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Jedete li do staré vlasti rtcte sobě

zapamatovali že cestující a jich
kufry hned po přistání parolodě do-

pravují se po železnici bezplatně
až do mě ita Břemen Chcete-l- i
sobě uspořili zbytečných vydání
nesvěřujte po přistání lodé nikomu

tickety a kufry nýbrž posečkejte
tím až dojedete do mésta Jírernen a

pak teprve odevzdejte své tickety a

kufry jediné české nrmě :

Kareš & Síotzky
V JiHEMENT
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byste se svými kufry bezpečně do
domova dopraveni býti mohli (lft--

Přeplavní a Železniční Katky vy
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Otllonitnl ětdttl Oil církoe uvede- -

no bylo jsko ksilý rok při rozpočtu
ullu tak i letos francouzskými radi

ály při debatě rozpočtové na pře

třes Avšak Uka Ittus byly návrhy
čelící k tomuto odloučení státu od

církve požadavek to jejž mají rádi- -

kálevé ovsem v čele programu stého

vesměs zsmftnuty Tak padl 379

proti 111 návrh na zrušení rozpočtu
kultu a rovněž na přání ministr-preside-nta

Hibota zamítnut 305 proti
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- I v

aspoň přípravny kroK tun ze ty
láda vydala zákon upravující prá
vomoo a postaveni společenstev a

korporací tedy také korporací a

společností náboženských

UM volby do sněmu virtember
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národní liberály) a "zerakou stra-
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bách čítají i a blízkými jim "divo-

kými" poslanci místo dřívější veliké
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zlepšili věda dobře že tak učinitl
male když mu dána bude doat malá

příležitost měl by dopsali na J
Francia Omaha Neb u výtisk malé

knihy nedávno vydané cestovním
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Dicblja! být! podeirelým a ar

ména je třeba revidovali hrJelní při

roti Mylarova a jeho druhAtn jel
dal Sumbulov nevinné obeYtli a cjí

titi 6řantentvf které Slambalov v

léto aféře míl

V Huibx xapožfnajl Širokou orga- -

ninaci aemědeldké práce MioÍMler-atv- o

aemédAUtví vypracovalo plán

podle kterého ▼ celé řiéi budou ae

íFiiovati boopodiříké polky Tyto

apolky vstoupí y Život po uvoleni

gaberoatora té gubernie ve které ee

nalézá újfid kde hospodářský "po
lek ae utvořil Při třuováof spolku

mi ae splSe hledřli na společné ho-

spodářské poméry a podmínky okre

att než nb pomčry správní Proto

bude možno otvořiti i takové hospo-

dářské okresy které tasáhnou do

dvou aneb i více gubernií V ksidé

gobernii bude gubernk4 zemědělská

rada jfi v čele atáli bude zkusVny

hospodář Ministr nemědělství vý

slovné podotýká že zemědělské rady

zřizují se nikoli proto aby bylo v

Rusku více ářadnickýcb míxt nýbrž

aby dáno bylo pole působnosti od

borné vzdělaným silám IUnká ve- -

fejnost zvláňté toto ustanovení vlády

příznivé vitá neboř v llusku jako

jinde dosud bylo íe všechna místa

která se úřadům podobala byla za

tepla obsazovánu byrokracií a těmi

živly které po svém hopodářkéra
a finančním akrachováni hledají v

lfittě byrokracie svou záchranu Ho

spodářské spolky budou ae atarati

aby ▼ okresu své působnosti zavedly

nejpravidelněji způsob hoxpodaření

budou pořádali hospodářské výstavy

a závody hospodářských atrojft zH

zovati zkušebně stanice atd Kromé

tobo budou dávati hospodářům in

formace kde by nejvýhodněji pro

dailií a odměn atd Co je zvláště
Idnlžit0 hospodářské apolky budou

míti právo kupovati i prodávati mo

vité i nemovité Jmění a interveno

vtlj pfí vlecb hospodářských dra

bách ve svém okrese Tím zpQsobem

učiní m nesnadným ano nemožným

bv bosbod4řské objektT vllusku
dražbami dostávaly ae v držení ci

lineft a v&bea livlG kUrvcb ae do--
taicí obyvatelstvo ve svém prosp-é-

kdil bodují oidr " S(i4tiili a
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j:oYi co
Pro Spencer pr?ciicl: Jsn Hed 14- -

ček Jan Jambor Jos Fiali—Adrf-ss- :

Jan Sedláček Sm-nce- r Neb

Pro Lynch a Huslí ireo t A T
Plaček Josef Piii-- r F Ušiek -
Adresa: Josef Fišer Lynch Neb

Morton prec: Frank Prokesh F
Schainnut Josřf Pele — Adresa: F
Prokesh Spencer Neb

Ware Precínkt — Josef Dvořák

Josef Zátopck — Adresa: Jos l)to- -

řak Hpencer Neb

IJUFPALO CO

Okolí IUvenna: J A Spěváček
Jos lioliáč Jos G Shebl— Adresa

J A Hpřváčt-- Havenna Neb

IIAYES CO

— J A Kalina F Ilabka a Víc
Glaser — Adresa: J A Kalina

Ilope Ilayes Co Neb

VALLEY CO

Michigan townsbip: Frank ISouda

Josef hlaviček J r hletalc —Adre-

sa: Frank J líouda Ord Neb

DÍHt 49: Frank Maíin Frank
Housek Frank Adámek — Adresa:
Frank Manin Hurwell Neb

HOLT CO

Atkinson: Josef Klimt Anton

Tomsík Vác Šrámek — Alresa:
Josef Klimt Atkinon Neb

CIIEUY CO

Crookston Nb: J H Kletečks

zastupuje 7 rodin

Česká kořenná a bylinná nuť
V Omaxe a okolí řádí BtraSnč zťi

Skrt (difterie) Paní Kretchmer
vá vynabela proMtf-edk- které pozň

stávají ze zavařených kořenu a bylin
v jistém oleji a zvláštní tnati
těmito prostředky vybojím každý
ziiíkrl za l Za vyhojenf ručím

Uvádím krajanům ve známost že

jsem obdržela velkou zásobu cenných
kořena a bylin k vyhojení pleních
neduhu a jsou jen u mne k doNtaní

Halíček 35o S mými luaitěrni (4

druhví vvhoifm lUtfi revmatismus
ko-tiŽ- er bolení očí lišej staré ránv

otok spáleninu zmrzlinu atd Za

48 hodin vyhojm chronické bolení

hlavy neb croup a mými zavařený-
mi kořeny a mastmi Od shora uda

ných nemocí mám od vyhojených
krajanu velkou řadu odporučení ze
Vftftch osad v Americe kde krajané

žijí Velká krabička mojí mastě (5

uncí) bOc Na venkov se zašlou jen
dvó velké krabičky zafl10 a po tou
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2104 již 18 a Vinton al
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