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I na kosti h1 kdolto po tá
chvatech horečných ť'th kterých
chorob jítilt na kole setskstujt
ríuríl p4ni utrjti mohou rovnřl

sedltm kola kd!to jaUkoUr stu-

leni a súlciií otvoru teptnnycb a

lilnlch tclerosa žil atd rozhodné

jízdě na kole odporují Totíl platk
o thorohách ledvin (přflis biikovi

ny) kťrihokoliv víku a nerr ocích

tněchýře Oproti tomu případy dny

(rbeumj) prý n41ežitým a soustav-

ným cvičením na kole jen zinkají
ve srnřru tom ví&k dlužno vy cWati

dokládá pádnějších

Přílišná jízda na kole maže přivo-

dili rotné nemoce pánve žen a proto
mnozt vyrabiielé kol přispíšili si již
s výrobou "nového sedla zdravotní
ho pro dámy" Jiní odbornici jako
Floel Janovský atd opět toho jsou
náhledu že v některých nemocech

orgánu ženám jízda na kole jen pro
splvá a soustavně rozumné a mírně

prováděna jsouc ženě lépo sluší

než kleté brnění či ěněrovačka

Pro plíce cvičen! toto zvláště se

doporučuje zejména provádí-l- i se

soustavné xno přispívá velice k od-

straněn! menších pozaitaikav a &v

po zápalu blány plícní se

uaskytiij (clclj Několik při pádil zá-

palu produšiiček vyléčeno prý
nu kole aio i zárodky soucho-

tin dle Curriera v mezích se udr-

žují any plíce více se ventilují šiří

a při vdechu sklenut! hrudníku i

nadbřiůka si napomáhá a při výde-

chu Čilejšímu sklesánl Ve všech

případech náležité hluboké dýcháni

nanejvýš jest prospěšné ana výměna
vzduchu Jen tak v plících díti se

m&že Ovsem prachu a dřiny při
lišné dlužno se varovali Dále tnu!
me mít na paměti že chrlen! krve

se i dostaviti rofiže po jizdé neraJrné

tak jako těm kdož záduebou aneb
rozedmou plio trpí jízdu na kole od
doručili nelze

Turner praví že jízda na kole pro
váděna s rozumem a soustavně ne-

může z 6 stati bez blahodárných účin-k- &

na vývin těla lidského jako jiná
cvičeni soustavná vftbeo ač přizná
vá že cvičen! to celkem jednostran
né lepší však nežli cvičení zcela
žádné V chorobách jater pak nen!

prý lepšího léku — nar? kolo Potud
rftzió autority vybeřte si prosím a
— Jděte aspoň na kolo necvičíie li

s našimi jarými Sokoly jimž tělo-

cvik soustavně a všestranný ovšem

právem jen jde nade všet
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předsedal p4ob(6ek populistft p
Bryso jen! ntneal te aby odbývina
byla akpadnf výstava v kteríi by se

túoMtniti mohly všechny Maty ležící

a4padoé od řeky Mřitisaippt a vyta
vily ta na odiv bohatost avou Oma-

ha navržena ca místo k odbýváni
této výstavy proto ponévadi se oče-

kávalo le jsouc nejbližňíra vřtéírn
mfiatem i&padu bode přÍHtopnějňí

obyvatelstva východu které! bude

chtítl seintti bohatství krajio c&pad

nich Očekávalo ae že ld státu y

bude nadSeným pro podnik
teo že bude hrdým pocton jaká se

mo dostala a jeho zástupci že učiní

vie možné aby zdar výstavy taji-at- ili

dle povodního úmyslu V tom

e ovftem sjetd tamiasissipský velice

klamal neboť ve atátnim snému mi-

nulém nesasedalí lidé ani vlastenci
nebraafitf nýbri pouze jen populisté
kteH učinili vše možné aby edar

výstavy pfekatili Na místo aby

viechny tupadnl státy povzbudili k

áíaatenstvl neodkladným povolením
aloiné částky k zastoupení státu své

ho který počten by! dAvérou a po-

věřen povinnosti uspořádání výstavy
státu svého na který by mí-I-i byti

hrdými a kterýž nejvitSí prospěch i
toho míti bude neboť dojista i ten

brambor který populisté vypěstují i

to vejce kteréž populistická slepice
nese bude ve výstavním roce nejen
v Omase nýbrž i v každé populisti
cké veanici ve státfi lépe zpeněženo
nežli v jiných letech protahovali

povoleni tak dlouho až ae skoro

viechny snžray atátfl západních od

ročily majíce za to že náledkm
této aaalepenosti % fanatické záíti

jejích proti Omaze konečně

anad i celé výstavy sejde Vzdor

torno v Sak bude odbývána výstava

přeoe a sice bude to výstava v kte

rél akotečně budou zastoupeny atáty

západní atáty zamississippské ba i

některé atáty východnější tak jako
Illinois kterýž povolil k tomu účelu

150000 ať ai páni populisté vzteky
třeba puknou Tak jako výttava v

'
Chicaga nazývala ae výstavou kolům-bicko- u

poněvadž byla pořádána na

oslava fltyrstaleté památky objeveni

Ameriky Kolumbem i ifítovou pro

SENÁTOR EDWARD O WOLCOTT
colorailak sonitor klorýž stojí t řolti pcnCíní komiHo jež má nnvStfviti Evropu

n pftftobiti tam ve prospích Bvoláni moiinKrodrrí puníížní konference za
rtřelťin upravení raíebniho poinfru mexl stfíbretn a zlatem

Mtjte Ukv U'é% tok 4oma Tt9

táii pi místními JsdaaUty
Kvnl-t- i I444k tkov4He ve vaism

sanstďstvl pUU sl pt Jda btda

aa tkotilka poi adrttsom

1)K ri-TH- R FA11KNIIY

1121 II So Unjnr ArM

ťlllCUiO III

OD NAStGH MPMVATFLQ

Holyrood Kn Ctěná redakce:

Z lá se že kanadský dopisovatel do

Amerikánu ve své drzosti zapomněl

na všechny intte slušnosti a čím

sám jeut kydá na jiného Když už

poštěkal všechno jak v sousedství

tak v novinách tak ttď štěká na ko-řal- y

A jřtcti jtst největším

kořaiou ve zdejším okol! Není to

tak dávno co ám ten čestný pán

měl na žně dělníky a po žních roz-

trušoval mezi sousedy že prý mu

více sežrali nežli udělali Pan Jos
Šulo so torna smál pan dopisovatel

jik se to dozvěděl tak si na p Šulce

došel a poškrlil ho v jeho "flaslnfm

stavení íe p Šulo z toho ležel 14

dna a jeho žena leknutím 4 neděle
Pan Šulc stm právě při jol a byl Žiy

prací svých rukou a k tornu měl pět

malých dítek ke stolu Pěkný obraz

pro pana chlubitele co' Ncnt tomu

též dávno co se ten samý pán v

Holyrood tak nakořaloval že chtěl

rozbit celou lékárnu a to jen proto
že mu lékárník dal 25o nazpět v sa-

mých centech Též nedávno tentýž

pán psal do veřejnosti jak se má

mládež vychovávat! a za pár dna na

to v taneční zábavě u p Dreslera se

ochlaxlnl a vynadal 77letému starci

a celé jeho rodině tak šibeničnicky
že dospčlejší mládež uznala za dobré

na čas se odstranit Celá ta nadávka

byla jen proto že stařeček zapověděl

páxt jeho dobytek na svém pozemku
Dále klábos! v novinách o svých pří-

znivcích a přece v celém sousedství

nemá příznivce než svého stařičké-

ho tchána Ostatní sousedé bo mají
tak rdi jako ovce vlka

Ttď už svým čestným jednáním

jak sám v novinách si rád píše to
dovedl tak daleko že uznal za do-

bré dát celý svftj majetek upsat na

ženu aby mu přes něj někdo neklo-py- tl

Čistý to vůdce populistfi co?

Na počasí si letos nemažeme sté
žovati vláhy máme dostatek Pšeni-

ce co byly na podzim záhy zaseté

jsou až moc husté a budou potřebo-
vat hojně vláhy aby neuschly pord-n- (

setba jest však mizerná a většinou
ae doni bude sázet kukuřice V li-

stopadu jsme ta měli veliké mrazy a

slabé a pozdní pšenice vymrzly To
však platí Amerikánfim my Ceši a

Němci máme vesměs pěknou vyhlíd-

ku S úctou fU Zajíc

Wa Q
í
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svého nepoužili Týž jem náhledu
že přílišné nadužfvánt sválo nevy
bnutelně za následek má značnou
ztrátu síly v tkáni v u tělesném jež
zřídka jen náležitou potravou se

ano v mnohých případech
látky přebytečné v těle se pak spíše

nashromažďují a škodí Bonchard

na základě toho pak tvrd! a zajisté
jen právem Že takto otřesené tkáni

vo tělesn! tím spíůe podléhá nemo
cem nakažlivém nežli soustavným
tělocvikem náležitě rozdělenou prací
a střídmýn žitím ztuiené tkanivo
otužilého človéka Nahromadění

látek dusičnatýcb odpadkAv v těle
těch kdož pUlií jezdí na kole první
bývá známkou porušeného zdraví a

osoby takové snáze podléhají zejména
neduhem plícním i při sebe menílra

nastuzení Mnozí přičítají přílišné

jízdé na kole i rfltné choroby oční a

hrtanu zejména když dýchá se ústy
Hlavní nebezpečí však ráleŽÍ v

práci jež přílišnou jízdou na srdce

se uvaluje ano i náhlá úmrti zatna
menávána jsou Tak zejména jede li

se rychle na kopec pravé komory
srdeční velice trpí zvláště když na

dech pozor nedáme věnujíce se

hloupému zvyku krátkého dýchání
jež děje se při vtažen! uadbřišku

svalu jenž hruď od dutiny břišní

děli Následkem toho jen nedosta-

tečné okysličen! krve následuje a

zúženi pravé předsíně srdeční se na-

pomáhá Tak povstává i zbytněni a

rozšíření srdce ať povšechné neb čá-

stečné vždy však jest podružným
úkazem Dilitace a zbytnění doka-

zuj! jen leť překážka y oběhá krev- -

stává se každý samostatným a mflže

ihned samostatně jednat— 4 Přijde
na to jak spolu žijí Docílením roz

vodu zjednána každému z nich svo-

boda a samostatnoHt a nemají spolu
žiti co muž a žena avňah nikdo ne-

ní fl že jim brániti Žíti v jednom domě

když by ni v ohledu manželském zfl

stávali ciiými

Letní útulky
JUuttrované brolurhj je popisující

Nejvhodněji! letní útulky podél
atlantického oceánu v Alleghenies
Adirondacks Catskills a pohoří vý-

chod nim docíleny jsou nejsnadněji
dráhou vedouc! Chicagem po Pcnn-sylvan- ia

řshort liniích

ZvláStní návod týkajíc! se před-
ních výletních míst a vy bod skýta-

ných cestováním po pennsylvanské
dráze jest bohatě illustrován scénami
a Atlantic City Cape May Long
Branch a letních nříntavfi na atlan-

tickém pobřeží Lte též obdrželi

opisy romantických hornatých ůtul-- q

t Cresson a 1Jed ford Springs když
dopíSete o ně na II II Deering
Assistant General Passenger Agent
Chicago lila 38x3

Do Holyrood Kas a okolí

Tímto oznamujeme vSem naSim

příznivcům ie p J R Zajíc převzal
jednatelství naíich listu a jest ťiplné

Bplnomocen viechny objednávky ve

jménu naiem vyřlzovatl

Vyd Pokroku Zip a IIosp
Omaha Neb

tOT Úplný seznam knih k dostán!
zdarma v knihkupectví Pokroku Z4~

pda

600000 jabloiioTfch stromků

150 nových nejlepšicb druhft Mi-

mo těchto máme hojně hrušní bro-

skvi švestek třešní révy rybízu
angrestu malin jahod a ostružin
Zvláštní sbírka stinných a ozdobných
stromS Zašlete si o ceny stromkfi
lež si přejete ušetříme vám peníze
Nevydáváme žádné katalogy
Doptéte na Mtmry Jiroi
tb3— 3m (rescent la


