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Ami8slMlppká mezlnárod-- u

výstavě r Umaže obdržel
v odboru pivním

Cabinot Beor
ZLALOU MEDALII

říMiiut JkIio HnUily a Jeho osv
Icícli a posllBuJIcilch vlastnosti
Objednejto bednlíku od

Fred Krusr Brewing Co

1007 Jaokton Ht

1 Františka Strakova v Chica-

gu měla za milence Eduarda Stra

ku ale ten pojednou v lásce

ochladí a přestal za Františkou

choditi Aby se mu nějak vy-

mstila pozvala si Marií Plachet-kov- u

by jí napsala psaní pro
neboť sama neuměla psá-t- i

Dohromady skomponovaly psa-

ní a poslaly je Strakovi ale v

dopisu použily sprostých nadávek
což zákon zapovídá Straka ode-

vzdal "krobiánské' to psaníčko

poštovnímu úřadu a ten milé hol-

ky obě strčil do basy kdež teď

musejí čekati až jaký rozsudek

nad nimi spolkový soud vynese

Vojenství čínské

Čína jest stát mírumilovný ja

kůži na temeni Při zápasu rozlo-ben- ý

syn i matku pořezal která
otce bránila a dr liabcoicht pak
musel rozřezanou tu domácí svor-

nost zase sešívati

I Před několika dny si vyšel

krajan Jos Malík z Newarku na

lov ryb do zálivu statenislandské-h- o

při čemž utonul Mrtvola

jeho byla teprve po týdnu z vody

vytažena a dle pásu stotožněna

II V Clevelandu odbývali Rytíři

Pythiovi v sobotu 4 srpna slav-

nost které se účastnilo asi 10000
lidí V průvodu nalézala se též

česká lože clevelandská a při zá

vodech na picnicu Ryt Pythiových
obdržel krajan Beznoska též ja-

kousi cenu

1 Kateřina Mastná v Clevelan-

du vyvářela prádlo na gasolino-výc- h

kamínkách kteráž vybuchla
a pí Mastnou i syna jejího v pla-

meny zahalila Hořící oděv byl
sice na obou od sousedů uhašen

ale oba při tom těžce popáleni

H Rodina Fr Klukana v Cleve-

landu požila hub které za neškod-

né považovala ale brzy po té se

dostavily příznaky otrávení Rychle

povolaný lékař dr Procházka

vhodnými prostředky účinkům je-

du předešel avšak malý chlapec
František dosud z nebezpečí ne-

vyváži
H V řece San Gabriel v Texasu

se 28 července při koupání utopil

krajan Jos Šimčík ZosadyCorn
Hill se šel vykoupati spadnul z ne-

nadání do tůně a utonul

I V chicagském předměstí
u

staví již po několik roků

krajan Boháček umělé hodiny
které se mají podobati staroměst

ČEŠI V AMERICE

1 Václav Hošek v Chicagu ze-mř-

náhle a myslelo se Že smrt
nastala následkem slunečního úže-h- u

Vyšetřováním koroneravšak

bylo zjištěno Že Hošek zemřel
srdeční vadou Jsa vdovcemože-ní- l

3e teprve před 6 týdny po dru-

hé a zanechal tři již zaopatřené
děti z prvého manželství

U V Chicagu zahájen byl v so-

botu 4 srpna druhý sjezd Sester-

ské Podporující jednoty kteráž
čítá 40 spolků v různých osadách

českých V sobotu byla pořádána
jen slavnost uvítací ku poctě dele-

gátek v neděli pak pořádán výlet
na pozemek české Útulny a sku-

tečný sjezd zahájen byl teprve
v podělí 9 srpna Sjezd potrvá
celý týden a ku poctě delegátek
pořádána jest celá řada zábav a

banketů
H Baltimorská Těl Jed Blesk

na stavbu nové Sokolovny sehnala

již $5211 z čehož za £5000 kou-

pila již pozemek pro budovu Spo-

lek sám vlastní jen málo přes
$1000 a přes $4000 obnášejí půjč-

ky neb rozprodané podíly Dle
toho se zdá že ku stavbě Soko-

lovny hned tak ještě přikročeno
nebude leč za peníze vydlužené a

to jest věcí velice choulostivou
Nemáli spolek aspoň vlastní čistý
pozemek není radno se pouŠtěti
do stavby budovy

1 Krajan Jos Kubu v Cleveian-d- u

byl ustanoven od vlády spol-

kové za sběratele statistiky zdra-

votní Zastával úřad zdravotního
klerka v Clevelandu již po několik
roků a proto bjl uznán za

k této práci pro úřa-

dy spolkové

V Clay okr byl týden ten na
mlácení velmi pohodlný í na orá-

ní Pšenice jest výnosná ale oves

chatrný a zemáků je hojnost Ku-

kuřice dosud dobře roste a pastvi-

ny jsou dobré
Ve Fillmore koma dobře roste

mlácení jest skoro odbyto a s ozi-m- ní

orbou se započalo
V Gage koma pěkně vypadá a

již nalévá zrno Mlácení rychle
pokračuje i orba podzimní pastvi-

ny také ještě dobře vypadají skli-

zeň broskví jest průměrná
V Lancaster jest obilí již z nej-vět- ší

části vymláceno korná do-

bře roste ale potřebuje déšť
V Pawnee koma dobře prospívá

mlácení a orba rychle pokračuje
pastviny jsou dosud dobré a ovoce

slibuje též dobrou sklizeň
V Richardson koma dobře ro-

ste ač potřebuje deŠť Mlácení v

proudu pšenice vydává 28—30
bušlů po akru oves 20 28 ze-

máky vydají úrodu asi poloviční
V Salině okr byla povětmost

příznivá mlácení a sklízení obilí
Kukuřice dosud zdárně prospívá
ač vyžaduje dešť Ovoce na mno-

ha místech silně opadává
Saunders okres potřebuje též

deště ač dosud není suchem nic

poškozeno mimo pastvin které
valem vysýchají Mlácení již valně

pokročilo
V Boyd bylo horko a sucho

ale žádný dešť
Colfax okres měl výbornou po-

větmost na sklízení sena a mláce-

ní kukuřice též dobře roste
V Cuming je obilí sestohováno

mlácení rychle pokračuje ale ku-

kuřice potřebuje deště Půda na
orání jest již příliš vyschlá

V Dodge okr byla povětrnost
též velice příznivá sklízení sena a
mlácení Pšenice sype 12— 18

bušlů oves 20 — 30 po akru Ku-

kuřice nalévá klasy s podzimní
orbou se pokračuje

Douglas okr má dosud dobrou
kukuřici i pastviny Oves až po-

sud mlácený sype 25 — 45 bušlů

po akru
V Holt mlácení pšenice vykazu-

je 4 až 10 bušlů po akru obilí
všecko jest sklizeno ale kukuřice

vyžaduje v brzku dešť
V Knox koma již podesýchá

obilí jest drobné a málo sena též
málo a sklízení jeho zpožděno ná-

sledkem větrů Deště je nutně

třeba
V Madison okresu jest obilí již"

z velké části vymláceno pšenice
sype od 5 do 15 bušlů oves od
20 do 30 po akru Kukuřice po-

třebuje deště
V Buffalo byl minulý týden

horký a suchý tak že již i kuku-
řice vysýchá

V Howard jest mlácení téměř
skončeno a seno sklizeno výtěžek
jest však slabý Orání podzimní
také započalo ale kukuřice vyža-

duje deště
" v

Ve Valey okresu kukuřice valeni
dozrává potřebuje proto deště
Mlácení rychle pokračuje ale pše-c- e

málo sype za to však je zrno

pěkné
V Red Willow okr horko a su-

cho již částečně poškodilo kuku-

řici a zdá se že nebude Žádná

vvjma na pozemcích zavodňova-

ných Ani sena mnoho nebude
V Dawes okr jest koma dobrá

a poslední deštíky i pastviny oži-

vily Množství kobylek se obje-

vuje

Dobrý skutek kazatelův

"Trpěl jsem velice žloutenkou proti
kteréž zaopatřil jsem si láhev ' Cham-berlain- 'd

Colic Cholera and Diarrbnea

Remedy" která mne po dvou dávkách
uzdravila" praví rev A A Power %

Emporia Eans "Můj soused přes
ulici bydlící byl nemocen více jak tý
doa a měl doma tři neb čtyry lahve
léků od lékaře Užíval je po tři neb
čtyry dny avšak bez výsledku takže
lékaření zanechal Následujícího jitra
šel jsem jej navžtfviti Jeho vnitřnosti

nalézaly se v hrozném stavu a on

mnoho zkoušel Ptal jsem se jej zdali
užíval již Cbamberlainův lék proti
kolice choleře a průjmu a on odvětil
že nikoliv Došel jsem tudíž domů pro
mou láhev onoho léku a přinesl jej
sousedovi jemuž jsem dal dávku s do
datkem aby za li neb 20 minut použil
opět jednu On však již druhou ne

použil poněvadž první dávka jej zcela
uzdravila : Domnívám se že jest to
nejlepší lék jaký jsem kdy použil"
Na prodej n víecb lékárníků

OKFICK na rohu 15 a Howard ul Bheely'i
iiiock cia avetl xiu Tuleron

V DÍsárně k nalezeni od 10 do 12 hodin ráno
od 2 do 4 odpoledne a od 7 do 8 vefer

Telefon residence 1674

BGiflordMD Gco Bicknell MD

ZRAKU SLUCHU
Karbaub Hlock roh 15 a DoiiKlas nl

Omaha Nebraska
dt33tn m Číslo telefonu 738

T Robinsonově lékáruě
na 13 a Pacific ulici

Úřad ni hodiny: Telefon 1780

Od II dol2d"pol a od
4 do 8 a od 7 do 8 veier Mluví te česky

Dr C Uosewater
- ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: 222 "Bee Building"
Od II do 12 dopol

Úřadní hodiny: Od 2 do 5 I

Od 5:30 do Hf °°P--

neděli od 10 do K dopol

Td t úřadoviiť 504-- Tel T bytu 1217

Bydlí—Číslo 2417 Jones ulice

Chas Kaufmait
o pojišťující jednatel ft

" v vjiij
Znstu uj- - M!lrpS! noilSťiiiScI anolefnosll
whIuvh m kupuje miiieiek nemnvltv vydává

li'ky z hvropy u do tvropy atd

"w ~lz0 n8 nemovitý majetek

OFFICE: Room 6 W Y Life Bnilfling

O D KIPLINGrER
xsja 13 a FaxzLazxi

Dontttíaářskí a taMCnicit Mní
O 0 KScentovéa ANNA HELD lOo doutní-

ky nepředči žádné Jiné v trhu

eiUý príivnílc
?:íri t lít S3i 1 1 Lifs Blú„ Osol

i Kdokoliv potřebuje právnické pomoci shle
dávpann llerkovl právníka zkuAeného kteri
dlouholetou zkušenosti svoji lubže krsjannui
nalím kdykoliv správně oosloužlti 33-- tf

Offlaba Store Kspair Works

1207 Doojrlas nlice

maji na skladě všechny druhy
spraven ku Kamnům vancím ply-

novým i gasolinovým nechť jsou
jakéhokoliv jména neb výroby

v Ceckich promovaný
i zkuíený

LÉKAŘ"
ORDINUJE

f ČESKÚ LÉKÁKNĚ

F NEDĚLY & SYNA

V CRETE NEBRASKA

VeSkeré předpisy lékařské vyho-- '

tovuji se v teto íek&rnes právně a
svědomitě z nejělHtiich a n

ficb léčebních prostřed U a gr-t- f

Jj

Jediný óeskýr
q závod olovnický strojnický

a zámečnický v Omaze

vlastni

Leo Barooh
S03 8o 13th Street

Telelon 1567

ZavádÍDi yodjr plynu akanalisace pro-
vádí te levni a dobro t43tf

Státní Jednatelství pro Jediní uštědře-
né 1'lerefandHké pivní pumpy

XAVŠTÍVlTE 0MAIIUÍ

Jt-l- i ano nezapomeňte se ssstavltl ve skvoa
ně zsřizetiém hortinci a botela

v říle 1232 Jižní 18 nlice

Mimo vývíné lihoviny a doatntky obdržíte

vefkrni pohodit jako v každém bolelo prvé tf
dy Jídla připravována Jsoo " zpososa tVskébo
1 amerického Bortin s venkova vina) m
zvláitaf pozornost a podobného pohodit jak
"a Johna"i nenajdos n'kd

Or Karel H Brouer
ČESKÝ LÉKAŘ

Mi xvléitaí zknkiost v lé£eil

icaskýcl oínícn ninfefe a
krdaícfe a raasojlistvi

ÚKADOVNA NA SEVER STRANÍ NÁMĚSTÍ

DAVID CITY NEBR

Jede na zavoláni do vlerh okolních městeček
Zavolajt jej v pádu potřeby telefonicky neb

telecraJcay
P átreďtt m nUUdpL #rái% i Brně

předplácejte na Pokrok Západu
f 2:50 roCni

Tkmciton 420

AbKESÁŘ

ČESKÝCH SPOLKŮ

OMAHA
Rád Palacký i 1 ZCBJ

OJ )4vá hvs pravidelné schůze ka2dou Čtvrtou
oeuíll v mtaiet o 3 b odp v slul p Klepetky
oa 18 Wlllliim ul 1'red Jan Rosický tJ
J V Mek l:i7 Ho IV Ht lifet V A Houhra-d- a

1317 Williams ulixkl Kr Mach

Těl Jed Sokol v Omalia
odbfvá své oravldelne actafizn kňíilí 2 s 4

ifwrKflí v mMe! veřnr ve vs místnosti 22:3

Bo Kilh Ht 1'rwls Vaolav Hnruš hijemnlk
Janik 60- -ll no lath Ht ftřetnik Karel

Žan 4l¥ Ho littd Ht Pokladník Ant
Kment 124? Ho lith Htr

Podp Sokol Tyrš i 1

odbývá sve tehtte dvakrát mísiíné kaZdou

lnedill a 3 pondi-l- i v mřsícl v sint Metrové
Oeloroínl srhbxe odbývá e I nťdřll v říjnu
pblletni soliline 1 nedřli v dubrru a ítvrtletni
w 1 u „nimi Př(lfr!a l"r Hvoltok mí- -

gtophxlHPda JosNelepInský taj John Obleno
raa ro jizni inis ji uirmm nn-- pi

1420 Jlí 13 ul Pokladník V K Kuoiil IM8 So

18 Htr vjoor najuiuu jos nemuč jw
pálka a Ant VaHAk praporeínlk J Herhakl

dozorce rr voltcen nacemi a vb

Jan Hus Lože i 5 Ryt Pylhia
odbývá sch6ie každou pivní a třetí středu v
mtUú v Kokolnké Bílil na 13 til lni Ve

lící kancléř Louis Berka M4 N Y Utn HMit

BtrsZne archivu a pečeti F Jelen 15 a Center
Btráíce financí Váo ťflbyl fit Ho 18 Ht Po

aladnik Jao Bvaclna 1SJ5ÍJ1 13 ul

Bohemia Lože ě 814 AOUW

odbývá sve pravidelné schůze v Národní sin
každou 2 a 4 středu vefer K W Handhauer
M P Váo 3 1'akeí Záp lflH Wllliam Htr

J V Vacek níetn k 2210 Ho 14 Htr O ttose-wat- er

spol lékař tfee Bulldlnx

Tábor Columbii ř 69 WOW

odbývá schfue kaídé t a 3 nterý v měsíci v

ínl p Jos Klepetky na 13 a Wllliam ullol
Vel konsul Jan Náměstek niiHtokonaiil Vác
Blailek pokladn k Chas Kunci klerk F J
Fltle 211 NS3 st 80 Omaha průvodci Jos

J Dolejl: vnitřní strážce Josepli Krejíl) ven-

kovní strážce Josef Vaněk

Tábor Nebraska í 4771 MWA

odbývá své pravidelné schfize každou prvou a
třet středu v mísící v osm hodin večer
V síni pana Jana Hrocha Konsul K Hmrkov-k- ý

1U3 Dominion 8t návodčí Mlke Votava
bankéř Jos Vouálka 3 a Wllliam ulice klerk
J F Přlbyi 810 Hlckorys provodit Fr

vnitřní stráž Karel Skrdlant: ven-

kovní stráž John Htrnad: výbor majetku
Bud Beran Jan Chleborád Josef Fiala

Tábor Nebiawfká Lípa ě 188 WOW

odbývá sch&iie každý druhý a čtvrtý ítvrtek v

ti Víc JtoleJI místopředseda 1310 Ho Oar- -

CsMSt J-- bn 6a'ář pokiadiilK w uomjias
Bt A K Novák taj 1310 Wllliam 8t Frank
Swoboda průvodci

Sbor Vlastislava ř 29 JČ'D

odbývá sch&ze každou 2 nedíll v mřsicl v
o 8V4 hod odp Předwdkync Mane

Michal 1808 Mason ul vysloužilá předsedka
K Bartoš náměstka Marie Kosický tajemni-
ce M Buchánek 1124 Ho ltň Bt ňcetnice
Josefa Moučka 15 a Williams ul pokladulce
Karolina Beránek 19 a Williams ul yni

Mane Kunci

Sbor Boleslava i 60 JČ1)

odbývá scbSue každou 2 nedMI v nesiol v Ná-

rodní síni o2 b odp Předsedka Ant Mach

1231 liž 15 ulice tajemnloe Vinci Čermák
I5M7ÍIŽ14 al é'tnioe Marie Příborská 1911

liž 12 ul pokladnice Karolina Flbluar 108

Jíž 13 ul

Sbor Hela Soé Doby l 8G JCD

odbývá ivégchnse každou 2 neděli v měsíci ve
hod odp v síni Metiové Předsedkyně M

Peská pokladní Marie Zikmund llrJ0Bol2th
Bt dietní Murle KWál U Ho 13th Ht tajem-
nice Vllh Hartoi VSii Bo 13th Bt

Sbor Martha rore { 10

odbývá své pravidelné schftie vždy 4 nedřli
měsíci v Národní síni Předsedkyně Mary

Boukal místopředfedkyně Anna Krejci

tajemnice Hosie David 1253 8o 18 St poklad-
nice Josle Janeřek prnvodkyně Fannie Peiek
a Fannie OpoŠcnuký lékař Dr JU Svoboda

Sbor LlUc č 9 Krnhn DřcTařck

odbývá své pravidelné schAze vždy v čtvrtou
neděli v měsíci v místnosti p J Hrocha Před-

sedkyně Marie Pecbaf 33 a Caaa ul místo-

předsedkyně Fannie Krajíček tajemnice M

Samec 1255 jlžni 13 ul pokladnice Marie
Mareí 5 a Wllliam ul prfivodkyně AnMmle

fríska V KAnna Bova vnitřní ttrážAnna
Dvořák venkovní stráž Katle Bluniíko výbor
majetku KinruaMajstrick Emma Mrkvlěka a
Marie Matik

Podp sbor Sokolek Tyrš l 1

odbývá své sch&ie jednou měsíěně a sice
každou druhou neděli vainl Metiové Celo:
roěni scbftie odbývá se v HJnu ptlletnl v du-

bnu a ítvrtletnl v lednu a srpnu Předsedky-
ně Frantllka Koutský místopředsedkyně Ma-

rie Betán tajemnice Btasle Čadek 117 I8tn
Bo Omaha dcetnice Marie Bílek a

gBU Bt Omaha pokladnice Bol Bukáěek

Eliíka PřemyKlorna ř 77 ZfBJ
Bch6ze třetí nedíll ▼ měsíci v síni Jos Kle-

petky Antonie Kment předsedkyně Josefa

Steiger taj 1409 8o 4th 8t Ilanna Šebek'

dcetnice 1407 Bo 41 b Bt

Tábor Myrta Ite 022 R 5 A

odbývá schotl první neděli V měsíci v sokol- -

Marie Crbánek 3024 8 IR Bt pokladnice
rranilflira nnutwt minu rtTi iaciiu
kanclířka Mary Binrkovský vnitřní stráž
Barbory venkovní stril Mary Pěchota

výbor majetku Anna Šemík Frant Peiek
Ant StelHkal spolkovf lékař O Uosewater
nalezl k Tábora Nebraska t (771

Český Hrad i 77 Imperiál Hyitie
LěgivB

odbývá scbíie každý prvý a třetí čtvrtek v
měsíci v síni o Jos Klepetky na rohu 13 a
Wllliam ui Jos aiepetao iajemoia

Til Jed Sokol t 8 Omaha

jbOřvisvé pravidelné tchftse Jednou tněsilnt
a alce každt lni pondělí v měsíci v místnosti
Jana Koutskýho na robo 20 a Q Starosta
Bedř Dlenstbler tajemník Fr Benák 108 IHtn

iN Bt děetnlk Vác Vrabec leita aBHt
pokladník František Hájek 20 mail NiOuL

Praka Loie t 828 AOUW

odbývá své pravidelné ach kas Lil středu
v měsíci v síni p Koutakýbo na 20 a Q ulici
Fr Wellch Mistr Práce F J Fltle uííll N

Jos V schul áretník 80 a P ulice Poklad
Bedř Dlenstbler MaOlL

Rád PalmoTé Dře l 7

Kruh Dřevařek ▼ So Omaae odbývá acbKie

vé každé poslední pondělí r měsíci v mistno-M- l
Br KouMkýcn Marto Vomáťka Dftstolná

porněolce Katle Vomařka nistopredsedka
Katle Vocásek 29T So 28 Btr tajemnice
Frantiika Pivoflka bankérka Anna Vlach

věltkyoě Barbora Kaček právodfí Elen
EbeU vnitřní atrii Terasir Vocásek vankc-v- ni

atral

C H KUBÁT
ůňtíW Prtnlt

Pbins: Barier BUek rth ff
Ftruěm Ctslů fkjtS

NOVÝ KRÁL A KRÁLOVNA ITALSKÁ

Viktor Enanuel III nov král
královna která Jest princeznou černohorskou a sluje Helena jest nejméně
utop vysoká a převyšuje královského

vzdřlsná v hudbě zná několik jazyku
považována za nejslíčV jfií ženu v Evropě Mladý král má zálibu v literatuře a

kých málo v historii světa Mu-

drcové staré Číny vyhlásili za zá-

sadu že barbary dlužno podma-fiova- ti

ctností nikoli zbraněmi a

celá čínská historie jest vlastně

dokladem této zásady Jak časté

byly boje jejichž jevištěm byla
Čína byly to nepokoje a převraty
vnitřní a snad nikdy války výboj- -

né Proto také býval vždy nedo

statek velké armády v Číně jež
obmezovala se vždy na tolik co

stačilo k udržení vnitřního pořád
ku Teprve nejnovější doba obrací

hlavně vlivem Evropy a jejích zá-

pletek s čínoii pozornost i k živlu

vojenskému jenž pod cvičiteli ev-

ropskými hlavně anglickými

námořnictvo) patrně
se zdokonaluje Celkem veškeré

vojsko čínské čítá něco přes 1 mi-

lion mužstva (z něhož však sotva

387000 pro válku jest vycvičeno)
Z počtu toho připadá na vlastní
Čínu 539000 rnužů (pro potřeby
války však jen asi 259000) zva-

ných "zelený prapor" (lu-yin-

k němuž přistupuje ještě protěžo-
vané vojsko sloužící v prvé řadě

potřebám nynější dynastie mon-

golské a složené z Mandžuů po-

tomků ČíSanů kteří pomáhali
Mandžuům dobývati Čínykonečně
z Mongolů tak zv 8 praporů
(pat-ki- ) po třech sborech dle ná

rodností jednotlivých (mandžuský

čínský mongolský) tedy celkem

24 sborů Počet jejich obnáší asi

288000 (pro potřebu války asi

90000 mezi nimi po evropská

vycvičených a vyzbrojených sbor

pekinský 13000 mužů) Rozlo

ženy jsou po hlavních městech a

v důležitých bodech říše Východ
ní Turkistán a sousední území čítá

30000 vojska (asi 8000 pro vál-

ku) Mongolsko 117000 Tibet

64000 (v obojím dohromady jízdy
14000 pod praporem 30000 mu-

žů) V čele každého ze 24 sborů

maodžuských nalézá se tu tong
(generál) Vrchním velitelem voj-

ska ostatního rozděleného celkem
na 23 sborů (počet provincií a ze-

mí poddaných) jest vždy guvernér
provincie
Námořnictvo čínské je dík an-

glickým cvičitelům lepší než voj-

sko pozemské ač ovšem ani ono
s Evropou měřiti se nemůže Vel-

ké arsenály zřízeny jsou ve Fu-če- u

a Rozděluje
se na námořnictvo severní a jižní
Od roku 1885 má Čína i své ná-

mořní ministerstvo
Po válce se Žaponskem r 1895

děly se opět pokusy zdokonaliti
loďstvo i vojsko ale daleko v nich
se nedospělo

Stav osení v Netrasce

V týdnu končícím 7 srpna byl
dle zprávy odboru rolnického stav

úrody v Nebrasce následující:
Týden ten byl horký a suchý s

prudkými větry Teplota obnáše
la v průměru 5 stupňů nad normál
a nejvyšŠÍ teplota dosahovala přes
90 st téměř každodenně Skoro

žádný déšť v týdnu tom nespadl
vyjma 5 srpna na některých mí-

stech ve středních a západních
částech státu Byly to však jen
lehké přeháňky které nevydaly
ani půl palce vlahy jen v částech

Cherry a Garfield okresů spadlo
přes půl palce deště

Za to byl týden ten velice pří--

zniv sklizni obilí i sen a mlácení
ač vzrůstu kukuřice uškodil V

největŠÍ části státu není sice korná

ještě poškozena a roste dosud do

bře ale nutně potřebuje déšť Jen
v některých středních a západních
okresích sucho poškodilo kukuřici
Podzimní orba pokročila již valně
ač jest na ul teď příliš sucho Su-

ché a silné větry poškodily též
značně ovoce

Dle jednotlivých okrésů je stav

úrody následující: '

V Butler okr: jest obilí sestoho- -
váno a seno sklizeno vydalo však

jen poloviční sklizen' Na orání

jest již sucho a korná "potřebuje
vlahu'

má pověst velice vzdělaného mladého vladaře ZvláSíě si libuje ve sbírkách peněz
ua sveno uetstvi jevu smysl pro bvó príStí povolání a nleclěl se pouřiti o všem co
se k tomu vztahovalo Hleděl konati povinnost svou co vojín a byl generálním
poručíkem 10 dlvise kdež si zjednat pověst přísného velitele

skému orloji pražskému Na místě

figurek náboženských budou umí

italský Jest sotva 5 atop vysoký a nová

manžela svého o celou hlavu Jest vysoce
umí výborní jezdili ta koni a stříleli Jest

stěny postavy americké Nejprve
vyjde z okénka Indián a za ním
budou následovati presidenti Sp
Stitů Boháček si postavil pro
hodiny ty jednopatiový domek
kdež zaujímají prostor od podlahy
až po strop Celý stroj hodinový
sám spracoval ručně ale figurky
si nechal ' zhotoviti od řezbářů

Hodiny mají 4 číselníky Na jed-
nom budou ukazovati 12 hodin na
druhém 24 na třetím měsíce a

roky na Čtvrtém pak bude zná-

zorněn oběh země kolem slunce

H Vojtěch Matuška v Chicagu
se pomátl na rozumu a v té neoří- -

četnosti přišel na zvláštní nápad
Vzal na sebe záchranný přístroj a
skočil do průplavu jímž se chtěl

doplaviti do St Louisů Lidé
mysleli že se topí házeli mu lana

aby jej zachránili ale Matuška
Vbéin dával s bohem že plove do

St Louisů Konečně shledáno
že se tu jedná o pomatence a on

vytažen a odkázán na pozorovací
stanici Matuška měl prý kdysi
již slušný domek ale následkem
nedostatku výdělku o něi přišel
což účinkovalo na jeho mysl tak
že se pomátl

1 V české Plzni chicagské sho

řely v noci na 7 srpna 4 domky
a v jednom z nich bydlel krajan
Ant Hajný kdež měl 1 obchod

hokynářský OheS se šířil tak
rychle Že Hajný sotva uniknul
kdežto veškerý majetek jeho byl
zničen Škoda Hajnému spůso-be- ni

obnáší asi £900 ale jest po-

jištěním kryta

Horké počasí má na slabý ža-

ludek špatný účinek dr August
Koenig'8 Hamburger Tropfen pak
posilují a regulují Co nejlepší
léčivý prostředek nemohou kapky
tyto ani dost "odporučeny býti

1 Výbor pro pořádání Besídek

dětských v Clevelandu vypsal kon-

kurs na místo řiditele Besídek

který by měl na starosti sestavo-

vání programu a provádění jeho
Do programu se zahrnují pěvecké
hudební deklamatorní a divadelní

výkony jakož i přednášky prosou

1 Čeští úředníci v této zemi se

již bezpočtukráte vyznamenali hor-

livostí a správností v úřadech a

v tom ohledu se zase osvědčil

krajan F C Maňák v Clevelandu

Jest odhadčím daní v 24 wardě a

tu odhadl majetek monopolu Stan-

dard Oil Co svědomitě začež se

mu dostalo nepřízně od pánů mi-

lionářů kteří se rádi placení daní

vyhnou Proto si stěžuje Standard
Oil Co na p Maňáka že majetek
její odhadl příliš vysoko a odvolá
se na radu vyrovnávací

1 Tříletý Jeník Nádeníkův z

Chicaga si brál sám na pavlači 3

poschodí a nahnuv se přes zábra-

dlí spadl do dvora Zůstal na
místě ležeti ač nebyl mrtev ale

přivolaný lékař má málo naděje na

jeho uzdravení Jeník si pádem
přerazil tři žebra a vymknul lopat-
ku

Josef Heřmánek roznášeč

chicagského Denního Hlasatele

dostal se do hádky s manželkou

svojí kteráž dospěla až k násilí
Heřmánek chtěl prý vodou schl- a-

diti přílišné rozčilení manželčino
ta však si ku ochraně vzala koště
a tu v tahanici byla prý pí Heř-

mánkoví držadlem koštěte udeře-

na do úst až krvácela Brzy na

to přišel doma 25letý syn který
se matky zastal z Čehož povstala

pračka při níž syn otce třikráte
nožem bodnul Jedním bodnutím
rozřizl syn otci krk od ucha ku
klíční kosti druhým mu rozřízl
Celo a třetina bodem mu prořízl

— Průjem letní nemoc dětí i

dospělých koliku křeče trvale
odstraní Severův lék proti choleře
a průjmu Úspěch rozhodný při
včasném užívání Cena 25 a 50c

Dobré lesní pozemky
a tvrdým dřívím v okresu Willelaca v

Minnesotě za $635 akr Jedna pětina
kopni ceny botově tbytek na procent
úroku Pozemky tyto právě diny do
prodeje DalSÍ vysvětlení podá nái Jed-
natel F J HAT5T 1408 Emmou ave
North Minneapolia Mina '


