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Stav úrody v Nebrasce

V týdnu minulém byla teplota

Dra PETRA HOBOKO
posiluje a pravldluje přirozené

OD NAŠICH DOPISOVATELŮ

BLACKSTONE Kans dne 5

Července 1900 —Ačkoli nesměle

přec dovoluji se Vám též pochlu-
bit! jak se zdejším krajanům v této
krajině daří a jak pokračují Po-

časí jsme měli velice příznivé že
se dobrý déšť málem s krásným a

ČEŠI V AMERICE

II V Chicagu natíral Fř Hlava

chodbu domku barvou mezi tím

se šel napiti kořalky ale omylem
vzal láhev s kyselinou solnou jíž
se napil Přivolaný lékař nemohl

však již Hlavovi pomocí a ten

druhého dne zemřel Byl 49 let

stár v Holicích u Chrudimi rodi-

lý a náležel ku spolku Č S R D

nice "z části a dá dobrý výnos
Oves jest velmi lehký jablka opa-

dávají a deště je třeba na komu

zemáky i pastviny
V Douglas okresu roste kuku-

řice pěkně oves a jará pšenice

dozrávají dobře ale jablek bude

málo

V Holt okresu pršelo a osení se

následkem toho pěkně spravilo
Žito jest již požato koma pěkně
roste a sena bude hojnost

cedníky krve

Ledviny- -

Jsou-l- i
4er se

i krre
: Utni v Wkíraách

pouze zvláštní Jed-
natel

po stranách
Je prodávají natelnost

Nelze-l- l J doststl
ve vtkn cydltétl

se

adresujte: uiUte O

ucpány lenivé neb chorobní četné napo-řádk-y

objeví Nemohou močovou kyselina
odstranltl Píchání ve svalech nádech

budou toho následkem dna voď

atd se ukáže řiei nečekejte ai ne-

duh rozmaže ale Ihned Dra Petra IIOBOKA

podrobnosti adresojtei _

Dr Peter Fahrney 112-11- 4 S Hoyne Ave Chicago III

ooocoocopooooooooooooo
Lee-Class-Andre- esea Hardware Co

— protlávují ve velkém i ——

Tlačené vyrážené a lakované plechoví náčiní- - --Cínovaný plech
želeany plech a kovov asfooží —Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbraní náboje a sportovské zboží

I2l9-'i2- ? Harnoy ulice - - OMAHA NEBRASKA

South Omaha Brewing Co
23 JBTTEE rciajitel

V8'í

výtečná pivo obyčejné jakož I

Teletou v South Umuze 8

čezástupce SIICXJI-l- B
Jediný pivovar v Nebrasce který zaměstnává českého cestu

jícího zástupce

ve státu Nebrasce asi i stupen
nad normál v okresích západních
kdežto ve východních vystoupila
o 4 stupně nad obyčejnou teplotu
Na mnohých stanicích pozorova
cích překročila nejvyšší teplota až

:oo st Déšť v některých střed
ních a severních okresích obnášel
více než i palec v některých ji-- 1

hovýchodních okresích byl však
velmi malý ba někde i zcela

žádný
Zefi ozimní pšenice jest téměř

skončena a mlácení započalo Jak
výnos tak i jakost obilí jsou do

bré V jižních okresích započaly
iž ovesné žně Sucho zavinilo
že jest ovesná žeň slabá zvláště

některých středních a západních
okresích jest velice chudá Jarní
pšenice a zemáky utrpěly suchem

ale kukuřice roste pěkně v mno
ha okresích pak již počíná vyhá-

nět! do květu V některých jiho-

západních okresích byla však přece a
již částečně suchem poškozena a

jižních počíná býti potřeba de
ště již citelnou pro komu Také

kobylky a Štěnice polní Škodí ku
kuřici v některých západních okre-

sích
Dle okresů jest stav úrody ná

sledující:
V Butler poškodilo krupobití

osení v jihovýchodní části toho
okresu pšenice seno a vojtěška
jsou sklizeny oves a korná vyža-

dují dešť pastviny již také vysí-chaj- í

V Clay okresu byla dobrá a ve

liká sklizeň pšenice oves je také
sklizen je ho ale málo a kukuřice

potřebuje nutně dešť

i
m

BRIGÁDNÍ GENEBÁL

METZŮV e
vyrábí vyhlášený a po celém Maf7f1v
'ápadS za nejlepší tťmviXUr

Omaha BrcwiM

vyrábí

FBÁNK E BLI8S proaavaě { iOS
V O BLI8S prodavač hoví dobytka I J- -

Kterákoliv s nich pracuje v

JOSEPH

1

komisionář se živým dobytkem
3J0 New Exchange Building

' Vseraoíná péíe věnuje seviem zásylkám i I

laflateltm HH Vaie Jest ucítí utm }

Trfni ceny na pořádáni __BSJ1Ba"' I

POZEMKY!
Medáte-- U pozemky s vysokým tvrdým stromovím nzísty louky a krásné

mýtiny Jestli ano tedy si prohlídnete krajinu kolem mřsta CadotU osady Drywood

teplým počasím průměrně pravi-
delně vystřídaly následkem řehol
sme měli pěknou a mnoho slibu

jící úrodu na pšenici a teprvé ač
asi od polovice června nastala su
cha že již rolníci začali pochybo-

ván o sklizni kukuřice Za to
však jsme dostali neočekávaně
dobrou vlahu na den upomínky
prohlášení neodvislosti Ameriky
totiž na 4 července asi o x% jedné
odpoledne se snesla veliká bouře
nad zdejší krajinou která byla
provázena prudkým lijákem Prše-

lo bez přestání celé dvě hodiny a
večer počalo na novo a to potrva-l- o

celou noc tak že spadlo za celý
ten čas 1 % palce vody —- Musím

se též pochlubiti že zdejší svobo

domyslný spolek "Osvěta uspo-
řádal na 4 července velice milou

zábavu která vzdor nepříznivéma
počasí byla velmi četně navštíve

na Pořádající výbor se postaral

zúplna o vše jak o výbornou če-

skou hudbu tak i o nějakou ta

pitku Též i naše české hospo-

dyňky nezůstaly pozadu neb celoa

společnost zaopatřily ohromnými
košemi přeplněnými nejlepšími zá-

kuskami tak že ještě po večeři

mnoho všeho zbylo na snídaní

Též se několik vlasteneckých i
světských proslovů před neslo kte-

ré onu veselou zábavu dovršily
Se srdečným pozdravem na všech-

ny krajany se znamenám v úctě

Eml R Tutsck

Poz red Takovéto dopisy bo-d- ou

vždy vítané

STATE OF OHIO City of Toledo l_Lucas County l

Fr JCheney odpfisáhnul Ze jest ítarií
Slenera firmy FJ Oheney &Co nrovocojn
obchod v městě Toledo okresu a města uve-
deného a že zmíněná firma vyplatí obnoi Jed
noho sta aoiaro v jeanom a aazoem pnpaoa
v němí katarrh nebyl by vyléčen uzivanfni
HaU's Oatarrh Cure

OdnUsáhnuto a podepsáno y mé prítomnoett
dnes dne 16 prosince 1880

rr A W GLEASOSL
L notář

Halťs Catarrh Cure jest užíván vnitřní a
tiinkule Dřímo na krev á eleziny Poíletesl
pro dosvědčení zdarma

F J CHENEr ft CO Toledoa
Prodává se n lékárníku za 76c

HiH's FamHy Pilulky Jsou neJlepSÍ

XTejlepšl ze všeclx!
Po padesáte let Mra WlnsIov's Sootblnc

Syrup matkami podáván Jich dítkám v doba

když dostávají zoubky Jste vyrušováni w

noci a zbavováni spánku ohuravým násled-

kem bolen! zubft platícím dítkem? Jestli ana
zaSiete sl Ihned pro láhev "Mra Winslow
Soothlne Syrup" pro dítky dostávající zonbfcy
Cena jeho }eat neouhadnutelná Dlevt ubona-m-u

trpícímu dítku Ihned Spolehněte se nať
matky Vyléčí příjem zreguluje žaludek
střeva vyléčí koliku změkne dásně amirai
zápal a dodá svěžesti celému ústroji "Mra
Wlnslow's Sootblng Syrup " pro dítky zoubky
dostávající jest příjemné chuti a jest předpi-
sem jedné z nejstaríich a nejlepiích ženských
lékařek a opatrovnic ve ?pcj SUtaolu iem
na prodej n viech lékárníka po celém světa
Cena 25c láhev Buďte jisti a pozviejra
Hra WinsloWs Sootbing olyrup"

Podporujte domácí firmy
Existuje patnáct roků

''NeWa Unáerwriters"

PojiStěnl proti ohni blesku a tornáda Btst-Jet-

řhrniěi-sk- i městsky

Home Fire Insoraece Co efOmam

Farmeťs and Merciiants Ins C&

8f LlSGSlS
v

si 16 O ni
Společnosti domácí řídi se samostatně ariak

pod jednou správou Jejíž zásadou jesi

poctiTÉ jednání s obchodními úniiů
Spravedlivé ztráty vyplatí se hned po Jic%

zjiiteni Farmer's a Merchants Ins Co- - opráv-
něna Jeat též letos k obchodování v Kansaa
Illinois a Wisconsln a přlnáii te stát teea
tisíce dolaru ku zvelebováni domácích závoifc
a podniká
SooWní kapitál iavjB
Ppoleěný přebytek pro poJ13t£né„3MsMM
Ppoleěný majetek 6S4tKtt
Ztráty vyplacené luijUDIUB

Miliard F Funkhansor su p
Leonidan P Funkhauseríii -

rHERB NBVER WAS BTJT OHI

ELDREDGE
It was placed at the Highest Standaaá
years ago and it is right there ydv

ROT HOW CHEAP BUT HOW GOO
ROT HOW TRASHY BUT HOV RHJASXI

THE OLD REUABLE ELDtEDCg

The Wheel that has fór years hekl Um
Endnrance Records of the World

The Wheel that Runa Easier thaa assj
other

The Wheel that is always UpTo-Dst- r

and Ahead with Improvemen ta

A WHEEL TO BE PROUD OP

ELDREDGK RlDEB-- 3 ars Rbspecrd
Eu&xogs Riders Gkt SansFACTioar

orr cTioouc
ANO BCK WKT

Ratlcaal Scwisg Ktacnlsi Ca
BELVIDERC IU

ntcalt

H Stráž Osvojených v Chicagu

uspořádala 6 července na památku

upálení mistra Jana Husa slav-

nost v Česko-anglick- é škole —

Vzdor velikému vedru toho dne
se dostavilo četné obecenstvo

které vyslechlo s velkou pozorno-
stí řeči přednesené pp Bart Bitt-nere-

a Bol Zdrůbkem Mezi tím

koncertovala kapela p Nového a
Česko-dělnic-

ký pěvecký spolek

přednesl několik sborových písní
slavnost pak zakončena živým
obrazem představujícím upálení
mistra Jana Husa

1 Marie Karbanová teprve 16

let stará a nedávno provdaná za

farmáře v Nevada Wis otrávila

se kostíkem ze sirek Vzala si 4

krabičky sirek na pole a zde s nich

hlavičky snědla načež asi za 7

hodin vzdor lékařské pomoci ze-

mřela Co ji k zoufalství dohnalo

neoznamuje se

H V Chicagu zešílel Hynek
Kostka a v návalu šílenosti byl by
málem utloukl sousedku svou pí
Červenkovou Jen včasným za

kročením jiného souseda podařilo
se pí Červenkovou z rukou šílen

ce vyrvati načež byl Kostka poslán
na pozorovací stanici Je 28 roků

stár a pomátl se prý na rozumu

následkem krádeže která v obuv

nické dílně jeho před nedávnem

spáchána byla

1 Sedmiletý Jos Zeithaml

Clevelandu bavil se s jinými dět

mi na staveništi kam se odvážejí

odpadky městské V těchto sme-

tích se nalézají také látky hořlavé

jež bývají časem zaníceny a hoří

uvnitř hromad Na takovouto

hromadu smetí uvnitř žhavou vy-

skočil také Zeithaml a octnul se

pojednou ve výhni Než byl vy-

tažen opáleny mu nohy tou mě-

rou že lékař vyslovil pochybnost
o uzdravení chlapce Pakliže ne-

podlehne strašným popáleninám
bude aspoň na nohy zmrzačen

f V Baltimore utonul při kou-

pání Jan Huský blíže Curtiš Bay

Koupal se s více známými a ač

byl dobrý plavec klesl náhle pod
vodu 'a více na povrch nevyšel

Nejspíše byl stížen křečí

1 V Cedar Rapids při oslavě 4

Července byli Čechové čestně za

stoupeni V průvodu se nalézaly
též 4 alegorické vozy české ovšem

že jen obchodní a Sokol v parku

provozoval výkony tělocvičné —

Právník Měkota měl k obecenstvu

českou řeč a ve hrách i zápasech
se Čechové živě účastnili Čech

Stránský byl vítězem při závodu

stahování dobytčete Stáhl totiž
kus v 9 minutách

H V Ely la oslavovali naši

krajané prohlášení neodvislosti

velikým piknikem k němuž se

sjelo množství lidu z dalekého

okolí K četnemu obecenstvu pro
mluvil o významu dne toho dr
Rudiš-Jičínsk- ý ze Cedar Rapids

1 V Chicagu skládány byly

zkoušky uchazečů o profesuru neb

řiditelstvf na veřejných školách

Ze 243 uchazečů složili zkoušku

tu jen 23 mezi nimiž také jeden
Čech K J Luňák syn to redakto-

ra Kewaunských Listů Mladý

pan Luňák jest 26 roků stár na-

vštěvoval Školy v Clevelandu do-

končil pak své akademické vzdě-

lání v normálce v Oskosh Wis

V Baltimore při českém pic- -

nicu zatkli tajní policisté 3 Cechy

pro hru karet o peníze a dva pro

prodávání piva bez' license Ti

pro karban zatčení zaplatili po

$370 pokuty aly páni výborové
kteří tu pro spolek pivo prodávali

byli odkázáni pod zárukou k

soudu

1 Český Veslařský klub new-

yorský se podílel na závodech na

Flushing Bay u New Yorku kdež

se dodělal úspěchu V zápase
dvojveslovek byli Češi JBehenský
a Vác Chrastil první u cíle a sice

předrazili nejbližší následující
dvojveslovku o 5 lodních délek

Při zápasu jednoveslovek získal

též první cenu Josef Behenský
tentýž který se před tím již v zá-

pase dvojveslovek podílel
1 H Claussenius & Co ▼ Chi-

cagu ohlašuje následující co oso-

by jež očekávají pohledávky v

Čechách o oěž by se přihlásití
měli: Josef Kodeda z Kobylí
Eman Steíner z Českých Petrovic

Jan Jacob z Gossengruenu

v okresu Chippewa ve Wisconsiuu

a zajisté najdete co hledáte V kraji tom Jest Již mnoho Českých rodin usazeno
aov! osadníci stála přicházejí ze všech končin Ameriky

O další podrobnosti a popisy pište na majitele pozemka

V Madison okresu pšenice a
w V

ovsy dobré dozrávají zito jest z

části již požaté koma i cukrovka

pěkně rostou

V Buffalo okresu silně pršelo a

též kroupy v severní části okresu

něco stloukly obiií však dá sla-

bou žeS

V Howard okresu je žito a ozim- -

ka sklizena ale deště je třeba

V Sherman okresu dá oves a

seno slabou sklizeň také jarní

pšenice jest velice bídná v západ-
ní a jižní části okresu Kukuřice

milet rostou dobře
:

Ve Valley okresu pšenice pěkně
dozrává ale mnoho úrody nevy-

dá Kukuřice je dobrá a již metá

V Adams okresu ozimní pšeni-

ce vydává 12 až 30 bušlů po akru

jarka a oves se sklízejí ale dají
slabou úrodu Kukuřice potřebu-

je dešť

V Hayes okresu místní deště

něco prospěly ale jest tam více

vláhy třeba

V Red Willow okresu počíná

již kukuřice jeviti následky sucha

ŽeS obilná valně pokročila ale

vydá málo Kobylky a polní ště

nice se množí
V Box Butte sucho poškodilo

ADNA R CHAFFEE

19 let Během války občanské to přivedl
setníka Vyznamenal se v bojích a Indi- -

jízdy Když válka byla skončena stal se

byl náčelníkem štábu generálního guver

obilí zle ale poslední deště velmi

prospěly
V Keya Paha okresu minulého

týdne pršela téměř každodenně

Čímž se stav osení ve východní
části okresu zlepšil ale v západní
jest špatný Kukuřice však vy

padá pěkně
V Sheridan okresu spadl hojný

dešť v jihovýchodní části a tráva

zase roste

Lék proti letní nemoci Nikdy

nechybil

V květnu dečko naSeho souseda

trpělo uetnocí letní a lékaři vzdali se

veškery naděje na jeho uzdravení

Viala jsem labevChamber!ain's Collc

Cholera and Diarrboea Remedy a dala

jsem jim ji se slovy že jistou jsem

dobrých účinků při užívání dle návo-

du Ve dvou dnnch děoko úplně se

xzdravito a dnes jest zdrávo a silno

Odporučila jaem lék tento často a ne-

vím že by kdy býval chybil — Paní
Curtit Buker Bookwalter Ohio —Na

prodrj u všech léKárníkú

Železniční bájky — II

Mladík jeden ubíral se do Chi-

caga aby se tam oženil a jel ve

spacím vozetak aby byl hezky od-

počinutým pro obřad následovní-

ho dne Nemohl však spáti a když
□evěita uviděla červené nevyspa-
lé jeho oči a kterak umdleným

jest myslela že byl opilým a od-

mítla si ho vzíti což mělo za ná-

sledek že obrázek jeho co mrtvé-

ho v Časopise se octnul

Morálka — Do Chicaga jeďte
v Jy po Northwestern dráze a spát
budete jako zabitý tak že přijedete
um čerstvý jako ryba

Dobré lesní pozemky
tvrJým dřívím v okresu Willelací v

MlnneMMě za f935 akr Jedna pětina
kupi l ceny botově zbytek na 6 procent
úroku Pozemky tvto právě dány do

ptodeje Dalíf vysvětleni podá sát jed-
natel K J UAYNY 1403 Emerson ave
North Minneapolis Xina w-6- 9 3mi

Velitel do Číny vyslaného vojska Spoj Státft brigádník Chaflee Jest veteránem z

několika válek Znoofal svoii ďrábu volenskou co prostý vciín u setniny K

Cypreansen Bros šestého pluku jízdného r I8I ve stáři
na sergeanta a r 1867 byl povýšen na

whim6 V BENEŠ v českém oddělení
anv a r 1888 dospěl ritatnimíM podulukoviiíka: na počátku války se Spaněl

zvláštní druh "Pale Export"

PIVOVAR
loió I ohjcdoavkám věnuje se

lWÍtt£zvláStní pozornost

Ass'n Pivovar

výtečný ležák

BLIH8 prod ovci a gen mni
H BUB8„ prodavač dob vepř

tájiousvjcb zákanuikti

BLISS

South Omaha Nebraska

Frant Welmann vSeobwn r Co! fax C

známý co řádný a svědomitý muž socho
obslouží krajany v teti České

POZEMKY!

- Eau Claire Wis

BOLESTI
Bermatlcké a
Nearalgické
r Kloubech l Svalech
Namožeuiny
Otekliny Kyh!e isíeno

Severův
Olej Sv Gotharda 50ct

Mite-- hostec suché lámání

stuhlosť udů SEYERÚY LÉK

proti FEVrtATISMU Vás vy

$100

oodl&há uaohýai
chorobám často ae
bezpecaym
SEVERŮV SILITEL

SRDCE

porzbnmje svaly srdeě- -l

ni sill trvalo l sroee i

nervy jest nejlepiim lé-

kem pro srdednl vady
$100

Jsou-- li bolesti asa
zeny v Jednom miste
kdekoli

SEVEROVA

zaaieno
boleat

Hojivá Náplast
čiti flastr Jist Je
caieae

OU Cl - 28 poitoa 27ct

SILA
tftla závisí aa dobrem ca
žíváni

SEVEROVA
žaludeční hořká Cl

podporuje tráveni ndrinje tdravf
zahání malaril šili tělo

80 ct a $100

a obchodech a leky

KAŠEL
býtl

POSLEM
SOUCHOTIN

X DETI
ma]f lékft prtfvi tak za

K) potřebí Jako dospělí

X Severův TiSitel Dětí
K)

"sedni zetibkoriní smesáí hor-ko- ef

X vyléčí boleni koliku psot-ni- k

ntiéí a uspi deeko 26ct

Severův Laxoton

Kj pHjc-mn-y a jistý 16k proti zácpé
větrom nepokoji deti Účinkuje

vldyjltí i u dospělých 25ct
X

Mttsf fcýtl £ité a
práhledtiai el--ll mfiio
aejste zdrávi
SEVERŮV SILITEL

c LEDVÍM A JATER

Vyléil viechny cho-

robyc !din bolesti nebo
X v sadech řezavku

kýchobtfie močeni
K 76ct f125 nich

K Severův
K SEVERŮV

Lék proti choleře pro
C a průjmu Vyleil
C hra pot

vyléci laksfr letni ne šalK moe dfití I dospělých v urnu
rychle a trvale

25 SO ct 25
X
X

SEVEROVYPráSky

t proti Bolestem

: skem stal se plukovníkem 8 pluku
brigádníkem dobrovolníka ar 1HW

néra na Kubě

Ve Fillmore jest pšenice sklize-

na a oves se sklízí Pastviska

jsou vyschlá a kukuřice potřebuje
v brzku dešť ranná jest již po-

škozena
V Gage okresu se mlátí pšenice

a bype bodně i na zrno je pěkná
Oves se již také sklízí kukuřice a

pastviny potřebují brzký dešť -

V Lancaster okresu ovsy do-

zrávají pšenice je sklizena kuku-

řice dobře vypadá ale potřebuje
v brzku déšť neb již metá Past-

viny jsou vyschlé
V Pawnee jest pšenice sklizena

a má pěkné zrno oves se již také
seče koma vyžaduje de£ť a jablka
byla krupobitím poškozena

V Ricbardson okresu se započa-
lo již s mlácením pšenice která

jest pěkná až na místech kde ji

bouře poškodila Oves jest však

špatný korná až posuď dobrá
' sena bylo hojnost ale jablek bude
málo

j Salině okres měl pohodlnou
žeil oves však náhle doschnul

: Kukuřice rychle roste ale vyža-

duje v brzku dešť jejž i pastviny
potřebují pouěvač jsou již vy- -

'

schlé
Saunders okres dostal malé de-- j

ště' ale půda jest velice vyschlá
i tak že obilí rychle dosíchá Ku-- !

kulice Rak dosu l p?kně vypadl
I V okresu Boyd jest úrofla krís-- !

ná pršky tam byly v týdnu minu-- l

lém té tižř kažJoivině
1 Colfax ol res má žc3 ii'o a
I

ječnou odbytou a osiattí o'ilf
j rychle dozrává Jablka v5a!i pa-

dají cáldk_tn iiucSa a k ki-lti- c

ač pěkná patřflM ie V biVtciel--
! V Cumi g okr su obilí rychle
! dozrává a i frsti test již poato
Oves dá fU'jO í útodu taktéž ze

máku není mnoho a sena se sk'i-díl- o

méně než se očekivalo I

zde je deště třeba
V Dodge je lito požaté pše- -

líných tli
chorob plic-- ]

Balsóm
Plíce

kaidýhaiel

hrnp

a

Hlavy a Neuralgii
cmlraf horkost' odstraší
bolesti hlavy v kaidém
případe

28ct poitoa 2Tot

%aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaW
na sklade ve všech lékárnách
Zvláital leky za $300 poělete-- ll poptá aemoci


