNtovftla nío jwm ho nebála ač
nmfi moji známí o velrybách n žra-

locích dosti tolio nnpovídali Na-

opak vhlflii JHem mnoho krinného
což mi znutfino povely v pamfti a

mynlíin U cesty tó nikdy litovati
nebudu Krajina vfiuk zdejSÍ zdá-

la ho mi být pustá proti kránní
loumttó a huHtfi obydlené krajíní
řeHk3 'Ul první pohled na rnČHto

Cheyenno mne odstraňoval Ne-

dovedla jnem hí předHtavit život v
tak mideVn mfatŠ Tomu nebude-

te ho nrmd diviti vysvčtlím-l- i Vám

že jnem 1'ražkft a ponlední lita žo

jwm nlálo v Praze v obchodů

byla Zvykla JHem ru-

chu velkoměstu a náhlá ta zmČna

einíla mi pohled na mfÍNto tím

umuliiejfií Ktýnkalo ho mi první
řas a5 přijata jnem byla v otevře-

nou niruó mi drahá přítelkyní
KlNtcrmiyeroví která rovnfŽ Če-

ňka jo a poHlední lita Uí v Praze
zamřNtnána byla Tíž její sestra
MaruSo Jankovwkých a její rodiče
očekávali mne h velikou radostí
Ho mnou přojeli též jejich dva

strýcovi kteří hned vhodní za-

městnání nalezli a líbí se jim zde

Žo myslí 8 WS rodiny dosud v Če-

chách bydlící co nejdříve sem při-véz- ti

Hodina Jankovských ku

svobodáře kteří jenom lají Pohu

a nadávají vířícím než sezná tu

chytrost a úlisnost teeh vyšších
Myslím žo k tomu jo třeba míti

zvláště patentovaného důmyslu Pro stůl
My obyčejní smrtelníci k tomu

nedostačujeme k lomu musí býti
extra-líter- át který by mčl příle Ti kdož dovťdou oceniti výborný itolol nápoj
žitost nahlédnout! i do zákulisí to

oblíbí bí zajioté u&íe (iGOLD TO"' lahvové pivo
test kbké d rllcl uc a řízné a itko Icot zdravé jeat iho našeho života A k tomu není

žádný z nás stvořen Pončvadž

jak už dřívo jsem podotkl ani svo-

bodomyslní ani vířící mne nechtí

chutné Vyrobeno jen! i ncjlcptlbo chmele vybrané-
ho ječmene a čitó vody— nenítř v nírn ani jediné přísa

pro stát lowu hodlá se nyní zdo

usadit a právnictví zde provozo-
vat Jeho šedivý tatíček a matka

p Antonín a Mario Novotný bydlí
v Chelsea la Přejeme milému

krajanu mnoho zdaru v nastáva-

jícím působení Pan Htěpán F

Novotný nejraději by se usadil
tam kde naši krajané hojně usa-

zeni jsou by jim mohl v čase po-

třeby své služby nabídnouti Jest
to schopný muž a zná česky čísli

mluvili i psáti zrovna tak jako
anglicky — Právě při ukončení

tohoto dopisu dovídám se že kra-

jan p John Hrubý navrátil se z

Jižní Dakoty aby mohl včas svojí
úrodu korný dostali domů Vy-

pravuje velmi pěkně o státu tom a
sdělil s nimi žo se mu tam velíce
líbilo — Manželka p Krmit Po-neš- e

z Chelsea Ja byla po tři tý-

dny s malým synáčkem v Lincoln

a přece bych rád nčkam patrn
dy jež by byla Ckodlivi neb nezdravá mni to laciné

pivo v nižádném myilu ale jeM to jedno z ntjlepřích
a ti kteříž jo jedcou okutílí atali ae řádnými natimijsem nucen své dřívější tvrzení žo

lidu so víra bíře a nic se mu v ná
zákazníky

hradu nedává odvolali Proto Dodává ic v bednách a uice v lahvích kvarto-

vých neb paintovýcb Objednejte ai u avého obcťjd
nika aneb telcíODcm— Tel Omaha 154a So OmnbaB

JETTEH BREWING CO raH a laUTll Títoní 5Í?0

SOUTH OMMIA NKH

prohlašuji že jsem tak uciml z

"nedostatku přesvědčení" a z ne-

dostatečného promyšlení neboť

naše svobodomyslnost nehoví si v

negaci ale rázně a odhodlaně za-

kládá svobodné obce za katolický

Metz
Neb kdež hošíěek podrobil se lé-

čení l'ři té příležitosti navštívi-

la také četné své přátele v Puffalo
(Jo Neb Dopisovatel

kterým jsem jela i jejich provda-
ná dcera pí Klstermayerová jsou
zdo již skoro tři roky a nikdo na
návrat do Čech nepomýšlí Tiž i

mn5 hc zdo líbí předně nalezla

INp4jMtfii'£í pivo vil v v Ouifi-yi-i

TELxrciT sovaus 11©

jsem tíž vhodné zaměstnaní a pak
cítím no v kruhu rodiny Jankov
ských jako doma První čas mřla

mim i ěě nll5CSl DÍjsem dosti práce s vypisováním

cesty což slíbila jsem mojí milí

Nebezpečná nemoc

Mnozí lidé se domnívají žo ne-

štovice spála a jiné nakažlivé ne-

uměn jsou nojnebozpečnějšímí —

Pravda jest že ledvinová choroba

jest daleko hroznější protože po-

stupuje pomalu zákeřně a skoro
v žádném případe" nemocný ani o

tom neví že se nachází v párech té

přítelkyní pí Pcrnardovi v Pra
sjmimmmmssKmM

ze Pak odpovídala jsem na čet-

né dopisy rnno docházející od

mých známých Pyly plny otázek
a vyčetla jsem z nich dychtivosť

osudné nemoci Ne všecky přípavčdčti jak to zde vypadá Vyho
dy ledvinových mčehýřových no

ho jaterních poruch mají za násle
vila jsem všem s velikou ochotou

neb vím že i mnč byl každý řádek

Riloy Brothers Co
VELKOOUCHODNÍCI

Likéry adoutníky
Ohi Milltary Hye — Diamond U Hye

N H Archer Hourbon

Hlt lOirimm Hl OIMLAil A

drahým by 1 i mi psán z ciziny dek Uriiílitickou nemoc ale tak ve-lik- é

procento skončilo osudně že

jest rozumno předejiti a vyvaro
Zvykla jsem zde bčhcm času ač

nenalézám zde tolik zábav jako u

nás v Čechách VSak myslím že

budu moci přosídliti do některého

vati se vážným následkům tím že

ihned začnete užívati Scverova Sí

živějšího města jako jo ku pn
kladu Omaha a pak budu docela

spokojena Vsak na vlasC svou

on Cq

litele ledvin a jater trpíte-l- i bo-

lestmi v zádech močíte-l- i bolestné

a často je-l- i váš obličej naduřelý
vy kazu je-l- i soustava tělesná znám-k- y

vodnatelnosti Cena 75c a

$125 ve všech lékárnách aneb u

W V Severa (Jo Cedar Kapids

a matičku Prahu nikdy nezáporné-n- u

a doufám žo bčhem dvou let ji-

sté do Čech se podívám Zatím
dovídám so novinky o své vzdálené

Jowa

křtící obřad dává jiný svobodomy-

slný Není vyloučena možnost

že za nějaký čas na návrh vyšší-

ho pastýře zavedou bude také
obřad biřmování Zcela přirozeně
budou k tomu třeba také nějaké
matrivky atd čímž zajisté prospě-j- o

se na jedné straně i obchodu

Doufám že tímto odvoláním docí-

lím "svobodomyslných odpustků"
a žo mne jako kajícného člena

zaso přijmou zpět do středu svého

1'ísmo praví: "Daleko větší jest
radost nad jedním hříšníkem po-

kání činícím nežli nad devade-

sáti devíti ráznými svobodáři"
1'roo bych já nebo někdo jiný sta-

věl so proti této svobodomyslné

práci když lid to chce a baží po

tom? Představuji si to tak že bez

křítíeího listu nebude možno do-

stali se do svobodomyslného nebe

7 té příčiny u ještě z mnoha ji-

ných je třeba aby křty a matriky
byly Když už je tolik důvodů k

podporo toho křtění konečně i já
uznávám je za dobré a nemám více

co proti němu namítali Doufaje
žo tČch plnomocných odpustků do-

sáhnu za moji kajicnost doporu-

čuji so do milosti všech "ukrut-

ných" svobodářů u znamenám se

T T Klíma

OIIKLSKA In — Ctěná redak-eo- l

Tak už máme po té slavné

volbě Naši vyhráli to jest ti

kteří obdrželi většinu hlasů

komisařem jest opětně p

Jindřich Novák z Chelsea jenž
zvítězil většinou 1 Hl hlasů — l'řed

týdnem dlel návštěvou v Chelsea

a okolí dlouholetý bývalý zdeji
osadník p Jos Hynek od Amen

la Objednal na hrob nví zckiiu-l-

manželky pomník asi za ftix)
Hylo túiu milo s tímto krajanem
e po mnoha letech sejiti a s ním
} pohovořit! - Pan dobit Hrubý
od iVlvil dlí už ftti mísit! v lij-n- í

Dít kotě Prouajmul si tam prý

píknoit farmu K0 nkrů a che tu
nt letošního roku včUi část po
lemku prolomit ~— Korný lámou

uJ nyní vSud' porittdÍ j k

tomu ttnl pěkné ptnad Sypou

!U obyéťjovch poívmkU-- 0(1 biť
lů p akru tu TO il UK

builů S'djHi obchodník p Jo
VAir hloupit luiuuKho t)sdo k

dvou dnpih káru bramborů l

vlasti z časopisů které odbírám
K tím řadí so i VáS časopis ve

BezplatnŘ vy IDCeoi
kterém nacházím vždy mnoho no-

vého a zábavního a ukrátím si

mnohou dlohou chvíli čtením jeho
pro iM mnle

ElekTrTcky pás
zdarma

Jen náhodou dostal ho mi do ru
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ky Váš časopis a již stala jsem se

jeho odbčratelkou Uznávám že

vydávání časopisu tak pěkného je
zvláítč zde v cizino prací velice

obtížnou Přejíc Vám tisíce no-

vých odběratelů volám srdečné t

Mnoho zdaru budiž odměnou za

námahu Vaíi ! " 8 přátelským po

zdravém Mařka Walterová

KKNKKOW Okla — Ctíníl ro

(hken! Svými dopisy d tohoto

lUtu vyobcoval nu docela re

řpo!ečiiosti roliťnýfh třeli Sekt

čko itmeriekýeh Proto Jo po

iiktuovai jmm tu Immbuff jeji ti

"rJUtii" a "ukrutid" svobmUři

provádějí byl jVm prohbUen la
UUvoluHbUe Na prohliíení fa

hď! Hrálí klinu K bylo

Hiakaováu věřiVimi h bibli

í jVui ji nikdy n'Ml atd
Co io nit Svoboděny lnl mne n

rhlí pottďviuU tifjiu jim doíti

lAinvot vříe lun rovní!
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