
V lifémen jsme bylí obdařeni Šroubů Následkem toho vše bylo Pro stůl r--Vzpomínky na starou vlast'
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rodinou sice najednou třemi ha nemocno Též všechny nsše dámy

stonaly a naříkaly si na velké bonáckými chlapci z nichž oejstarl
lešti v hlavě my ale stařf vojácibyl jedenáct roků stár kteříž je

Ti kdož dovedou oceniti výborný stolnf nápojstonali jsme také-- ku stravě netouti krucemburskou a vojno-- docela sami za otcem do Chicags
mcsteckou jíme odbyli bez hostů oblíbí ai zajisté naše "GOLD TOJ'" lahvové pivoboť jsme nevynechali ani jedinéhoMilá matička zemřela jim v Mo

Jest lehké perlící ae a řízné a jako jest zdravé jestoeu te to nevyplácí Mana jsou tělesného požitku Za jedné nociravské Ostravě a otec povolal je
drtlií Kilo hovězího masa stoj za sebou Jeli téi v kajutě Při když bouře nejvíce řádila vlny chutné Vyrobeno jest z nejlepšfho chmele vybrané-

ho ječmene a čisté vody— --neníť v něm ani jediné přísaod 68 do 70 kr vepřového od Ho shledání se s nimi v Urémen se jak hory odrážely se od lodi loď
do go kr telecího od 60 do 70 kr dy jež by byla Škodlivá neb nezdravá Není to lacinékaždou chvíli zvukem trouby dánám jich sielelo že musí ještě tak
Mouka mojí 14 ai iH kr kilo vala výstražné znamení aby semalí sami již podnikat cestu dale

1
pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepších
a ti kteříž je jednou okusili atali ae řádnými našimimléko 8 ai zo kr liti Čerstvé srážka nestala stožáry a lanovíkou 1 proto ujali jsme ae jich

máslo 1 zlkilo a vejce 1 rl 80 kr zákazníkyMoje matka je upravila přišila praštěly a do dálky vrháno světlo

reflektory V tom nejkritičtějšímaž a zl kopa A idali přec nějaký Dodává io v bednách a sice v lahvích kvartojim knoflíky oni pak k nám při
lnuli jako k rodičům Dalo nám okamžiku vyšel jsem si na palubuhost přišel tak pro forma uvařila

a jedooduSe krupitoá kale čími
vých neb palmových Objednejte li u ivébo obcbjd
nika aneb telefonem— --Tel Omaha 154a So Omaha 8smutně zřím do těch rozbouřeto ale práce než jsme se mohli

e dává jaksi na srozuměnou aby nimi dorozumět při jejich čerstvé ných vln a dav v následujícím oka
mžiku moři co mu patřf a utřevse hoit co nejdříve poroučel Ta řeči hanácké Na lodi se oejstarš

JETTER BEEWINO CO raíl a laUTDjl TfHomé píro

SOUTH OMAHA NKH
rhltinská pouť na sv Petra chlapec roznemohl a tu nejmladší si slzu z oka a pak ústa jdu mat

ným krokem zpět do kajuty a

napil jsem se borovičky která pro
přišel ke mně 1 povídá: "PanePavla nebyla letos tak slavná jako

léta minulá Dříve přece měli vidy pojďte se do naší jizbiČky ku
knout moji brato stúoě krucá NJobltwntyM itMIli řwbl i Omb I ronUra JMtakovou "davidovou' nemoc jest

nejlepšfm lékem (Pokr)mu v bruchu Ta panf co nám

Elegantní zařízený HOSTINEC Jlůžko stele nám nerozumí' šel

jeem ihned k lodofmu lékaři kte

rýž nás ujistil Že to nenf nebe ZDARMApečné Dal chlapci lék a druhý

Joo 3bTovdlr 6424 lž 15 a Ifowiml ul

Výt cín KrugQV "Csblnct" alále na černi Jakož I neJlopM piva luh vo
vá ísa skládá má pouxe ta nojlopftí vína jemné likéry a vborné doutní-
ky Chutný xákusek vMy po ruce
V-Í- O hojnou plížen krajanu IMA JOH NOVÁK

den byl jii zase zdráv

Po vstoupení na loď Kaiser
Wilhelm II v Urémen jal jsem se

rnftiote získatl bednu Medového ncli
Karlovarského Hořkého Vlna nejepíl
to lék pro ialuduční choroby kterému
iádnó Jiné obyčejné horké vino ae do
účinnosti nevyrovná když doplflute ai

pro podmínky dle kterých 10 rozesílá
Nabídka tato člnřna Je Jen proto by

hledat! krajany V druhé kajutě
bylo 650 cestujících Chodil jsem Lee-Glass-Afldree-

sGii Hardware Conio
sem tsm po palubě naslouchal

k pouti něco z mladého tak že si

mohl každý pochutnat alespoň" na

osrdí letos to ale nebylo k ukou

tnutí ježto bylo to tvrdé jak zc

staré kobyly
Letošní úroda není tak slibná

jak se s jara ukazovala Od min

suchého léta byla pole vyschlá
pak následovala ta krutá zima a

velký nával sněhu takže nemohla

role a luka dostat dost vláhy jar
nich deSťft též nebylo a proto vy

hynuly všechny jctelioy které

jiou v horách pro roinlki nejvy

datnějlí sklizní Jarní obilí též

nerostlo zůstalo drobné a řídké
následkem čehož měli roloíci proti
jiným Utům jen poloviční žcB

Též i na lukách bylo mílo sen —

tak Že zbývá pouze jettS vyhlídka
na hojnou sklizen brambor a řep
které jsou v horách nejvíce po
třebné 16 jestli na ně nepřijdou
podzimní mrazy NejvítSf cenu
má nyní hovězí dobytek kterýž

sem zdali se kde hovoří česky a
tato výtečná a léčivá vina ve známost
voAla a v každé domácnosti so u potřebo-va- la

1'ifcte a bude vám přátelsky
na A V KOUIIA vyrabltol

--— lrod4vi t velkum--

Tlačné vyrážoné s lakované plechové náčiní — Cínovaný
iflcznt ploch a sovové zhotf Ottrmtf drát hřebíky t

tu pojednou zalehne mi v uši:
"Mordiematko je zlel Kde je ten medových vín v Bonlder (Jolo

jNa prodej v lúkornacn a jlnyen od
zlioXl Dlcykly atřelno zwanfl nábeja síportovaié zoozi

Otb k Harney
koDakí" Jdu blíže a spatřím stat

ebodocb 8— Omaha Nrl
ného pána s panf a na první po
bled jsem reznal že jest to bývalý
český vojín Představím se jako
Cech svým jménem a' pán mně
odvětil: "Jsem Jostf Hora ho

stin&ký v Dridgeport Ohio a byl
O

sem s matkou na návštěvě v Ce

chách liyl jsem velice rád že

mám nyní společníka a kollegu
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utočištem trpících

jest v tak vysoké ceně v jaké jak ze salonu tak i z vojny Hlav

Mnohé nemoci pokládané domid zn tievylččN
telné přemáhány Jsou náležitými llkyIS"" ''l
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ní zásadou česko-americkéh- o salo-nik- a

totiž jest ie musel každý z

nich v Čechách býti vojákem a

sloužit 14 let u kanonýrů Domlu-

vili jsme se a šli společně hledst
další Čechy Pojednou dotkne se

sluchu našeho příjemně rozhovor
dvou dam vedený v plynné Češti-

ně Postavili jsme se "hab ták'1
a hlásíme ie jsme krajané a dále
že v nás koluje sslonická a vojen-

ská krev Jak jsem pozoroval
byly dámy mile překvapeny a po

těšeny ie se jim představili tací
hrdinové Vyměnili jsme s nimi
slavná svá jména a tu jsem zvěděl
Že intelligentní dámv ty jsou z

Chicaga a sice paní Fortelková a

nikdy nebýval zvláště pak dojné
krávy Kráva jž jest trochu
úhledná stojí od 150 do 330 zl

Ta chyba ale jest že není jich
mnoho k prodeji ježto se každý
obmezí jen na tolik kolik jich sám

pro své hospodářství potřebuje a

to 1 té příčiny ic jest málo píce a

Že jest tato drahá Metrický cent

slámy stojí a ai 3 zl lučního sena
a jetelio 4 ai 5 zl Nynější chov

dobytka jest pokročilý Nejvíce
se pěstuje dobytek červenobílý
ušlechtilého plemene z kteréž

příčiny jsou býci ve velké ceně

zvláště pěkní mladí kteříž jsou k

potřebě pouze od dvou do tří let

Dýčka Oim měsíců starého které-

ho jem ve svém hopoJáftví vy-

choval prodal jsem za 95 zl a to

byl ještě íaciný ježto mě ti trhaři
oblafli

Vzdor všem tem útrapám není

Troll smrti není Mu priví Irské příalovf A vfruje v nřin
mnoho pravily Kdo Ji! prolil svfij vřk inunf řcitiřítl pfíro
díl UM sicújtroHiič svoje prrtvo Vidíme vRak ic mladí
lidé mrou A proč? 1'rotoíc sc sarnl oddAvajf smrti Kdyby
lidé neodklidall dne nn den n WvnUn své choroby a tím
iirpromcSknll řus kdy jejich třlo vlidiie JrSté dostnteřnou
livotní ilru dalo by se knždfmu pomoci jeho ídraví n
iivot byl by saihrinčn
V dacSnf pokrořilé dobř jsou Wkařl-profraao-

ktrrým se
podařilo po dlouholetém bAdánf i skoufiriif vynaldztl a se- -

stavili Mkižité léky proti kaiIé rhorobé To nrjlépe doka-suj- e

íjiráva léčebného ústavu Dr 1J C COI LINH Mlv
DICAL INSTITUTE t které vysvítá 2c tisíce pacientů by
lo uždruveno tohoto roku mexi nimi mnozí které obvčVinl
11-- ! 114 'I! ! i
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PÍ- - VavrouŠková které též byly v

Čchách návštěvou Při vypravo-
vání našich bohatých zkušeností v

Bosně a Itálii prohlédla si nás

paní Fortelková okem znaleckým
a — usmála se Tá ihned isem

jiKnri jiruiiiitNiii za ncvyicciieinc

Tajemství a podivuhodnost velkého řdaru s jaký"m léčeni jou ]idé v
'

Dr E C COLUNS MEDICAL INSTITUTEv těcn našich norách tak zle jak
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pochopil že nám vážená paní ta
se všeobecně myslí neboť tu pro
mysl pokračuje plnou parou Ne mnoho asi nevěří a Že si v duchu ovydělá se ovšen mnoho ale každý myslí že se trochu práší zvláště

spořívá v tom ic tento ústav mi avott vlafttuf obroviikott lékárnu ve které jsou nasliro
ináždčny leky ze vŠech dílů svita ie v tomto ústavč předpisovány jsou nemocným také léky které
jsou nejen jistým prostředkem proti dotyčnéchorobé které se shod ují i s tčlcsnou soustavou nemocného

Kdo so obrátí na teMto ťiatav může bti jist že jo v rukou vynikajícího učenec a
ic léky jemu dodané jsou nejen pravé ale 1 Čerstvé a ie mají veSkerou léčivou sílu

Zda bydlíte nebe dále od New Yorku nic nevadí Napiíte jen dopia po česku vy-lič- te

v nčm náležité svoji nemoc co vás bolí kde váa bolí jak vás to bolí n jak se cítíte a
poSlcte dopis na adresu níic uvedenou Odpovčef dostanete adamm v české řeči

dělník to má zarbceuo uk že má
nčkolik měr polí pronajato od

pak když mně moje matka poka
žila trochu firmu Řekla totiž dá

vrchnosti zaeje si něco obilí mám že vždy až desáté slovo mé

jest pravdivé a dále že jsem
nasází bramborů drží si krávu

pro mléko — zkrátka mi malé

hospodářstvíčko které veie jeho
prý sloužil za pecí Také paní Ho-

rová přiložila své polénko pravíc
ie prý její pán sloužil u téhožmanželka a který jest rozpočítá

vý nemusí trpět bdu regimentu co já a že prý se tu sešli MlV milé paměti tftMatie mi vždy

Miiy a ctčny pane professore!
S rudostí Váni oxnamuji ic po
využití V aSich lékfijsemui lo
hudík (dravá a eloln se cítím
Dokud jsem VaSit h le'k& neuK-val- a

nemohla jsem sejiti ani ae
schodů Nemohla jsem ani jisti

Vysoce učeny p professorcl

Slavný léčební ústave!
Já jsem se e své choroby

tak vyléčil jako kdyi se člu- -'

včk umyje ie Spiny n aicc

jen užíváním VuSich leků
1'roto nemohu se idiieli a
bych Vám na tomto niUtS

rozloučení se mými milými přá
teli v Krucemburgu a drahou upo
miokou lest mne památník ve

kterém jsou vepsány city jich při
teiske £viaste pak mi utkvi v

dva sobě rovní Šeptám kollegovi
něco jako o zrádě on ale odtušil:
'I to nic to je "all right" jen
když máme pohromadě Českou

kolonii" — K dovršeni naší
milé české skupiny přistoupil k

nám důstojný farář pan Šebík z

AlUgheny Pa pravě: "Jsem
potěšen ze shledání se s krajany"
liavili jíme se pak znamenitě tak
že nám den rychle ubíhal Poutě
panf VavrouŠková měla starost
Visla totiž siebou 1 Čech dívku

unl praeovati Kdyi Jsem nčco snčdla ihned jsem
vSc tvrátila Nyní 1 inaniel mfij má ie mne rudost
ne!x)ť kdyi přijde i práce domů najde mne vcs
louasvČlí OdjMiručtiji Vás jako dolirého lékaře
vlem krajanům n krajankám pocelích Spojených
Státech a spliHnii-ftu- ji Vás byste tento list i a

lnou podtitiícnou uveřejnil ve vlrvh novinách

2ulá vám Vale oddaná Mary MllaSřové

344 Cird Ave lloniratead 'n

nevyslovil své nejsrdcčnejil díky ta pomoc kte

roujste mi poskytl v mé dlouhoirvajM nadmi
ru bolestné lu nim i Hyl jsem drahnou dobu ehory
n neschopny chtxjiti elo práce CImhIíI jaeni po do
k torech vyhrnoval rnUe ale iieptomddi ml Kek

večuj jsem m obrátil na Vái pane profemiore
Vy jxte mne skuteční vyléčil

"

to Vám jiti Je
dnou srelečné diky vídává JAN ftVAlif K

lluifah Ave South ChlcajjA 111

jedné paní Dívka ta byla pořád 01'jťditrju tuto knihu w ptrtiiuu
CUILINMť%1nemocni a panf VavrouŠková ji

paměti slova oblíbeného Dra- - Rai-

ma na jenž ta n praví "Jdi pflre
li za tu velkou voďi nezapomeň
I e pro Tě bijou přátelská srdce v

rodných horách kierá doufají Ie
se do roka asie sejdeme" — Mill

přátelé nikdy mi nevymizí milá

upomínka na Vás)

Dav konečně a bobrn tomu mi

lému rodnému okolí via JI jsem ve

ídirci na drihti kttrá nás unálcla
dfi matičky Prahy Tam jíme
t Jridi dn oaíet bMy přs Ně-

mecka do Urtme 1 £eU jt'ii t s

krajany fctcfil til jeli hledat
Itlill do tl satHNni Ameriky
avláltl pak t ivotiodi)1mi ku
vdavkátu jíl iralýn) divčaty

Kniha talu tlsívům jíl lachránibk iivot
'

m vidy súsUiic rádcem nvnioenym I

litevCm 1'oíliie nčktdik oitovukli
suámvk m oUlriitt knihu sdarma

Vťidco ku ztlrnvP
muiela po celou ceitu na moři ob-

sluhovat Měla milá pant ta
holkou více starosti nel ji se celou důíiu(brařt m m DrliC C0U1MH Medlwai laatltiitet buďte jisti i atra--

cvtté idiavl silu budiu ám vtáktuv
4vlcmi těmi třemi chlapci

Prvat tři dni ully nám Čerstvě Dr I C COLUNS Mcdlcal Instituteneb byla plavba pohotlal čtvrtý
Oi'en počata být bouře vlay vlak 140 Wcít 0 ith Street New York N Y

nemohly šmoci obrovský ten kolos
a loď st jenom chvěla od lodních aur „ rszjQi----ozz~m- do


