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HOVORNA platil svým životem Přihnal se
totiž osobní vlak který jej zasáhlDr i HOLOVTCHINER

ČESKÝ LÉKAŘ

Clias Kaufmati
pojsťujřcí Jednatel

O Qa veřejný notář

ZatuUJe ej)epl pnjllf J(of itioletnrmtL
ir)Mlává a Kiipujn mneek nein'll vydává
'eplavol líalky t Evrupy a do tvrop atd

iHJfiva iwniM na nemovttf majetek

FUarna Serzáp roH 13 a Doaulas ni

schůze avého tělesa a tam je pře-

četl a když ono těleso výše uve- -'

děnou myšlénku schválí ihned
zvolí sobě zástupce do organisač-
nlho výboru a toho samého ohlásí

nejdéle do 25 února t r Ven-

kovní řády neb spolky nechť ozná-

mí svoje spolupůsobení do té samé

doby by jim mohlo každé usne-

sení výboru se oznamovat Tak-

též by mohl být sestaven seznam
všech přihlášených spolků Za

organisační výbor
Fr Pavlíček 674 S May St

Chicago 111

Tolik však jest známo že poměr
mezi stříbrem a zlatem až do sto-

letí patnáctého byl kol i ku io
totiž za 1 hřivnu zlata platilo se

10 hřiven stříbra Však tento

poměr nebyl nikdy ustálen a mě-

nil se vlastně stále klesal V

šestnáctém století měla hřivna

zlata cenu 14 hřiven otříbra Kon-

tem sedmnáctého století před
dvěma sty lety byl poměr i ku

14 81 Před sto lety byl poměr
1 ku 15 68 Až do roku 1873

udržoval se poměr ten 1 ku méně

než 16 Od té doby však stoupal
tak že nyní jest asi 1 ku 35 Totiž

za jednu libru zlata musí se dáti

35 stříbra Česká zem se může

honositi tím Že v ní vzaly vzniku

jak dolary (v Jáchimově—
tak i dukáty Du-

káty zavedl král Jan Lucembur-

ský roku 1325 dle vzoru podobné
mince florentské 3 Není zná-

mo zdali jest pouhou bájkou aneb

historickou pravdou ona pověst o

používání bílků do vápua při stav-

bě pražského mostu

LITERATURA

Knihovna Americká — Po ukon-

čení poutavého románu "Nové

tajnosti Pařížské" počal vycházeli
v "Kiihovně Americké'1 krásný

spis nezapomenutelného našeho

Václava Beneše-Třebízské- ho: "V
červáncích kalicha" "Knihovna

Americká" vychází každých čtrnáct
dní o 64 stranách osmerkového

formátu v slušné úpravě typogra-
fické Všichni ti kteří přáli by
si státi se odběrateli "Knihovny
Americké" nechť uopíší pod ad-

resou: "Knihovna Americká"

Omaha Nebr

Rodinný lékař — V Chicagu

počal vycházeli nový měsíční ča-

sopis pod jménem lRodioný lé- -

Pouiedousy plným jménem tazatele opatřeoá
UOJdou povaiuinuil awipovuui i)iyUttpodepitané a anonymní r 'eiuou

poboulného místa v koál

SPENCER Neb Proslýchá
le zde že dráha Milwaukee staví
odbočku s Tyndall S D na zá

pad Prosím o laskavé sučleuí v

Hovorně pakli vám možno co je
na tom pravdy a pakli tomu tak

tedy bych rád věděl kudy půjde a

kam Frank Jerman

Odp Hned minulé leto počala
Milwaucká dráha navážkou od

Yankton přímo na západ přes Tá
bor a Tyndall Později však v

práci ustála a tvrdilo se Že stalo
se tak na naléhání Great Northern

(Hillovy) dráhy Dohodli prý se

že si obapoloě škodili nebudou

Jestli se nyní dále na té dráze pra-cu- je

není nám známo Snad by
mohl některý z tamějších čtenáři
sdělili Kudy dráha prtjde a kam

na to nedovede odpovědíti nikdo

To se nikdy neví pokud se na

trati nepracuje proto Že to každá

společnost tají aby ji jiná nepře-

dešla

RAVENNA Neb Prosím o

laskavé vysvětlení v Hovorně: V

třináctém století větší koupě od-

bývaly se zlatem a stříbrem po
hřivnách kovu nemincovaného

jedna hřivna měla toho času 16

lota vídeňské váhy Tak je psáno
v Palackého dějinách Mnoho-l- i

by to bylo zdejších uncí nebo li

dvacetidolarú z té zlaté hřivny a

mnoho-l- i stříbrných dle nynější
láce stříbrného kovu a Když
roku 1357 nechal Karel IV v

Fráze stavět most zdali dávali

bílky z vajec do vápna Mnozí

řikají že je to jen pověst a že to

není pravda Mně se ale zdá že

jsem to někde četl ač nepamatuji
kde Matěj Slavík

a okamžitě usmrtil Jaká to rána

pro rodiče když taková zpráva je

dojde Syn Čítal již 19 roků a

taková smrt ho potkala Potřeb

odbýván byl dne 20 ledna za hoj-

ného účastenství přátel a známých
na Česko Národní Katol Hřbitov
u Vining Tímto vzdáváme dík
všem účastníkům pohřbu za vše

co pro nás učinili aby zármutek

náš zmírnili S úctou

Josef Honiček

Provolání

Všechny České Jednoty a spol neb

ky které působí samostatně aneb

v jinonárodních organisacích a

mají za účel mezi jiným podporu
v pádu nemoci a omrti jsou tímto

1

žádány by ve svých schůzích
je

projednaly otázku zdali by bylo
záhadno spojit veškeré české te

spolky v jeden mohutný celek Ns

Tam kde výše uvedené bude

uznáno za vhodné nechť taký

spolek zvolí sobě jednoho zástup-
ce do organisačnlho výboru který
bude mít na starosti ono spojení
uskutečnit Ty řády neb spolky
které nemohou býti representová-

ny zástupcem mohou tak- - učinit

dopisem na tajemníka onoho vý-

boru
Není třeba uváděti výhody jaké

by z takového sdružení vzešly
Každý Český spolek vidí nutDOst

podobného kroku který až dosud

byl a může býti odkládán avšak

ta snaha o sebe zachování nás

jednou donutí bychom jej učinili

a čím dříve tím lépe pro nás

Počátek k tomuto cíli byl již
učiněn I ledna 1900 Na tento

den byli svoláni zástupci všech

místních řádů a spolků do zábav

né schůze pořádané Velkoloží Č

R a Dam v síni Č A S Školy
na 18 ulici V této schůzi byl

předložen program "Jak možno

spojit veškeré české spolky v

Americe'1 Všichni přítomní zá-

stupci oznamovali že jich spolky

přejí onomu spojení
Po delší debatě uzavřeno by

přítomní zástupci se sestoupili co

organisaČní výbor dále by byla
svolána jenerální schůze všech

spolků z celé Ameriky k utvoření

stálé orgaoisace Do této schůze
n chť se dostaví každý zástupce s

pověřující listinou od svého řádu

neb spolku by s prací se mohlo

ihned započíli

Venkovské řády neb spolky
nechť zašlou dopis oznamující

svoje spolupůsobení- -

Schůze se bude odbývati 4
března 1900 v 9 hodin odpoledne
v síni Pat Č A S Školy na 18

ulici
Při této práci doufáme že ctěné

české časopisy budou nám nápo-

mocny ježto bez jich působení
by tato práce šla velmi zvolna ku

předu Již teď Žádáme by laska-

vě toto provolání uveřejňoval) až

do výše uvedené schůze by každý
Čech v Americe byl s touto my-

šlénkou obeznámen Zvláště

apelujeme na místní a venkovní

týdenníky by toto provolání oti-

skovaly až do oné schůze

Na konec je nutné poŽádatí
všecky spolky by neodkládaly
tuto záležitost "až co ostatní uči-

ní" neb kdyby to každý řekl
ostáném státi na stejném místě
A proto jest žádoucno by každý
tajemník Jednoty řádu nb spolku
toto provolání přinesl do nejbližší
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OrriOK na rohu ta a Howard ul Bheely's
MoCk cis dveti 110 Telerou tm
f plsárol a nalezeni ol 10 o i bodla rán o
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Vyléčím koktání
KinkcncIí NeJpředníHÍ lákaH v Osaase

řodrobaostl zdarm Jali E Vllflll
dUHrl U Ksmas BluK Oiaaaa Nsb

(Hala Ston Repair

lt07 Deoirlai allee

mají na skladě všechny druhy

pravěk ku kamnům vařícím í to-

pícím nechť jsou jakéhokoliv

jména neb výroby

O D KIPLINGER
xs3& 13 ev Faiam

flontiiMsty a taMtoickl obchod
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F NEDĚLY & SYNA

V METE NEBRASKA

Veíkerá pMplw lékařská vyho-

tovuji se v léto lek árnss právně a
svMoeilta 4 nejílstáich a Dtlcp
luh lécebaicb prostředku gr if

st

Osobně řízené výlety cestujících do

KALIFORNIE po velké

Rook Island Roňte
etnická dráha vvjildl t Omahy kafdý pá-t- ok

př Colorado Bprln 11 Balt Lake uo Ka

Utoriite a na 1'aciícké pobři-I- I

Jin druha vyl di i O nahy každou středu

pře prt Worth a El Haso do Los DgeIM a
Ran rmnrlsen
Ttotiirssk4 vozy tsnn nejnnvéjlfhn vzoru

aprlpotenv )u k ryčným vl k

ohilbemMtJeJUbJesi důkazem la ua i 1 Jet
to neilpi
LUtkv nejtevníl5! Jou pooJtteln v tcbt

obiihenvnh Pullmanových voech
O dalii zprávy ninhio vlacích a výuodách

JezcestiHcí uoilvaji plila na i3ú~
JOHS KEUAHTUX U I' A Chicag III

výlety po:
Wabash dráze

MJibi Hledáni tomifcA
DNKi A %) ÚN KA

DNBO Ai BŘEZNA
UNE A IT DUBNA

ta Pusrto Eico přes N-
-i Tri:

DNI 1 ÚNORA A 8 UBEÍ1A

Tf let io Starčli Meíito:

DMBM ÚSOBA

Ohledne cen a dalíich zpráv o Uchto výle
tarh aiebia-l- s 1- - kireh !v s rs Ss
Siátecn neb do Bvropy hlaste se neb pilie na

8 1 CL&TTOI H f P

Agent Wib'tt Raná

Boontt MttRABDACIT RL CK Omaha

FRCUBA
CESKt PRÁVNÍK

VE SCHUYLER - - NEBR

Vede právní pře při všech kou

dech v kterékoliv části (tátu a po-tlou-
if

právní radou ve všech pří-

padech' Pečuje bedlivě a osobni

o všechny záležitosti mu svěřené

Reference: Bankovní dum F

Foldy Adresujtet Fr Cuba

Schuvler Neb

Frank Doležal
Český prfrvnltc

FREMONT NEBRA3KA

VjHinJe vetkeré aoudnf a pHvnf tálo
iltoeti při vrchním aneb krajském aoud
v kterémkoliv okrena Male dftkladnf
isaťtati práv nabfzi ilnieb írh ct
kraiaobm ve vlecb Mtlcb atáta 44tf

Dr L H SIXTA

SCHUYLER NEBR

Pbáraa v HollaaaTÍ kloeka
V d rukám poacbfldf

Dr Karel H Breuer

ČESKÝ LÉKAŘ

Má zvláštní zkoienost v léčení ne-o- ci

Ženských očních ninícn a
krčních a ranhojičstvl

Craoovwa na sever sntAxt kXmkstI
DAVID CITV NEBR

ti aa taol4nl do rlwh okoJafcb aieatcfak

larolejla 11 v Rada potřeb Wlaíoawky aeb
Uiafraáoay

Na sam lsti Bit pptké mezinárod-
ni výstave v Omaze obdržel

v odboru pivním
ICrag~ů--

v lieUe

Cabinet Bcer
ZLALOD MEDALII

tt lade jeho řluty a jeho oevt
Icícb a DnallBuJIcIcb vlbatoosti

Objednejte bedolíku od

Fred- - Kroť Brewtng Co

1007 Jnekaon Mt
TauiroH 4(0

ADRESÁŘ

ČESKÝCH SPOLKŮ

OMAHA
Rit Palacký č 1 ZCW

drtfTáT pruvinpině rhĎTf kntdou itvrtou
ned6ll v iriMnoi h odp vsítil p Klfprlky

h 13 a Wlillmu ul ťted- - L iirka tJ Vic
Abck IIIJ7S 4th flt úfctnlli V A Boubra-d- a

1317 Williams ulpokl Fr Mano

Tel Jed Sokol r Omaha
jdhývi ivé tirnvldelné soh&re kildf druhy
Hvrtk v mfsíc l ve v nilrtnostl 1SS3

Itb 8t Při Bud IlavHka HW Bo 14th

ít laj-inn- lk H W Ilartii 1418 rear Hopplotun
ve úí tnia r"r J KUia Ul Poppltiton ave
Pukladnik Ant Km DU 1347 80 lftili Btr

Todp Sokol Tjri 2 1

Mlbyvá sví dvakrát mfsífní ksídou
l nedřll ad pofidili v m6sii'l v síni MťUově

Oe(oriťni :b6! odbyv s I v hjnn
uAlletni ťhlíe l ne iíll v dubnu a ttvrtletnl
v le inu a Krpnu Předseda Kr Bvojtek

Kr Hvoboila taj John ChlelHrid
VM 112 lAta ul íftMnik Josef Knípar MiOJIž
W ul l'oladnlk V V Kunci 1310 Ko 13 Btr

vílMr aiajeiku Jiw Nmec praporeíaik Jo
Mera down- - Kr Vojtícb

Jan Hn Loie ě & Byt Prthla
wihá katlon nivm a iffili středu v

tněit:i v Ňar- dní siní na 13 a Wllllaip ul Ve- -

'lei kancléř Kred B áma Htre itrchlvu a
K Jelen IS a Center Stráíce flnano!

Vác Prlhyl H a l Bi Pokladník Joa Nu
vák 13IU Jlí 13 ul

Bohemia Ule i 814 AOCff

jdbývá ave pravidelná schfize v Národní lín
Kaidou ! a 4 stre 'u vbít K W Handbaurr
M P Vic J Hak-- Záp 1518 WlliUm Sir
t V Vacek á(e n k JMIO o 14 Bt O Bose-wat- er

apol lékař t Hee Bulldlng

Tábor Colnmbss ž 69 WOW

odbvá arhftte kaCdá 1 a 3 nUrf v měsíci v
nínl p Joa Klept-tk- y na 13 a WliIUm uilol

K I frkIiJUls nUkiiiit Vil- -
I I "ILUI fM - - - - - - —

HUtek: pokUda k Cb ts Kun-l- : ulern P J
KIMh XII NW si do Umaha provodil Jos
J Dolejl: vnitřní si rác" Josepti Krejíi ven
kovní rtrtz josei vanca

Tábor Sebraska č 4771 MWA

idbf vá své pravidelná scn&ze kMou prroa a
třetí středu v tnsíi-- t v osm hodin VBÍer

t sin pana Jna Hrtwha Knul K Htnrkov
kí I t Donilnlon Bts návod'1 Jowf Plála:
mnkéř Jo V' pálka a Wllliain ulli e kl rk
I K l'Hty 810 III kory i prft vodil Kr

vnitřní stráí Josef Hraf: l

tri John Slmad vfbnr majetku
Rud Boran Jan Chleiwrsd Josef Plála

Tábor Sebianská Lípa l 183 WOW

odbíváachá í knlf druhy a ftvrt ftvrtek v

fnl Uronili' Josef Šíp předseda 1012 Momer

4 - v ! iiiivll niilouředseda John S'r
powUdn'k I rtllllamsi A K Kovák taj
ZUJ raclUC Si Sr DOUKUp irurvi

ndbf vá arháe kaíd"U 1 neděli v mřS'cl v Na-

rudni aloi o % hl 'hId PřeUfdkvně Kat
Bartol tal-tnn- ic M Bochánek 1124 Bo 13th

rit pokladnice Kroilna Herinek níetnice
Hano M icnai im n amon es

Sbor Boleulara í 60 JČD

odhfvá scbíxe kaidou i nedll v aieslel v Ná

rndniainlnt h odo Předaedka A nt Mach

iai Jl 1 ollce tajemnice Vinci Čermák
tiTtKI4 ul Marie Příborská 1811

JI U ul pokladnic Karolina FlbUr 1A8

Sbor Hvězda Heré Doby S 8 JČD

odbývá své schase kaiiUia 1 nedSII v ttiéaiol ve

i hJ aaa v ri boisots rrcsisrusjBs =j
KnvrlthaleF tal Vllhelm na Hartoá4ivá 131
o l:th Ht úíetnice Em Cbleborád HIS

Puppleton ave

Sbor Martha tírove í 10
odhfvá avá pravidelná snhAza vldvá nedíll
v viaicl v Národní síni Předsedkyň Marv
Boukal místODhdiedkvni Anna Krelcl
t rinuK-- e Ko-- le David I M Bn 10 MU poklad-alc-

Joele Janeíek prftvodkynt
a Kaonle Opotensky lákat Dr L Bruboda

8b4r Čechle D oř H é 161 AODW

odbývá pravidelná sohtse kaidý S a 4 ítvrtek
v mesii 1 ve dvá bod odpoledne v módnosti
nana J HavlCka v Národní slul Přnlsedka
Anna 8 unlíUo tnjein Jol" Vacek Tit
Utni 14 ul- - úfetulce A Bvoltek Bo AS 81
Pokladnice Anna Havlířeic 1 3I JI- 14 ul

spolk lákar C KoMwater ta Hee Uldj

gbr Lilie i 3 Ersha Dře?ařřk
odbfvá svá pravidelná schtse vidy v itvrtou
oe-íř- v měsíci v nifslnosil p i Hioeha Před

sedkyn Mnrle Jirák l4AJIot l uinilsto--

Sřwlaedkyná Fannie KrJi(es tajemnice M

Jlfui 13 ul pokladnice Julie
So kup 2Si" J!ri K t:! pravnákrni Antonie
THskn V K Mele Marin vnitřní sirá An-- a
Dw-řá- Kntle Mniil'k-- vttmr
maletka Marie DoleJI Marie ťecuscová u
Btover

Podp sbor Sokolck TjrŠ i 1

odhfvá svá sebnte Jednou mtíinf a alce
kaártou druhou uedřll Vninl Metxoví Cerfis
rfui whtiieodbtvá se v Kjuu pólletn! v du-

bnu a tivrtleinl v lednu a srpnu
Frnntiáka KouUkJ njlst4ipřrdsedk n Ma-

rie lleřán lajemnire Blaule Itniák IU3 IHth &

N BU Ho Ouiatia ůVtnlcř Mane Bílek 30 a
UbarleaBt Uniaba pokladnice Boá Bukacek

EllSka Přemyslovna l 77 ZČBJ
BchSie třrtl neděli v mínící v slnl Joa Kle

pětky A n toule Kiimd pledsedkyoi Josefa

Btuer tal l4tnV 4tb Bt tlanna Šebek'
áfetnlce 1407 8o4tn St

SOTTTH
Til Jed Sokol v So Omaha

woyrásvá pravtdelaá acháse Jfdnou mfeiřni
a alca isfd lni Dondéli v méslci v míitmistl
Jana Routskýho na rnn íl Q Btarrota
Bedf llrn'ibl-- r tuleni nik rr Henaic s ran
I N 81 éřetnik Vír Vrabec 1'ih aBBt
pokladník rrantifek Hajek nesl niuu

Praha Ult l IS8 iorW
odbtvá svá pravidelná sclá L a I středo
v nesírl v aínt u KotiUkTho na ÍO a Q nlirl
I'r Wellch Mistr Hri e Vl Fltle tal KU N

Joa V áchal áretnlk B0 s P ulice Poklad
Bedř Dlensttiler W a u UU

Tábor ŽHkÍT Dnb í 115 WOW

odbyvásT- - lifiMkaJdou první nedfll v mxs(-e- i
v slal p FrsBka a " ulice Přicda Fr

Kavan niiopreaena rrnna nraoia ujem
Jame Forma-- nl umal N a M poklad
Anton Pivoňka II a ul

Bid Palmové Dřevo 2 7

Rrnk DřeVařrk v Bo Oniaie odhfvá arhtce
své kaírié pmledni ionrtěli v míii v mitno-st- l

Kr Kouiskyrb Mane Vomřka DAstolná
Kaile Voafka a

aU V ocásek Stř So f elr talt-mnh- e

Praatiéka Plvoika bsakírka Franlllka ftvo
bodá aaafemsnntoa Rernora Rseek právodřt
IsespUs) Snili vaiwat atria Aaaa Riaeaa
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Katarrh nemůže býti vyléčeu
místními aplikacemi pouivadl tyto nemohou
doaábnoutlsMIaoedubu Katsrrhjert krevní

soustavni nedub a k vyléCeut Jeho mpo-tře- bi

jest léku vnitřních Hull's Kataru Oure
užíván vnitřně iiusobf přímo na krev a l ina-t- é

blány Hulín Kiilairh (Jure není lékem
iDHKilii-sř-kýi- Byl předepsán jedním i nej
lupáich Ivknřn v této zemi i o mnobo let a Jest
dosud uravidciué předpisován Bkiádá se
iiejHpicb siilvuk Jh jiu známy spolu a

In-- páinii prosiředl:y kruvčl ticíml n nclnku
přímo naHlisiiuté rnauy Dokomilá kombi-

nace ivou tchlo uřisiid Jt-- přilnou tak
zázračných vysli-dk- v léčeni katarruu Zaále

1 o doHvidfHiii

P J CH kNBř it 00 majitel O
prodej u lékárníků za 7óu

IlalťK Kamily pilulky jsou nejlepli

Rock Lslnndská nástěnná mapa

Spojeních Státu

jest nejlepší jež se nabízí obecen-

stvu Jest velrri velkou a zvláště

spůsobilou k účelům školním

Každý učitel zeměpisu a každá

obchodní písárna by jí měla míti

Zašle se vyplacené pa jakoukoliv
adresu po obdržení 15 ctů v kol-

kách aneb v hotovosti 36x6

Adresujte: John Sebastian
GP-- Chicago 111

PureMalt
HISKEY

®ILERS@
DIST1LLED AND

B0TTLED AT THE

WillowSprings

DistillerVI
GUARANTEEO --j—— PURITY —

STRENGTH AND

F LAVOR

K oitií v Idkarnách hotelích a ve
všech ziiiiujých obchodech

Cechové a jejich zápas
o samosprávu

Nákladem Pok Záp vydána byla v

brožurce předndška pud výše uvedeným
názvem kterou připravil p I J Pat-d- a

pro literární kltb Astorovv knihov-

ny v New Yorku a upravil PlH Vr0 "t3
Mčník llidlanů Mwnthly Teuíočeskjf
řcitlad přcdrišky tvoří brožurku 40

štránek obsahující vyobrazení Jana
Husa Jana Žižky Jana Amg§e 39
inensKífho a Josefa Jťngaiaaa Cena

pótize ÍÓctřeha v kolkách Dva sešity
měsíčníku lúiulaou Monthly rbsahu-jíc- í

tutéž přednášku v angitcmč za
25c ú Pokrok Západu

Omaha )''
Ušetřte cestovních výloh

koupí svých lístku do

Sun Franciuro n jiných nifct na pobřeží
pacifickém po

SALT LAKE

PORTLAND

SAK

FRANCISCO

LOS

ANGELE3
r-
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O kolik hodin rychleji! las ilnt to možným

Jídelní vozy palácové spací vozy
buf-feto-

kurucké a cltiírnové vozy
pohovkové vozy

Pez př Veškeré pohodli

BURLINGTON STATION

lOtn ani Mason Streets
TELEFON 310

MOUE11NÍ JÍZDA BOHATÝCH LIDÍ
Bohaté oby vatclst vo newyorské přítomné noužlvd pro bvoh 7í)hvu při )ízdfi povřt-áin- A

Mutopjoliil na místé kočárů tažených koňmi Na Mulison 8quxr- - možno
viděli množství takových automobil jeř jsou zřízeny buď pro jednu osobu neb
pro osob více Jsou lehké i téžké drahé i laciné n jednoduché Nenf pochyby
} Jízda na atiiomobiUch rozmnoží se v nejliližM době mému velikou tekže vy
tlaři I býci kle

m

kař'' jehož účelem je poskytovati

rady lékařské každé domácnosti

Pořadatelem je známý v Chicagu
dr F Formaneck Předplatné
na tento měsíčník obnáší na rok

50 centů a jednotlivé číslo prodá-
vá se za 5 centů

OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

VINING la - Ctěná redakce

Pokroku Západu! Jest mi oznámit
Vám truchlivou zprávu která nás
stihla Náš syn František šel

dne 1 prosince m r na službu k

jistému farmáři asi 3 míle od mě

stečka Elbcron jež nalézá se asi

te mil od jeho domova a za ten
čas nás navštívil dvakrát zdráv a

vesel při čemž nám podotknul že
se mu tam líbí že se mi dobře a

že se UČÍ německy neb sloužil u

Němce V tom dne 24 ledna mi

přijel posel oznámiti že našli na
dráze člověka zabitého a podle
všeho že je to asi náš chlapec

abych se tam jel podívat Jelikož
skrze farmu vede dráha nebylo mi

to podezřelé neb musil přes dráhu

jezdit avšak stalo se to jinak
Máme zde velmi blátivé počasí a

to je pro čeledína zlé a jelikož on

gumové boty neměl chtěl si pro
ně večer dojiti do města Elberon
Z domu vyíel prý asi v 7 hod-veče- r

ale do města jiŽ nedošel

neboť ho tam nikdo neviděl až

ráno ho našli dělníci na dráze li
míle od města zabitého Dvě ko-

mise přišly na místo neštěstí a ty

uznaly a vyšetřily že stál mimo

tratí a že se zabýval dýmkeu ač

kuřák nebyl ale to víte dýmku
tu měl a ta mu byla osudnou On
si nepochybně zapaloval a ta svět-

la klamou musil se však nějík
zmásti neboť chtěje skočit dolů

akočil v opáčnou stranu a to za

Odp 1 Jakou váhu měla

hřivna před zavedením českých

grošů králem Václavem II nelze

zjistiti První dějepisec český
Kosmas kol roku 1040 píše:
"Hřivnu caší mince klademe po
200 penfzích Však jak těžbou

byla není známo V různých ze-

mích různí panovnicí zaváděli

různé váhy a míry V Německu
v desátém a dvanátcém století rov-

nala se hřivna 8 uncím po 2 lotech

čili 16 lotům aě vždy nehylo
používáno Čistého kovu k ražbě
ani lotů stejné váhy České gro-

še počaly se raziti kolem roku

1300 a lehJy byla rozdílnost ve

hřivnách í v Čechách samých

Byla totiž známa hřivna těžká Či

moravská po 64 groších řídká
hřivna po 62 ba i po 60 grošů
(neboli kopě) a hřivna královská

po 56 groších a konečně hřivna

hornická po 48 groších Váhy
rúzoých hřiven znají se určitě te-

prve ze záznamů šestnáctého sto-

letí kdy vídeňská hřivna stříbra o

16 lotech rovnala se 280 668 gra-

mům kdežto naše obyčejná váha

libra rovná se 453 6 gramům
Měla tedy hřivna stříbra z té doby
váhu něco méně než 10 našich

uncí aneb něco méně než 8 uncí

(dvě třetiny) váhy lékárnické Čili

horuické Nynější naše libra
stříbra máčenu kol I7 00 (kol 60

uncí a 12 uncí do libry) Když
se razí v nynější naší měnu tedy
se z ní razí skoro Šestnáct dolarů

každý po 371 '4 gránech Stará
vídeňská hřivna ze šestnáctého a

sedmnáctého století by tedy nyní
měla ceny as % 50 a při ražbě

dala by as deset dolarů stříbrných
Co platí ohledně nedostatečné
známosti o váze hřivny stříbra

platí plnou měrou též o zlatu
Proto nelze a určitostí říci jak
tlžká byla hřivaa v středověku

Mezi Omahon a Chicagem je Burling-
ton v podstatě novou dráhou

Během minulého roku milion dolarů
a více bylo vynaloženo na zlepšení a ně-

kolik dalších milionů bude vynaloženo
než se práce skončí Zátočky byly srovná-

ny vrchy sveženy dolíky zaveženy a

dvojnásobné tratě položeny
Výsledek: Trať jest jistá jako dům

pevná jak skála

Rychlovlaky do Peoria a Chicaga vy-

jíždí z Omahy o 640 ráno a 505 odpol

TICKET OFFICE:

1502 Famam Street
TELEFON 250


