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ATEKOVY HLCLKT UH biUnl bUy

ítei Mim Cfl11
Je nyul česká lékárna

Ekatsy lékárník

má tam na skladé všocnuy byliny ki

Hnky vSelljaké thé kapky olejícky
sCávlíky práiky maaté náplanU
tdaatry) vodičky pilulky zkrátka ve
co do lékárny patří 1'řlpravuji té'
rozličné mazání pro lidské neduli y

léčebniny pro domácí zvířata a včt-ií-

dílem trefím i2dy na to pravé
Léků Severovycha jiných t z patent
ních mám téí hojný výbtr jakož '

barvy štětce olej na barvení i na etru-'- e

zkrátka vše co v lékárně mívají
Zvláště velkou zásobu mám všech vé

cí i kterých se recepty připravují at

jsou ji£ t Čech anebo od doktorů zdej
Ších Dlouholetý cvik mně dal mno

hou zkušenost a ta přišla a přijde
mnohým krajanům vhoa — Zvláítn'
starostlivost věnuje receptům
aU A MASINDA

Formy u : tm li
Mám nřkolik ísrem na prodej v okolí

Verdiere za ceny mlrnfi a pri lr rycn
podmínkitcb Kdo zde zakoupí bu lou
mu ceítovni vyiouy nauraeny
Též mAm na prodej válcový mlýn

Dobrá pnležitotit pro mlynáře LlUate
se aneb dopistc si na:

JOS LEVY
7—3m Verdiffre Neb

Cecilové !

Jedete-- H do staré vlactiričte tobé

sapamatovati že cestující a jich
kafry hned po přistání parolodě do

pravují se po železnici bezplatné
a2 do mésta Břemen Chcete-l-i sobe
usnořiti zbytečných vydání nesvč-řujte- po

přistání lodě nikomu tickety
% kufry nýbrž posečkejte tirn a!

dojedete do mřsta lircmen a pak

teprve odevzdejte své tickety a kufry
jediné české firmě:

Kareš & StotzKV

V nREMEN

29 BAHNHOFSTRASSE 29
bysta m Btyml kafry bift4 d domova tcr

Kt siis l i iium j'onřku'1 njbfl v41-t- A

t ol lákUI j ()rlim sj'ní lft(
í iiiiii ttto jfiiifM Iřřnl iiliťs
ale nikilo fHpovlla kudy Jk tn
ulitvk sem MJ i mM se prtl:
"iřřfiib" To uvieni mflw býlí vi I

ml d ibry'ii podkli leiii bolioulov

ckyih pi-u- k o dl lil tkotiákti %ttm

I a t i třvbi ai t4 jiruMii ¥# v ib
iJiodníiii sřté ti'o(ílí m slovy:
"ví-říme- liíiVlui Ululuof Jk4iti
aU p n jiťiu prdjiiilobn"t Je
dii i s lvfi"t l iru'ivié strany aul v

tni ni)l !e infhmtj tvjiiií
blhob)l pH U l iiHH tlatu

které tir k' ni slulbij penis stříbro

a roniiioMi o obalné penííc
Cu j'OU ubéJlié prlillfcí Ncf)Ulím

se iIj poJrabiioli'1 aýkUJj tohoto

pojmu iybrl podám výklu I protý
attrý u rliilltft v mém sousidttkl

vypluti sibj ú'vl M&m li dfiiu t
11000 a jej za tiuuu ve ala

tř pak mim v rucn hodnotu ťdio co

jtm prolni Hluiíce iť vjchátí a

zijtadá dyuiftU hC na trůny vstu

pují a opřt muf pokud drlíui #5000

ve zljlč mám cenu svého domu

Ctici li za toto zlato nčco koupili
mám volný výbčr Mohu si zaopa
třiti VjOOlotarový dluhopis mohu

polnikiouti vtlmi pohodlně cestu

kolem svita mohu i zjednali ballet

anebo dáli se bavit od řečníků a

molu si ustanovit hvčidafe kteří

mně za obnos MOQQ budou hledat
nové hvčtdy Ale těch $5000 ve

zlatě má také svou nepohodlnou
stránku Jou pro tnuohý účel důle-

žité pro jiný nikoli Mohou mně

býti ukradeny 1'roto se vynalezlo
zařízení £ekoé a za ti'ch ♦5000 mo-

hu vydali tolik čeků kolik si jich
Zťině líbili dá O lélo otázce roz-bod- ujo

elik-)- 3t vzájemné dfivéry v

dmý čas panující Důvěra kolísá

Uuk 892 nežli jíme se dopustili
svého ma'ého bludu když jsem tam-

hle v Portlandu Me vystavil svůj
ček na některou banku v San Fran-cik- u

anebo měl-- li jsem ček jiného
muže a předložil jej své bance do-

stal jm m zsh beze všeho žádaný
úvěr RdyŽ nadala panika musel

jse m m svOj úvěr čekati až ček po- -

věřený pl iíel ze Stn Franciska na

zpět Vidíme tedy žo obchodní
tram-akc- nespočívají na množství

peněžních zásob nýbrž ua důvěře

Zaleží na tom přijmeli jiný člověk

mhj řek bez dlouhých okolků Ob-

chodní Život nelze zvýšili rozmnože-

ním oběž peněz a zmtnAením kup-n-í

schopnosti pecěz už teprve ne

Ssojí li cud mouky dnes 5 nestane

se drážním zsplalím li zaň 110 v

měně která je jen s polovice tak do

brá jako nynější Tato změna ne-ruíi-

přirésli užitek ani prodavači
té mouky ani kupci Praví se nám

že ceny Htřlbra ftlonpnou náuledkem

volué ražby Za IJUndova zákona

razili jxme tnésí n6 2000000 stříbr

ných dolarů ivoupla proto cena

niříbray Klesala stále dál Praví
se že bodrý rolník bude mít ze svo

bodné ražby užité Kdo se pustí
jo smlouvání ne xlým má si vše

cky paragrafy
_

zevrubně prostudo- -
' irii 'i: !:!_Valí JH)oy iriiaruvi puuaruu

švindlem tímto polovice dluhů se

zbaviti zpQMobí mu druhá polovice
za to tím více boleMtf Krom toho
octne se znova v postavení kdy bude

bude musi-- t si vypůjčovali peníze
!e pak nebudu mu nikdo více důvě-

řovat! a farmářovi nezbude nežli

přiittoupiti na podmínky nejkrutfjAí
Jťtliž někdo bude chtít si vy-

půjčili 110 a dá zároveň na srozumě-

nou že si chce opat řití právo aby
mohl zaplatiti jen t5 zpět dostane
za svůjwlib placení snad tf více ale

sotva

Chceme

IC3

ťimliit AV? ií# Paříž l & Co

médie Praníjíis' má jak známo dvo

jí čieulvo sni iHářei ppiisi-mér-

Mot-ietáí- i (pop£n(ci) n celé po dllj
Uoi liercii iM unet Hnily proslulý

Iřago-- I a kriitiírak} Vorrs utnlec

ne řediičjíii h svtsj (% uein ca

det kbBnický Kaípárek} a llirgf
do nehol všecky přllké slečinky

Jbou zamilovány ds Fíranly který

v Cabolíneih jko Péj(mas uálile

udUI kariéru madame HÍrliembir

(jové la petit doyenne ii#jstaršl

naivka devatenáctého věku nadaine

llarli l a J Tato pamtva trží přtd-n- ě

každý pro aeb roíní fizum VI 000

fr mimo to podíl s výtěžku jetil

letos depadl neobyčejně slabě kles-

nuv na 20 000 franků Mimo to vy-

stupují hvřzdy
'Cc-médie- při sou

kromnfch zábavách což jim velit-- e

vynáší Drobníjnínii societaři jtou

llaillet sympatický st vřec který hra-

je mladistvé milovnlčky z decet a

půl dvanáctin podílu t j lOfiOOfr

což vedlejšími příjmy mu vynsSI

17000 fr ročně pak Liloir inlri-ga- nt

muž který nemá nepřátel
de-n- et

dvanáctin poddu Albert Lira-be- rt

syn nejsilnéjší plíce ale nej-ala- bší

talent di vadli devět dvanáctio

Trusi r nejlepsí episodista osm a

půl dvanáctin Gaorges Herr
drobno-komi- k

jemnějšího zrna pět a p6l

dvanáctin Lvngier znamenitý Molié-rist- a

šilhavý pět dvanáctin Mile

Mútlerová nedostižitelná v úlohách

žabiček 40 let stará osm dvanáctin

15 Kalbova H dvanáctin Podii

rovná se 1000 fr přídavek t výtěžku
rovná se 1600 fr Příjmy zajaté

alušué ale nepatrné proti výdělku

"hvězd" které pracují o své ujmě

Paní Srah Brnbadtová počítá si

své cesty na průměrných 1500 fr za

večer Coq ielin starší hraje v di-

vadle Porte Si Martin v Tbermi lom

z 800 fr pro večer Stejnou sumu

donává pani Iťsjanoová e Vaudevil

lu jehož ředitelem je arci její man

žel Paní Jeanne Granierová vlast

ně nejgeniálnřjší francouzská hereS

ks má pouhých G00 fr t% vtčer

Nejblíže na stupnici následuje pan

Soulacroix baritonista dřlvo člen

komické opery jenž před několika

lety koperettě (Jako Iíip-11'p- ) přešel

Dostává v divadle de la Gaité 500 fr

za vystoupení Jeanne Hadingová
na Gymna e 400 fr Noblet njelb

gantnf jší bonvivant pařížiký 40000

fr ročně Oukry vyvolený milov

nik paní Sáry (ve smyslu divadel

nfrn) má na divadle Ilaaaissauce 200

fr za vystoupení Z komiků vl-mil-
íř

burleiky Dupuis dontává a

Vaudevillu 3000 fr mčsífině mimo

to platí se mu všecky koitýny i váž-n- é

Miller který hraje v úlohách

jež už před 40 lety byl stvořil vystu

puje ve Variétéí za 40 000 fr ročně

Tamže má Baron ztracený příjem

100000 fr slovy stotis:o franků r6
d3 Je to příliš ačkoliv je Buon

nevyrovnaná síla Braseur má 30

000 frt tolikéž "málo" i výborný

Paimood v Palais Iíoyal jehož Pa

řížané na jevišti jsou rozhodně nej

rottomilejší figurky Je-l-i to vše

na vous pravda jak v novinách stojí
nemohoa si pařížští herci naříkali ua

zlé časy Nedávno stálo v novinách

24 známý zpěvák Tamsgna za svých

50 koncertů dosul 750000 fř Na

to si naříkal zpěvák Že ho denně do

thází nejmíň 80 žebravých liitů a že

villa Jeho v Salso maggiore ve stálém

obležení všelikých taláků uměleckých
HtfTi itaiirvt taktní! nlOin&m

ulíu loBlfnskfch a předmMtk #ch
'

tu%nm(ttn „ jMtj„ „ jil p„
frrkvrl( n% ttj( H „n „tmU tnlni
svízele j#nt četným !litiřiiíin tra

tím třeba nejvyiif fá-- li

bjli vyvarováno ktatri fám Ze

letniční společností Jou tudíž nure

ny rnobilisovati cidoii armálu tak

zvaných forneu (mlhovýcli muI6)

aby atMili tratě Ttto třál jou
rovstv'ny po ♦ si'ch tratíidi by

dávaly signály vlakAm činili bruf
ií nelefcí nutným volnou lzdu

aneb zat:veiií vlaku Signály dá

vají se třaskavými pitronimi j'l
strážce pře l přijlž Iřjíoim vlakem

připevní ni kolej Jkmil píro
stroj přejede patrona vybuchnu a

naznačí strojvi-doucím- u lo třeba

iiejvyřií rpatrnosti Tito strážci v

mlzt muit l)t ovsem v určitých do

bách ni Zv iulhy v

úuoru 18=8 potřebovala jediná North

weHteni Htilwsy Company 240J mu-

žů těchto mimořádných tdrážf v ji-

ném př'padě Midlhnd Hi way C

dokonce 4000 NebUdi k denní

mzd6 této armády strážců čiuí t U é

náklad na thskavé patrony pro vše-

chny dráhy značnou sumu sčoli sv
ovšem kupují ve vilkčm tak že 12

tuctů stojí as 2 penny ntbC v lednu

a v dubnu 1890 spotřebovala jediná
Siuith western IUilway Co 1187CO

třaskavých patron

Ndrodni Hlavni Výbor IlepuUi-kdn- t

ký untanovil čeiký výbor který
má býli radou a skutkem nápomocen
N II V Kediteli tohoto českého
oddMní UMtanoveni pp J t Stčpi-o- a

Chas B Pavlíček právník a A
Noák Tajemníkem tohoto oddě-

lení ustanoven 2námý p Fr Acker

man Jenž má úřadovnu v pokoji čís
42 Auditorium Na něj neeht vši-

chni Češi po celých Spoj Státech
usedlí zasýlajl své doUzy a vůbec
vše v čem nějaké rady neb pokynu
potřebují Adresa zní: Fr Acker
man lloom 1$ Auditorium Jifpu
bliatn Nut JleaJquarters (Jhicago%
Illinois td

vf'" 'iT''! -
'-
-- ""'itj í iŤ i nr

ŘtávffiM tUMH'l dní
I4' VV lt)VT 0S A''y""n oznámili riu

ftSfcf a5 'loiiiinky lám! xilanim
41 rf l£Í tM(lňll U MllH)lM)Vlttt- -
▼ I ÍV II il od- -

r kiiptiiku lim niiíl-l- i

A KS
TI Mi vHkuolM-hixiii- l ti t

Tn l) HKi Jixlny i tc--
Ti "'Vji to krámiých I4k imiUi-nýc- h

hniliiK-- oiHlhri!
ImiIihiA vyíd Klrojkein
rmVné po H ntkh

vyrovnají m na imuikhi

w (linkám ZaMnuí nám
r tniénn a a(lretii a my vám xali-ir-

iHulrifrkti lu) riHiílrli Kny ffwt iloiiiniků a lylo
liodlnkr m Pipn-- na dohlrku k fÍkné a kilyl tdilťdiui Jn dohré xaplariit

rxprwinitnu a doutníky I liixlmky
imdoii vhm- - riitional ConiKiIiďuťil Co M

MCbiuMff III

OLŠANOVY

stromky a semena

pro podzimní sadím

Ony a balením a dopravou oa driliu:

Jabloně lni Irídy 5 ni 7 U l' kil&ll0i)0
Hrubky

M " ar km
TFetné " " fKl W do
Hn-k- va" " m1 I V do V kua

Švitlky arnerlrké a evropakS druhy SSc kua
Víno Conoord HitS Urt) kuna 4K 00

M'U§ lifl ku4 3--

OUatiil druhy vina KOkucu 6

(ntlky V-- c kua l'Jc Maliny
terna a řrvn IWI kut IIMI 10 kukS 35c

Jahody lookuMaJiic PI vodky Sic kun a ve
JI H4 v cr-n- b nítkyVh
Semena pidnl m travní Jako vojtííko JeUd

tlmixlm atd Ula Irlnh-- oon

Semena náhradní dir4vajl a hudu pfiíli dny
niorl poklonili pliciilvruin a Jihu feratvyni
etnetivm Pllle:

IP J Olian

rofte stále den ode dne

Nové nádraží
bylo právě postaveno

Na stavbě nové

obchodní budovy
právě započato a

Iřiitolieký Kontcl
bude v brzku poutavou

Kn'rem kostela tohoto bude rev
F L Ilibsteinek

epolečnost vlastní ně
kolik set akrů dobrých pozemků bli-

je města
Jest to krásná příležitost pro kaž-

dého Čecha který si přejn tak uči-

nili k nabyli farmy mezi svými
krajtny

ZDARMA: sírované spi-

nky podávající úplué podrobnosti
vztahující se k íéto osadě zašlou se
všt-r- krajanům zdarma

Dopište na

IIOPKYYKLT CLARK K

VOb komlut Bt P a I) R l„
St Paul Minn

aneu oa

James Kluzáka
13 Pioneer PrM 131 Ja
ST PAUL MINN

XavStfvfto Omahu?
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