
FOKROK ZÁPADU 7
miiáčkem obecenstva Hrála po-

nejvíce v kusech Sardouových

Jmění své jež má uložené v po-

zemkový podnicích v Chicagu a v

Denveru odhaduje se na 1 mi-

lionů zlatých Mimo toho má ale

Fanny ještě klenoty v ceně přes
200000 zl

Prodlužený fyanllský vévoda zmi-

zel Tajemník španělského vysla

zastavovaly byla hra skončena a
mělo se započíti s vyplácením zá-

stav Mezí tím co se celá spo-

lečnost usadila na trávník ztratil
se pán jenž přijímal zástavy v

Když se po delší do-

bu nevracel chtěli jej jiti oba zů-

stalí páni hledati a jeden z nich
dal dámám jež byly již o své šper-

ky úzkostlivý jako zástavu svou

peněženku jež byla hodně napl-
něna Minuta míjela za minutou
ale páni se nevraceli Tu otevře-

ly dívky peněženku a shledaly ku
svému nepříjemnému úžasu že se
v ní nalézalo mnoho úplně bezce- -

ných plechových známek a pouze
5 desítifenikú „Teprvé nyní se-

znaly dívky že padly do rukou

prohnaných šejdířů Podnikly si-

ce honbu 'po pomilování hodných'
společnících v místnostech restau-

race i okolí ale nenalezly po nich
ani nejmenší stopy Zbaveny
svých skvostů podnikly zarmouce-

ny zpáteční cestu do Berlína

Adresa Česko-am- er výboru

pro sbírky do Čech jest:

JAN GERINGER

207 W12th St Chicago 111

ZAJÍMAVOSTI

Pedhisiorick hroby na ženevském

f jezeře Architekt pan Alb Naef

jemuž svářeny restaurační práce a

4 arcbaeologické ohledání zámku
chilonského nalezl při stavbě sil-- ř

nice východně od chrámu svatého
Martina de Vevey pohřebiště z

doby předřímské Počátkem ú---

nora nalezli dělníci při stavbě zdi

ohražující silnici na sever kostro
vé hroby se zvláštními přídavky
Na to pod řízením pana Naefa

) bylo v měsících únoru a březnu

y
nalezeno přes 30 hrobů jež ve--u

směs náležejí tak zvané době la
K Téneské Jsou pro badatele veli-- [

ce zajímavé nejen krásou a bohat

nectva vé" Vídni Bernardie Don

ťernandez de valesco zmizel z

Vídně aniž by se vědělo kam se

obrátil Vévoda nadělal již dříve
mnoho dluhů tak že se věřitelé

poptávali po jeho finančních po
měrech i bylo jim řečeno že vévo
da Frias jest nejbohatším gran BRTOVY LEKY—

prozkoumání pohřebiště jehož
dosud odkryta jen malá částoče-káv- á

se s velkým napjetím

t3fdítek zemřelo hladem Z Ma-

dridu se oznamuje událost téměř

neuvěřitelná ano přímo odsouze-

ní hodná Hroznou věc odkryl
totiž 'Diario de Morcia' V nale-zin- ci

v Morcii zemřelo dle udání
ze 155 dítek jež tam byla ode-

vzdána 133 hladem poněvadž
správa provincie nemohla sehnat
dostatek peněz k placení kojných
a ku koupi potřebných potravin
Mají tedy Španělé Í doma ve Špa-

nělsku své 'reconcentrados'

Podivný strom objeven při pra-

cích na rozšíření francouzské brá-

ny- v Metách Když zřizována

prozatimní cesta a prokopán moc-

ný násep objevil se nejprvé svěže

zelený keřík a při dalším kopání
shledáno že to koruna osyky je-

jíž kmen pak odkryt Byl vysoký
as 4 m úpně rovný a hladký ale
s malou toliko korunkou Shledá-

no že při stavbě brány a tvrze

'de la double courone' právě před
170 lety mladá osyka zasypána
byla do svahu a nemajíc světla a

vzduchu rostla toliko korunkou

jež vyčnívala nad zemí jako křoví

Pěkný světlý kmen opleten jest
jakoby arabeskami jemnými vlák-

ny kořenů

Tři nejbohatšl divadelní herečky
na svitl Amerika není pouze za--

dem v celém Španělsku že vlast
stvím přídavku ale také způsobem ní mnoho velkýcV panství tak že

možno z Madridu do Lissabonupohřbívání jež pokud známo ne nalézají stale větší olliln poně-
vadž jsou spolehlivé a léěivézjištěno posud na žádném jiném neustále po jeho statcích cestovati

Následkem těchto informací bylpohřebišti z oné doby Mrtvoly
totiž nebyly jakož bývá u většiny
kostrových hrobů z oné 'doby kla

mu poskytnut velký úvěr Ještě
krátce před svým opuštěním Vid

deny přímo do země nýbrž vlože ně chtěl vévoda koupiti od známé
ny do dřevěných rakví buď čtyř osoby villu v ceně 180000 zl již

chtěl ihned zase prodati Pán
ten obrátil se však o informace na

Brtova arniková a kouzelná mast bojf rány čer-
stvé I zustaralé vyrážky na těle i obllíejl
svědční UBeje opary a spáleniny Cen a 250

Brtflv pllcní fealsám proti kaSll pícháni na
prsou záduBe zaslemoviní a prsním kře-
čím Cena 25 a 50o

Krvečlstltel Jest potřebný každému obzvlášť
jarní dobou Krt&vkrvečistitel jasni barvu
tváře dodává tělu sílu a svěžesti léčí vy-
rážky na těle závrať a růži Cena II láhev

Brtflv balsám pro játra a ledviny vždy poniu- -

že bolestem v zádech a v kříži účinkujíc
na ledviny Léčí obtížné močení řezavku
močení krve pisku a zaražení moče Cena
obnáší fl00

Brtovy Cascaria pilulky (ěervené) Jsou nejspo-
lehlivěji ve váecn případech zácpy zá-

vrati jaterním chorobám a nechuti k jíd-
lu Jsou čistě bylinné Cena 25c

Rívmatlsm dna a hostec mfiže btl vyléčen
užíváním Brtova léku který je připravo-
ván dle lékař předpisu Cena $100 láhev

Brtflv bílý llniment jest od dávna oblíben a
užíván proti suchému lámáni otekllnám
píchán! na prsou a v kříži NejlepSi pro
středek při revmatických případech Cena
35a50centa

Boleni hlavy pocházející od zácpy bděni plí-- -
lišného pití horkosti neb nervomosti vy-
léčí se rychle užíváním Brtových kapsulí
Cena 25 centů

Brtflv lék proti choleře a průjmu jest úplni spo
iehlivy ve všech případech letních nemoci
zápalu střev žaludečním křečem krvavé-
mu Šlemu kolice a průjmu Cena 25 a 50
centfi láhev

Brtflv červokaz Jest pravým hubitelem těchto
trapltelft maličkých Jest příjemný k uží-
vám tak že matky nemají žádné nesnáze
dítky přimět! ho užívat Cena 25 centů

hranných nebo mnohoúhelných a

některé také' jsou podlbuhleovál-n- í
Poněvadž nikde na nich ne-

nalezeny stopy železa dlužno
španělského vyslance a tím byl
zachráněn před "elkou ztrátou
Mnozí věřitelé ouátih se přímopředpokládat že byly buď spojo-

vány dřevěnými kolíky anebo
ze drženy pohromadě většími ka

na královnu vladařku se žádostí

by intervovala v záležitosti velmi

poškozených věřitelů Hlavní věmeny jež ve většině hrobů naleze

ny těsně při dřevěných součá řitelé měli poradu v níž se usnesli

vyzvěděti nejprve zdali se skuteč- -li stech Z těchto rakví neudržely
- se pevné dřevěné součásti nýbrž

toliko zetlelé jakoby zuhelnělé

Ručíme krajanům za spolehlivost našich léku neb jsou ponejvíce připravovány
dle předpisu lékařských které se nejlépe osvědčily Nejsou to žádné váe léčící vy-

nálezy ale léky které pro rozličné neduhy jsou spolehlivé a připravované z nej-lepš- ích

lálek bylinných jaké jsou v trhu k dostání

Krajané přející si léky naše kde nejsou k dostání v lékárně zašlém vyplacené
na požádání když cena léku Jest přiložena Adresujte: t791r

BRT & CHALOUPKA WILBER NEBO

zbytky jež pan Naef s velkou péčí
dal odkrýt a fotografovat Vedle

I
koster na nich a podle nich nale- -

zeny přídavky vesměs zbraně a

šperky kdežto nádob jež tak ča

ÍV sto vyskytují se v žárových hro- -

i bech z oné doby tu nebylo Fo

tografie zhotovené po odstranění

dřevěných součástí ukazují bo--
l jovnfka v plné zbroji se železným

) mečem po pravici a železným ko

pím po levici Dolejší část těla
'

pokryta štítem Zena ozdobena

svými Šperky znamenitě práčova
ným pasem sponami šatů řetě

Za $200 obdržíte u nás vkusné prostřední ve-

likosti hodinky americké Jsou krásné rytinami
ozdobené ciferník porcelánový a bez klíčku nata-1- )

ovací Zaručujeme je každému na rok že drží

dobrý čas jsou užitečné pro farmáře řemeslníka i

obchodníka a ten kdo za málo peněz rád by poří-
dil fci trvanlivé a pčkné z čistého bílého kovu

zpracované hodinky měl by si jedny bez odkladu
u nás objednati neboť taká příležitost! se tak bned
žádnému nenaskytne Koupili jsme jich 325 kusu
x mají cenu $400 ve všech jiných obchodech Jen
pouze u nás můžete je za pouhé f200 obdržeti

Zašlete nám $2 00 třeba v papírech v obálce a
zašleme vám hodinky i se řetízkem úplně vypla-
cené Jsme přes 20 roku známi co spolehliví čeští
hodináři a klenotníci a jsme vždy připraveni uči-ni- ti

co slibujeme Též hotovíme všeho druhu spol

zem na hrdle náramky naušnice-m- i
a prsteny U mečů zachovala

se železná pochva s bronzovými
součástkami závěsů u kopí kus

dřevěné žerdi Spony jsou vel

mi rozmanité většinou krásně
ozdobené některé dokonce zdo

kových odznaků a český cenník zašleme každému na požádáni Adresujte: t79r

W J WÍŠA A SYN' 381 W 18 St CHICAGO ILL
bené emailem na němž lze roze

znati ještě různé barvy U ně

i kterých jak se zdá užito zpraco-

vaných korálů Rovněž - různé PORANĚNÍ OPOUŠTÍ OLIVETTU

jsou náramky jednak bronzové Jednou z nejdojemněi&ích scén přítomné války se Španělskem bylo přivedení a

vykládání raněných parníkem Olivette z Kuby do přístavu brooklynskébo
přivedených Tišíce ť'cb kteří bocby naše vesele před třemi měsíci do pole

Paroplav Spol
Scv-ndmeck- ého

Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes

moře za 5 dní 15 hod a 10 minut

jednak skleněné kdežto řetězy na

hrdlo jsou z perel jantarových a

skleněných Nalezeny však též
táhnouti viděli mel i přitom příležitost viděti též i stinnou stránku války
ba dokonce i stránku nejstfnnější

w V V í

'Přeplavní cenyně již vévoda do Madridu navrátil
Z New Yorku
do Břemen

šperky cennější náušnice ze sin-br- a

a těžké spirolové prsteny zla-

té Pohřebiště nalézá se na sva-

hu jenž se kloní zvolna k jezčru

Z Bremeb
do New Yorkua pakli ano poslati tam dr Neu

mana se společnou plnou mocí

by pro ně hleděl zachrániti aspoňležícímu as 17 m níže Hroby
tolik co se zachrániti dá Dluhy

slíbenou zemí pro umělce nýbrž
také pro umělkyně Ve Sp Stá-

tech jsou divadelní herečky milio

nářkami Mezi těmito jsou slč

Crabtreeova M Mitchelova a pí

Davenport nejbohatšími a možno

o nich tvrditi že si vydobyly kaž-

dý cent svou vlastní prací Grab-treeov- a

stala se proslulou pod

vévody obnášejí 60000 zl

Hra v zástavy ajejl následky Ne

Po parolodích expresních $3000 $3860
" pravidelných $2600 $3660

HLAVNÍ ÚŘADOVNA:

OELBICHS CO
2 Bowling- -

O-ree- a ITe-- w "X"orlc

HLAVNÍ JEDNATELÉ PRO ZÁPAD

COaieagVm

dávno provedli 3 podvodníci ve

~
založeny jsou nepravidelně niko-lí- v

v řadách Mrtvoly uloženy
V zpravidla hlavou na sever Vět-- -

šina koster jest zachována do nej- -

1 menších podrobností Nápadná

jest nejen hloubka hrobů 1 "6o—

380 m nýbrž i okolnost že žád- -

Friedrichshaffenu u Berlína pove

jménem 'Lotta' Její otec měl dený kousek Čtyry dámy za-

městnané v berlínské továrně na

ný z nich neoznačuje se temnějšími

llambursko-Am- cr akciová paropl spol

uhelní obchod ve Staten Island

malém to ostrůvku u New Yorku

a jméno rodiny té bylo známo

pouze kupcům uhlí jejího otce

Herečka tato vlastní přes 6# mi-

lionů zlatých a rozumí dobře f-

inančnictví tak že má kapitál svůj
velmi výhodně uložený Její
první soupeřka jest sl M Mitchel

Přeplavní ceny=

Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní 21 h

Z Hamburku
do New Yorku

13750

$3650

$3650

ova' která ušetřila pouze as 6 mi-

lionů 2latých jet tedy o milion

zlatých bohatší než nejbohatší di-

vadelní herec Sp Států vlastně

celého světa Slečna Maegie hrá

Z New Yorku
do Hamburku

Po parolodích expressních $3000 '

1 1 pravidelných $28 00

„ „ Union linie $2800

„ „ Baltiruorské linie $2800

Galve8tonské linie $3400

pláště podnikly výlet do Fried-richshage- nu

a vzdor tomu že ne-

byl žádný pán v jejich společnosti
bavily se znamenitě Když po
řádné procházce seděly v lesní
restauraci při kávě a koláčích

vstoupili do jídelny 3 páni a po-

žádali dívky by se směli usaditi

u jich stolu což jim bylo s radostí
dovoleno V krátké chvíli roz-přéd- la

se mezi nimi nenucená zá-

bava při níž páni navrhli by si

Šli do lesa hrát Jako praví ka-

valíři zaplatili celý řád V lese

byly provádlny všelijaké hry při
nichž se běhalo a skákalo až ko-

nečně jeden z pánů prohlásil že

jest unaven a navrhl by hrály o

zástavy Návrh ten byl přijat a

když ustanovena pravidla počala
hra Dámy měly smůlu a musily
neustále dávati zástavy Z po-

čátku dávaly bezcenné věci ko-

nečně došlo ale na zlaté prsteny
náramky hodinky a řetízky Když
koaticí ccaily již uiiebo co by

$3150

zbarvením vyšších vrstev wad

hroby nalézají se dvě neb tři vrst-

vy Stěrku a nad nimi srovnaná pů-

da vinic Nikde není stopy že

i by vrstvy země byly překopány
x

pro zakládání hrobů První do-

jem při prohlídce pohřebiště jest
že bylo založeno kdysi na břehu

jezera a při velkých povodních po--f

kryto nánosem Nej vyšší známá
V výška vody Ženevského jezera lí--V

lila se o a "66 m od nejnižší a

vlny jezera často dosahují
velmi značné výte bylo by bývalo

snadno možno že pohřebiště tou

měrou pokryto bylo štžrKem a pí-

skem ie stopy bývalého kopání
" zmizely jestliže hroby byly toliko

nlkolik málo metrů nad hladinou
%

vody Poněvadž však rozdíl výš--

ky řiní více než 12 m dlužno

předpokládat že vrchní vrstvy
#"e r+hu horského poznenáhlu tlačí-- S

'ta k jezeru a vrstvu spočívající

la z počátku v St Louisů pouze
Ohledně přeplavu hlaste se u

podřízené úlohy" až se stala oblí-heno- u

— hlavní rolí v znamenitém
HAMBURG -AMERICAN LIHEkuse 'Fanchon' v níž rozvinula a

87 Broadwaj New Yot I s w r RwMph LaSalle Street
I Cklca UliMls

osvědčila svůj znamenitý talent

Pouze z toho kusu vyzískala půl
milionů zlatých honoráře Pí F

Davenport třetí ve svazku Polo předpucejte na KniliOYnu Americkou
žila základ svému štěstí a značné

mu bohatství před 20 roky na Předplatné obtaáif pouze $100 roiai
zalci kaídý předplatitel obdrží 26 velkých aeSitu nej lepíích rominfi kaldf
aeiit o 64 tranách celkem 1664 straq Adresa:

stoupivši pod režii pDarlyse svou

uměleckou dráhu Její krása a

ntl4af ttleat učinily ji y brxjcu


