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i?ti 11 tné oiady

pMl clefttř v sev AII" rta jet
bhi 111 b tníc h mťsít ft dostaČitel- -

iiým k zariií ní dobré ňrolykdeZ
to v ICdmontori okrsku sklizena

kailýru rokem hojná úroda zrní
vt ho druhu a sitf výtečné jako
sti

V zalesněných částech t rritorií
nemá osadník praZádných obtílí k

naby tí paliva jinak tomu jest vlak
na planinách a prériích kdež

paliva byla by povážlivou
kdyby příroda jakoby potřebu tu

to předvídala m byla krajinu tuto

zaopatřila hojně uhlím jež nalézá
se v území Alberta na několika
místech Výdatné uhlodoly nalé-

zají e nyní v CanmareIethbrÍKe
Kdmonton a Anthracite a na ně-

kolika jiných místech otevřeny
nové doly aby okamžité potřebě
okolních osadníků vyhověly Uhlí

dobývané v prvých tří jmenova-
ných míst jest živičnaté kdežto v

poslednějším jak samo jméno
značí nalézá se anthracit jakosti
nejlepŠÍ Uhlí dobývá se též v

jihových Assiniboía a vůči tomu
že jest druhu dřevnatého jest pa
livem dobrým
Osadníci bydlící v bezprostřed

ní blízkosti těchto dolů obdrží to-

pivo ovšem levně avšak ve vzdá

lených místech jest přítomně cena
dosti vysoká Jsou zde též vý
tečné trhy kdež možno zpeněžiti
za dobrou cenu všechny rolnické

výrobky jež spotřebovány jsou
úplně dolovními okrsky Hritické
Columbie a Yukon podobně ský-

tají též nevyrovnatelné výhody ú- -

zemí Assiniboía a Saskatcbewan
Podrobnosti týkající se těchto

pozemků lze obdržeti na požádá-
ní od V V Dennett 919 N V

Life Mu Omaha Neb jednate
le kanadské vlády

— Adolph Lage tlobytkář z

Pineville Ore bude na zastávku
svou v Omaze jistě hezky dlouho

pamatován Tyž nalézal se na
cestě do Německa k návštěvě pří-

buzných a zje zastavil se jedině
proto aby metropoli západu nále
žitě si prohlédnul Při obchůzce
města iatoulal se i do zapovězené
Čtvrti kdež bavil se v jednom 'zá-

vodu' tak důkladně Že teprvé po
odchodu spozoroval že mu z

kapsy Í165 na hotovosti vyfouk
nuto bylo Šťastným ještě byl že

slečinky při prohlížení kapes ne

přišly na $1300 jež v bankovních

poukázkách sebou měl — Okra
dení své oznámil Lage bezodklad
ně policii kteráž hnízdo vybrala
a zlodějky za mříže strčila

— Truhláři a tesaři zaměstna
ní na výstavišti na stavbě paláce
průmyslového jehož stavba kon- -

traktoru Parishovi zadána byla
zastavili ve středu o polednách
práci a to následkem toho an za
městnavatel přistoupili nechtěl na

požadavek mzdy 30 centů na ho
dinu

Když Jste stíženl nachlazením a
kaAlem užívejte Dr Aiigimta Koenfga
limburské prsní thé vyléčí obé

Každý měl by míti tiié toto stále v

domácnosti Lze je obdržeti pouze ?

původních paklíčkách

Smutni a velice truchlivá udá
lost udili se na farmě víeobecně

llfnho rodáka p Jana Holoub
ka a tj mil severně od Sumy- -

hf vdál nlio Jak ob)ítjití
tak i ve čtvrtek i ni ode
ťrat at p Holoub k a manželkou
tlil kamt na KiJko Asi kolem

4 hodin ráno vf 1 udolal oheft
©Mil vodu a tiďHal i t líh ti tro-

chu kořalky ManJelka ovínt
neopomenuta mule svbo se

ptali proč tak záhy vstává nutil
on jí odpovědl Ž prý proto an

nemůře spátí Když se byl napil

podával nápoj ru a n l se slovy
"Napij se" coj ona tun hýla ode

přela "Myslí snad Je te chci

otrávit?' pravil on jí na to a oď
11 do vrdlrjU světnice odkud se

vrátil záhy dlouhém kuchyňským
nožem v ruce 1'řiblížív se k lůl- -

ku kde manželka ) a počal jí

líbali a po obličeji hladiti To

zdálo se jí neobyčejným an nikdy
něco podobného neučinil a chtěla

proto 2 lAIka povstati I ři tom
On jí nožem ránu pod krkem do

vlnce zasadil leč nůž se od kosti
vezl a spfisobil ránu asi 4 palte
dlouhou Druhou ránu spůsobil
jí píchnutím pod pravá Zebra a

rána tato jest nebejKČna a muže

býtí ubohé Ženě osudnou 1'aní
Holoubková jst oUlařena neoby-

čejnou silou a proto zápasila by

vyrvala rozzuřenému muži nftž z

ruky Zápas tento vzbudil spící
dceru která běže la k otci a po-

koušela se též nuž z ruky mu vy-

rvat! pfi čemž se na rukou poře-

zala Konečně podařilo se jim
nůž mu vyrvati Vzdor tomu
že nešťastná žena na mnoha mí-

stech pořezána byla vyběhla ven

a k domovu p Jo Souška nej-

dříve se obrátila Pan Soušek

jsa překvapen návštěvou tak ran-

ní vstal a když dvéře otevřel na-

skytlo se mu strášné divadlo
Před ním stála ubohá žena celá
krví zbrocená a ztrátou krve lá

tak že nebyla v stavu

otázky zodpovídat! a když pak se

zotavila a vzpamatovala vypově-
děla co se u nich stalo Hned

byli okolní sousedi vyburcováni a

do příbytku p Holoubka se ode-

brali kde dítky schoulené v jed-

nom koutku světnice nalezli Dě-

vče as 10 roků staré které s otcem
o nůž zápasilo vyprávělo přícho-
zím co se ve stavení událo když
matka pro pomoc odběhla Otec
že vzal revolver a do levého prsu
se střelil nepochybně se domní-

val Že rána tato jej usmrtí ulehl
na lŮŽko avšak přesvědčiv se Že

rána není smrtelnou vstal a šel

do jiné světnice a vzav nabitou

pušku šel pak na půdu odkud

dítky dvě střelné rány zaslechly
Sousedé domnívajíce se že Ho-

loubek' buď jen lehce aneb docela
raněn není obávali se jiti nahoru

by se nešťastný muž na ně ul

Posláno hned pro šeriía
a když se tento s lékařem dosta-

vil slyšel Že se doposud žádný
na půdu neodvážil Nemeškaje
vykonati svou úřadní povinnost
spěchal nahoru a tu uzřel jak
sám pravil tu nejstraŠnějŠÍ scénu
ve svém životě Holoubek nepo-

chybně vložil hlaveň pušky ve

stoje pod srdce a zatáhl za ko-

houtek hlaveň pušky nebyla as
dobře položená proto se rána
svezla a spůsobila velký otvor
tak Že bylo srdce a dolejší část

plic k vidění Jelikož ani tato
rána smrt nešťastnému muži

položil hlaveň pušky

pod bradu a vypálená rána od-

trhla mu stranu a svršek hlavy
tak že mozek a krev všude znáti

bylo Koroner byl hned zavolán

sestavil porotu a ta rozhodla že

nešťastný krajan sešel se světa

svou vlastní rukou Jak lékař

praví vyprávěla mu nešťastná že-

na že se muž pokoušel uškrce-

ním jí se světa sprovoditi a když
se mu to nezdařilo upotřebil nůž

Co nešťastného muže k hroznému
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IlYhm nřkohka iol-dnf(- rt-

ítft vbuje no bylo v celit h 4

palních tátch valné pozornoti
náIdktm vyvinu nove oťvft
ných rozloh v ňrodném rolni' ní
vhodném pátmu sev rní Kanadv

Jednatelé kanadké vlády vysláni
bylí do rozhřných íáttí Sp Stitft

vysvětlujíce výhody skýtané v no-

vých těchto osadách a výsledkem
toho jest že mnozí osadníci opou
ští západní státy zaujímajíce do-

movy v Kanadě kdež mohou ob- -

drleti farmy o 160 akrech zdarma

Krajina jež poutá k sobě téměř

největší pozornosti jest lízemí Al
berta a zprávy odtud dotházt jící
jsou směru velmi uspokojujícího
Četné dopisy od rolníků zní v len
smysl že výtěžkem z rtrody letoš
ní sklizně umožněno jim bylo dlu-

hy stavbami a jinými potřebami
spůsobené úplně zaplatiti a Že je
ště uložili něco peněz v bance
Neméně poutavé jsou znráw do

cházející z kolonií osazených ci-

zinci Mnozí přistěhovalci kteří
se tu usadili téměř úplně bez pro
středků nalézají se nyní v dobrém
postavení majíce pohodlné domo-

vy a všude lze zřítí známkv
chu Území Alberta jest kraji-
nou která skýtá nepředstižitclné
výhody k rolničení mlékaření neb
Pěstování dobytka Délka od se
veru k jihu měří 430 mil a prů-
měrná Šířka 250 mil celková plo-
cha obnáší 106100 Čtv mil Na

východě hraničí s územím Assini- -

boia a baskatchewan na iihu s
mezinárodní hranici na západě s

provincií Uritické Columbie a na
%everu s územím Athahasca

Některé částě zmíněného území

jsou příznivý pěstování dobytka
hlavní výhody skýtá však krajina
tato vystěhovalcům kteří zamýšlí
se věnovati rolničení všestranné-
mu Během posledních několik
roků ubírala se většina vystěhoval
ců do severní části území Alberta
a v některých místech jest osaze-

ní krajiny dosti hur té tak že tvoří
se tam obchodní střediska

Jak jsme již dříve uvedli jest
krajina tato více méně lesnatá
avšak v mnohých částech rozklá-

dají se Šíré prérie a v každém té-

měř dílu krajiny této nalézti lze
dostatečnou rozlohu vhodnou k

rolničení aniž by třeba bylo po-

zemek teprvé mýtiti Půda sestá-
vá po celém území z bohaté hlíny
a letní sézona jest dobře přispů-soben- a

úspěšnému vzrůstu obilí
všeho druhu Zimy jsou chladné
a obyčejně napadne dosti sněhu k

docílení dobré sanice Dobytek
musí se během zimních měsíců
ovšem krmiti v každé krajině na-

lézá se však hojně přirozeného se-

na jímž možno se snadně na zi-

mu zásobiti Doprava železniční

jest výborná a tak rychle jak kra-

jina se osazuje prodlužovány jsou
i dráhy stavěny Školy a jiné zaří-

zení v skutek uváděny které no-

vého osadníka více než uspokojí
Domoviny lze dosud obdržeti v

poblíží železnic kdežto železniční

společnosti nabízí pěkné pozemky

250 ženských černých a barevných
kazajek z Kersey astrachans
boucles a íriexes látek kteréž

mají cenu $H až řio po $4í)8

300 kazajek z pěkných English Ker- -

seys hedvábím podšité $098

NejlepŠÍ kazajky nalézají se v oddě-

lení číslo 4 které mají cenu

$15 až $20 vyprodány budou
vSak po $lt)8

Černé pláštíky několikanásobně zdo-

bené Černými páskami neb ko-

žešinou pouze $248
ersian Wool neb lioucle pláštíky dobře podšité s vyso-

kým límcem zdobené thibetem pouze $398
Ženské pěkné černé kersey pláštíky

Sitč hedvábím a zdobené páskami $ Jg
100 Ženských plyšových pláštíků

Bobrové obaly na krk $198
Pláštíky pro děti od 1 do 5 let modré hnědé a žlutavé po $150
Celovlněné Eiderdown pláštíky zdobené atlasem bledě

modré rudé růžové a bílé po

Ženské vlněné Živůtky

Ženské Plaid hedvábné a smíšené

Ženské sukně ze vzorkovaného černého mohairu 98C

Ženské celovlněné mohairové sukně 298
Ženské brokátové hedvábné sukně $398

32 palců dlouhé pod- -

zdobených kožešinou $348

$298
98C

živůtky po $250

NejlepŠÍ obur

Jakou Jste vldéli
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