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Zc zkušenosti Cccha v Aljašce
Metz Bros

Vařf a tobvují

Telefon 119 r-- n

Browing Co
výborné pvoš-- -

OMAHA NEBR
Z Klondyku přes Opo

ré hlad dohnal nejen snad k lou-

pežím nýbrž i k vraždám o čemž

dosvědčuje statistika Cape Nomu
Co se dotýče Klondyku má

tento budoucnost ještě na mnoho
let rčkoli mzda jde dolů Vzdor
tomu však jsou tam peníze k za-

chování ale musí se našinec zřek-

nout! těch klondyckých rozkoší
Zdali by Jsi milý čtenáři chtěl

věděti ješti více optej se mne až

se vrátím z matičky Prahy
Vše povím ' každému rád ale

později Na zdar'
Fred Jansa

Y N Y L podává FRED JANSA
Omaha Brcwing Ass'n Pivovar

vyrábí celém západu rozeaýlá výtečný ležák

krátkém čase rozhodne kJo má

dále řídit jeho osudy

Zda muž jenž v posledních
čtyřech letech lid a zem povznesl
z bídy k blahobytu aneb muž

jenž celým svým Životem dokázal
že k vůli ukojení osobni své ctižá
dosti jest hotov občtovati Štěstí
našeho národa a čest naší země!

Nuže přátelé kdos věrným své

vlasti synem ten půjde za prapo
rem McKinleyho k dalším čtyřem
rokům spokojenosti všech vrstev
a tříd našeho národa I

Královna PtataHe

Nevítané zprávy docházejí o bý
valé královně Natálii Neodstra
Žilo ji veřejné zahanbení kterého
se jí dostalo v úřadním listu srb
ském za to že na dopisnici již

poslala do Bělehradu svému bý-

valému komorníkovi nynější krá-

lovnu Dragu tak zneuctila že

čtoucí nad tím ztrnuli jak do

slovníka královnina dostaly se vý

razy které jen zelenářky mívají
bez hledání na snadě -- Pranýř
úřadního listu ji popudil a ona po
ženském způsobu nedovede zasta-

vili se na pochybené cestě Posílá
do Srbska dopisnici za dopisnici
Dopisnice nepíše nýbrž vyrábí
psacím strojem Na dopisnicích
stkvi se její podobizna jak bývala
před dvaceti lety: neobyčejně
krásná s rozpuštěnými havraními

vlasy

Dámy bělehradského Ženského

spolku holdovaly nové královně
Některé buď že byly churavý" buď

že nebyly přítomny při slyšení
nebyly V Yiřadním listě byla vy-

tištěna jména těch které byly při-

jaty Královpa Natálie jako a

spolku měla seznam jeho
členů I myslila nejinak že ty

dámy které u slyšení nebyly uči-

nily tak demonstrativně aby se

zavděčily své vznešené protektor-c- e

A ona nemeškala a poslala
každé z nich dopisnici na které

ji pochválila a ty druhé které u

slyšení byly zhyzdila neslýcha-

nými slovy a královnu Dragu
také

Pro tyto dopisnice bělehradský
ženský spolek zbavil bývalou krá-

lovnu Natálii protektorství a za

protektorku zvolil královnu Dra-

gu Dříve již provedena podobná
změna v osobách vznešených pro-tektor-

v ženském spolku smede-revské- m

Když krílovští manželé

po sEatku odebrali sě do Smede-rev- a

dostalo se jim srdečného
uvítání všího obyvatelstva a tamní

ženský spolek při tom hrál vyni-

kající úlohu Za několik dnů

všechny jeho dámy dostaly dopis-
nice jejichž zasíláním bývalá krá-

lovna tak brzo smutně se prosla-
vila Spolek ji za to zbavil pro-
tektorství jež nová králoyna
Přijala i

Katarrh nemnie býti vyléčen
miatniml aplikacemi poa£vad2 tyto nemohou
dosáhnout! sídla neduhu Katarrh Jest krevni
neb soustavni nedun a k vyléčeni jeho zapo-
třebí Jest lékft vnitřních Hall's Katarh Cure
uiíván vnitřně ptsobi přímo na krev a slizna-t- é

blány Hall'a Katarrh Cure nent lékem
mastlčkářskf m Byl předepsán jedním i naj
leplich lékařů v této zemi po mnoho let a jest
dosud pravidelné předpisován Skládá se
s nejlepiSca íllvek Jei json zaámy spolu s
nejlepiimi prost řádky krav Čistícími a účinku-
je přímo na sliznaté blány Dokonalá kombi-
nace avou tectaui phsad Jest priílnon tak
lázraCnjch výsledků v léčení katarrbu Zatle-
te sl o dosvědčeni

V J OHENET CO majitel TOLEDO O
Na prodej u lékárník! sa 76c

Hall'B Family pilulky jsou asjíepsí

Nastuzeni pozbylo veškerého

aebezpečí od té doby co Severovy
Tabletky proti nastuzeninám byly
vydány Vyléčí Vás za jediný
den Mějte je doma užívejte
jich v čas Cena 25 ctů

Ze všech strašlivých stavů do

kterých může lidské tělo bolestmi
přijíti není žádný tak odstrašující
jako stavzpůsobený reumatisraem
Jsi-l- i ty jeho obětí? Bezprostřed
ní ulehčeni následuje po užití svě
toznámého Anker Pain Expelleru
Pouze 25c a 50c za láhev

iBiiilíilpi
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Jest
v předu

na noc čekal by Jsi dlouho v

tomto měsíci (červnu) vůbec iád
ná noc zde není Slunce svítí
zvláště 32 června celých 24 hodin

aby se jej každý nabažil neboť v

zimi se za to dva měsíce vůbec

ani neokáže Dne 23 června za

padá slunce ssi na 20 minut ač

koliv paprsky osvětlují území Yu

koňské tak o půl noci jako v New

Yorku dnes v poledne Mimo toho

jsou to paprsky velmi teplé tak

že "soda-stand- s' na ulici dělají
obchod celých 24 hodin se čtvrťá

kovými citrónovými břečkami V

pádu že by (si byl unaven jdeš
ďo "hotelu" a za $100 dostaneš

postel s dekou a polštářem a něja
ké ty "mladé'' dostaneš nádav
kem

Když by Jsi mínil ve městě zú'

stati budeš hleděti najmout! si

cabinu pro sebe což jest nejlepší
co můžeš udělati Za $2500 na
měsíc máš svůj domek Když máš

byt na měsíc zaplacený nakup si

na delší dobu potravin neboť Ti

ve velkém přijdou mnohem levněji
a musíš začít! klondycký život

Dělati kuchaře a hospodyni a jed
nou za čas pradlenu Jinak by Jsi
utratil velmi mnoho peněz a dopu
sud žádné nevyděláváš jsi-l-i v

tužším zápase života otužen mášli

dobrou tělesnou soustavu a moc

dobrou vůli můžeš dostati práci
kopati zlato
Zem kterou nejteplejší sluneční

paprsky rozehřejí jen asi na dva

střevíce jest zmrzlá a jako železo

tvrdá Abys ji kopati mohlmusíš

ji vždy na nSic rozehřátí což děje
se velkým ohněm který spolkne
každý večer řádnou dávku dříví a

pak teprve ráno můžeš vynaloživ
trochu síly a pustiv trochu sádla

na claimu pracovati což platí 80

centů a $100 na hodinu Pracu-

ješ 10 hodin denně a pak jdeš si

vařiti večeři péci chléb neb horké

lívance a tak strávíš běh času při
práci na claimu Zem kterou v

zimě na povrch vynášíš v letě 11

teplých dnů v potoku umýváš a

čistíš zlato od země

Hlavní doba mytí trvá tak dva

měsíce červen a červenec Dny

jsou velmi teplé a jelikož jest
stále denní světlo pracuje se bez

přestání celých 24 hodin Kon-

cem měsíce července počínají býti
noci chladnější a často dostavují
se deště

V měsíci srpnu jsou již večery
tmavé kol 9 hodiny a čím dále

tím více noci přibývá až konečně
v lednu a únoru počne se teprve
o půl to poněkud rozednívati
Ve 3 odpůldne jest však opětně
tma
Zima ačkoli jést často až 70

stupňů pod nulou není tak straš-

ná jak si mnoho lidí představuje
ovšem legrací to též žádnou není

Jelikož není žádné uhlí topí se
dřívím které přijde s dopravou l
na $20 za kord

' Dobytek v letě sem přivežený
se pase tak dlpuho jak možno

pak se krmí senem které v zimě

stojí $350 za tunu a výše Na zi-

mu pak se zabíjí a maso mezi

horníky rozprodá Jelikož stále
mrzne Vydrží maso' až 3 měsíce

a proto nakoupí si každý maso ve

velkém

Město Dawson jest střediskem
všech Klondykářů a zde též na-

chází se největší závody kde se

každý na zimu zaopatřuje Od

měsíce června kdy počal se skla

maný lid hrnouti ďo Cape Nome

na americkém území 1200 mil od
Dawson na západ jest též Daw-

son na obchodě velmi poškozen
Ze 26000 obyvatelů v Klondyku
zbylo snad pouze asi 14000 ve-

směs malých neb saad praŽád

ných boháčů

Ve městě jsou dvě banky 25

lékařů 10 dentistů 25 advokátů

4 kostely 12 prádelen a nemoc

nice městské 2 privátní 12 ho

telů 6 parních pil 118 vojáků
(policie) 75 expressních potahů
asi 150 Indiánů 3 divadla a la

Bowery 1 škola privátní 1 2 pří
stavcích doků 1 most přes který
se dnes platí 25 c dříve $1 12

zelenářských sklenníků dvoje
denní noviny troje týdenní n
paroplavebních společností ba- -

sičsKý sbor s 2 chemikálními

stroji 1 stříkačkou parní a jednou
žebříkovou

Zlata do města na banky pfi-veže-

za $20000000 do 15

července t r

Klondyke jest nepochybně nej-boha-

zlatá zem doposud obje-
vená a upozorůuji milého čtená-

ře by nemýlil se a nepočítal též

Cape Nome na Klondyke Cape
Nome jest 1200 mil od Klondyku
vzdálen kam jsem plul z Dowso-n- u

7 dní rychlou parolodí po řece

Yukonu do St Michael a pak 125
mil přes Beringovo moře na sever

ku východní Sibiři
O bídě kterou jsem zde za

krátkou dobu mého pobytu viděl

nechci se rozepisovat! a nechám

to na příště
Cesta z Cape Nome pak přes

Alasku do Sárí Fracitka trvala mi

15 dni na vojenské lodi 'Lawton'
která bned při připluti do San

Franciska obdržela rozkaz aby
vyvezla z Cape Nome sta a sta
hladem zmírajících nebožáků kte
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Nomo do New Yorku

nevydávej život svůj na pospas
Jsi teprvo 1 1 den na cestě

Od 1 července tohoto roku po-

stavena jest dráha kol jezera Ben-ne- tt

do White Horše Rapids dal-

ších 88 mil odtud vzdáleného
hornického distriktu a za dalších

$10 jedeš nynf jako císař pán až

do White Horše (kam našinec

dělal ze sebe alaskánského psa
koně mezka a oslatáhna za sebou

45oliberní sani a když si odpoči-
nul tak si pomyslil: Jen když nám

pánbíček zdravíčko dá!)
Nuže milý čtenáři když nám je

pánbíček tenkráte dal na sněhu

ledu dá je snad Tobě též v tom

železničním voze dráhy White
Pass & Yukon a když ujedeš as 12

mil od Bennettpamatujže vjíždíš
z Britické Columbie na území

yukonské kde nachází se ten Klon

dajk Vyjel li Jsi ve 2 hodiny z

Bennett přijedeš v 6:15 do White
Horše kde nesmíš zapomenóuti
zaopatřiti si lístek na loď která
Tě ponese až do Dawson Citytoho
kýženého Klondyku Za lístek za

platíš $75 první třídou a $40 dru
hou třídou čili mezipalubí Jsou
to lodě s kolem vzadu které ne

smějí bráti více než xlA střevíce

vody neboť řeky některé jsou
velmi mělké a hlubokým lodím

nebezpečné- - Když Jsi se podíval
na vodopád kde voda padá 32 st

do nížiny načež proud žene ry
chlostí 15 mil za hodinu popluješ
po 5omílové řece skrze Miles Can

yon nad míru romantickou kraji
nou porostlou hustými lesy s

vpluješ na jezero Le Barge Jsi

dvanáctý den na cestě Vyjel li Jsi
z New Yorku 1 července Jsi tedy
dne 12 večer na dolejším jezeře
Le Barge a 4730 mil vzdálen od

milého pajntíku od Národní bu

dovy a Sokolovny

KdyŽ milý čtenáři popluješ po
tomto jezeru as uprostřed cesty
12 mil od ústí 50mílové řeky do

jezera spatříš ostrůvek Grand Is
land zvaný obydlený nejvíce In

diány a zde rozbila se česká new

yorská výprava na Klondyke dne

12 února o třetí hodině odpůldne
jen že tenkráte místo po kterém

Ty pluješ pokryto bylo ledem asi

dva yardy silným

Dne 13 července Jsi přeplul
3omílovou řeku a když páubíček
zdravíčko dá vpluješ do Teshn
Riveru jež u Fort Šelkirk ústí do

řeky Yukonu Do Fort Selkirk

(staré indiánské pevnosti) připlul
by Jsi dne 1a července večer a

po krátké zastávce popluješ dále

po světem proslulé řece Yukonu

176 mil dále na sever Pluješ
stále po proudu a tudíž velmi ry-

chle Loď každodenně zastaví u

tzv "Wood pilu'' jelikož na lodi

topí se dřívím jehož se spálí den-

ně 50 kordů a každý den se musí

tudíž na loď nakládatí- - Co na loď

se nakládá dřívícož trvá obyčejně
as 2 hodiny můžeš jiti na zem a

již zde trhati květiny v lese

Po dvoudenní plavbě od Fort
Selkirk octnul by Jsi se dne 15
července večer v Dawson City
Tvého cíle kde po vystoupení na
zem nenapadne Ti hledati i8po-schoďo-

domy nebo zvýšenou a

elektrickou dráhu Město pře-

běhneš celé za půl hodiny od vý-

chodu na západ po
'

dřevěných
chodnících a když by Jsi po pří-

padě se zastavil hned naproti lodi
kde vystoupíš na "drink'' nežá-

dej bratře "skůnu" nebylo by
Tito nic platné leda že by Jsi
zaplatil $3 za láhev "Milwaukee"
neb "Anhauser-Bus-h'' Za líz-

nutí piva zaplatíš někde 25 ctů
někde 50 ctů Na čepu vůbec

žádné není Všechno láhvové

Když Jsi vypilco Jsi si poručil
jak se sama sebou rozumí jdeš
dále ne ale ven nýbrž dál do
vnitř podívati se tam odkud při-

chází ten libozvučný cinkot stfíbr-Bák- A

Co zde máš dčlati 'to suď
sám radu Ti dávati nebudu Ale

tolik si vzpomefi: Jsem 5256 mil
od N Y s toliaa neb tolika peně-
zi jak za ně dlouho mohu býti
živ kde je vše velmi drahé a 00

bych dělal kdybych je tady pro-
hrál což se stalo jiným a byli
"hloupější1' nežli já jsem Když
toto vše Jsi uvážil vyjdeš z

"gamblinghousu'' ven a místo po-

dobné se Ti zhnusí

Jdeš asi o jeden dům dál a při-

jdeš do čísla druhého které ná

sleduje třetí atd a všecky jsou
dělané na kopyto Číslo pivní

Hledáš-l-i zábavu a chedíš po
ulici do 6 hodin večer potkáš Sal-vati-

Army a máš zábava hned
Jsi-l- i kostelíčkáf zůstaneš s nimi

státi nejsi-l- i zůstaneš státi dva-

krát Stojí Ti to za to obzvláště

když začnou kolektovati oa 'rent

Pěťáky ani desáky zde žádné ne-

jsou a proto sbírka za modlení
zde jest vždy větší nežli někde v

New Yorku na 73 nlici- - '

Dr B HOLOVTCHINBR

ČESKÝ LÉKAŘ

OFFICE na robu 16 a Howard ul Bheely--
s

Blockdía dveří J10- - Telefon 1438

V písárně k nalezeni od 10 do I hodin ráno
od Z do 4 odpoledni a od 7 do 8 veíer

Telefon residence 1074 i

Dr C Rosewater
- ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: 222 "Bec Bufldtojj"
v

Od 11 do IS dopol
Hradní hodiny i Od 2 do 6 I

Od 5:80 doof oa°--

neděli od 10 do 12 dopol t
'

Tel r úřadovně S04-- Tel t bita 1217

Bydlí— Číslo 2417 Jones ulice

Chas Kaufman
0 pojišťující jednatel fta veřejný notář A'
Zastuouje 'eJlepSl poJISfujicl společnosti

prodává a kupuje majetek nemovitý vydává
V"eplavní lís'ky z Evropy a do Evropy atd

"'fuie oepize na nemovitý majetek

OFFICE: Room 6 N Y Life Bníldine

O D KIPUNQER
rola 13 a Faxsiazxi

DOutníkuMí a taMčnicH obcM

O D K Bcentové a ANNA HFLD 10a doutní-
ky nepředči žádné Jiné v trhu '

Kamna lampy plynové lustry nože vi-

dličky a pod nikluji se tak že jsou jako
nové Cena přiměřená Mluví se česky

OMAHA PLAT1NG CO
Telefon 2585 8m "Bee" budova

1207 Donglas ulice

mají na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím ply-

novým i gašolinovým nechť jsou

jakéhokoliv jména neb výroby

Jediný Českýr
Q

závod olovnický strojnický
a zámečnický v Omaze '

vlaatnl

Leo Barooh
BOS tSo 13tii Street

Telefon 1M7

Zavírtřní Tod nlvnn a kanaliaarA nra- -

vádíae levni a dobře MStí

fiiÁiií lsMai MMUdaiaatr f í m1 ímsb

né Clevelantské pivní pompy

PureMaxt
HISKEY

D1ST1LLED AND

BOTTLED AT THE -

WillowSprings
IVWuZirrTZj kK"V

51 DlSTIUERÝ
GUARANTEED ——

1§§
PUR1TY

STHENGTH
FLAVOR

AND

K dostání v lékárnách hotelích a ve
viech známých obchodech

Pisiru t íisle 334 i 7 Life Slde fa&L

' Kdokoliv potřebuje právnické pomool shle
dá v nann Berkovi Drávnika zkušeného ktert
dlouholetou zkulenosti svoji mUe krajanfim
našim anyaeuv ssravne posiousiti jst-- ti

C H KUBÁT
zknScnt čestt pránilt

Pisárna Barker Block roh

Farnatn Číslo pokoje 28

1 oclné vylétaní vžacn Utitrpl
Kašlem Chřipko
Naatuzeafta Záaittftn
Krwpetn PrAdaiek

zabezpečuje

severAv

Balsám pro plíce

ReJdokoulejsíllék proti kaslt
g I iS tu et

I SEVERŮV

0!ojsvGoU:
3 RcilefiSf nastriealiy ftstfal S
Sravaa fcol v kostaci a mleck B

Milý Itendři!

Řádky těmito míním Ti blížeji
seznámiti a onou zemí oplývající

medem a mlékem ale—zamrzlými

Jest to tedy zcela jiná zeměkde

onen med a mlíko neteče jako v

' lani máti Čechie nýbrž zmrzne a

kdo život svůj zde si osladiti míní

Jen mu9Í si dříve oboje rozehřátí a

když to se mu podařilo pak má od

metlu nejen ústa sladká nýbrž í

podrážky na botech která často
'

stoupnout! musí na hořký kořínek

než k té sladkosti se dostaly Byl

jsem očitým svědkem všemožných

episod ve vzdálené této zemi zlata

o které se domnívá mnoho lidí že

nachází se až někde na severním

polu kde neuzří oko více nežli

samý led a sníh po celý rok

Milý čtenáři zde by jsi se právě

mýlil Ten světem proslulý Klon-dyk- e

není tak hrozný a zasypaný
něhem a ledem po celých 12 mě-

síců naopak začátkem měsíce

června jsi li milovníkem výletu a

květin zajdi si do Dawson City
území Yukonské kde před

boomem bylo registro-

váno 26000 obyvatelů všech ná-

rodností přišedších sem dobývati
ten žlutý kov a najdeš zde dnes

více polních kvítek všemožných
barev nežli na některé farmě neb

ville nějakého Vanderbilta

Cesta tam dnešního dne je též v

letních měsících pouze výletem
nezáleží-l- i ti na nějaké té staré

bankovce as loket dlouhé a máš-l- i

jich více na zbyt vezmi je sebou

neb Čím vlce jich sebou míti bu-

deš tím dříve Klondyke seznáš

jeho slasti i strasti kterými i tebe

zaslíbená zem obdaří

Když jak uvedeno Jsi se aí

na tento výlet v letních

měsících (počátek měsíce června

do začátku měsíce září) a bydlel

by Jsi po případě v českém New

Yorku přijmi tento návrh a cestuj
dle listu tohoto

Vezmi svých pět švestek (man-

žety vysoký bíiý naškrobený lí-

mec a bílou košili nech doma) a

když Tě láska Tvá zásobila něja-

kou tou stovičkou "havanskýcb"
na cestu popadni je utři slzu a

hleď se dostati na vlak

Vezmi dráhu přes Chicago do

Seatlu ve státu Washington což

státi Tě bude za lístek $57 75 bez

spací káry a stravy po cestě (Po-

stel ve vlaku Jti za noc a strava

podle toho jak hluboko se nachází

dno tvého žaludku) Cesta do

Seatle trvá pět dní 7de neběhej

zbyteční ulicemi neb jsou zde

všelijaká místa kde při veškeré

Tvé rozšafnosti by Jsi mohl za

blouditi do některého bližšího

"Klondyku" a nespatřil by Jsi ani
ten bílý yukonský sníh a led ani

ten zlatý písek pro který si z New

Yorku jedeš Hleď ale zaopatřiti
si lístek na loď "Pacific Coast S

S Co Ze Seatlu do Skagway ua

Alasku 1000 mil odtud vzdálené

ho když máš lístek (první třída

$3500 druhá třída $1500) a

když vynašďs kdy odpluje loď

odebeř se se svým "pioglem" na

tuto

Když loď odrazí od břehu po-

pluješ jako po feře mezí samými

ostrovy do Vancouveru Britická
Columbie kde loď vezme více

cestujících a asi po t hod za-

stávce pokračovat! budeš na cestě

dáte stále mezi množstvím nesčí-

slných ostrovko do Ketchikan

Juneau Fort Wrangel (lodě zde

staví a přibírají cestující) a po

pětidenní romantické cestědostih-ne- š

Skagway kde se čepuje "ma-

zák" za 25 centu K tomu do-

staneš sklenic kolik přátel kol

sebe máš hleď ale ať nemáš Žád-

né a pomysli si že Jsi bez těch
" na podobné cestě "better off"

Jsi deset dní ná cestě a 4600
mil vzdálen' stále ale json Stars
and Stripes Proběhni pak trochu
městem které za 15 minut pro- -

křižuješ a vezmi si lístek na drá-

hu (The White Pass & Yukon

Routě) za $1000 a 6ednuv dovo-
zu ujížděli budeš volně ale ještě
stále výš a výše na White Pass 21

mil od Skagway 2885 stop nad

hladinou mořskou Zda rozloučíš
se s pfidou americkou a uvítán

' vlajkou Britické Columbie Bez

veškerého však přesedání pokra-

čuješ v jfzdipřes Summit dolt do
města Bennetb 19 mil pod Wbite
Pass vzdáleného Cesta tato trvá

ze Skagway už do Benneth asi 4

hodiny t

Celnf úřadníci zde se podívají
do Tvého pingle a kdyi si zde

"all right" můžeš se ještě jiti po-

sledně za 50 centa řádně naoběd-

vat! Pak Jsi )i "sport" možel

již odtud nastoupiti cestu po jeze
rách a lekách až do Dawson City
v malé lodičce kterou zásobil
řádně potraviaamí- - Neměl li jsi
však nikdy s prudkými víry a dlou-

hým řízením loďky co dělati tedy

KRUŽÁTKO NA ZELÍ
ae iesti noži lei vidy zdat&nou

rwW ostrét skrouM bull hlávek v t
b mlnutáoh po nélaké praksl tak

tét Jablka mrkev okurky cibuli brambory
řetkvilku vodnici al4 pekne a rychle Ir
Zalle se poitou vyplacené ta II Tři laafOO

LCS1IEB BROS ELKUAKT IND

ADRESÁŘ SPOLKŮ

ťesko-Slo-
T Dělnické Podpor' Jednoty

i

pro severozápadní státy:

Minnesota Iowa Wisconaín Nebra-sk- a

a obé Dakoty

Hlavni Jednota r Moutgonierj MI au

odbývá své sebtze kaidou 4 sobotu v měncl v
slul Ant VáSyoH h večer Velkopředseda
J Nestával Velkotajomnlk Jakub Vondra
PO Box 21 MontKoroery Mlnn Velkoocetnik
Jot E bokol Velkopokladnlk J Maruika

í I v Montgomerr Mlnn

odbývá své sch&ze kaidou čtvrtou nedřll v
městci rreaseaa rr n Btanca Tajemník
FrMIxa Úietolk Jos E Sokol Pokladník
Tomái Havel

Č II Mladoěech v Le Sueur Center

Minnesota

odbývá svá schfize každou 2 nedSU v mísící
síni 100P Předseda Jakub Krenik tajemník
Vi Bárta LeSueur Center Mlnn účet J Bl-

esk pokladník Vác Kráva

í III v St Paul Minn

odbývá svá gchĎze každou 3 Btředu v m&sloi

preaseoa r ranK bkok taiemniK ř j v avibc-k- a

fó? Canton Ht úfetník ťrant Bílku 671

W 7th 8t„ bt Paul Mino

Karel Havlíček Bororský l IV v

Minneapolis Minu

odbývá své sebnze každou 1 neděli v mésicl v
síni i 231 corner of Washington & Cedarave
Ho Předseda Petr Straka 615 82 Av 8 taj
Fr Stodola 428 14 Ave 8 pokl Emil

účetník Adolf Houbitzek 1317 Wasln
Ave 8

Č T v Nové Praze Minn

odbývá své schfiae každou 4 nedill v mčsicl
Předseda vojta unaiupsny taj v J Novot-
ný áietník Václav Posel pokladník Jakub
Svoboda New Prairue Mlnn

Komenský ě YI v Harward
Minnesota i

odbývá své schSze 1 nedéll v měsíci Pfeds

Fr Šístekdozoroe Ant CechtaJ Vojt Paoov
ský Box 88 Qlenville Mlnn účetník JosSva
tos poklad Jos Nerad Oakland Mlnn

Karel Veliký L VII v Noré Třeboni

Minnesota

odbývá své sch&ze každou 4 neděli v měsíci
předseda Jan mein poaiaania Jan M luein
áietník Jan Noska tajemník John Filipek
Doyle Le Sueur Co Mlnn

Č VIII Boniost Owatonna Mlnn

odbývá své schfize každou 1 neděli v měsíci v
síni Č 8 P 8 Předseda Frant Horáa tajem- -
ni jos n munmei uceinuc Karel mng-hoíe- r

poklad Alois Sýkora Owatonna Mlnn

Spolek ě IX v Plne City Minnesota

odbývá své schnze každou druhou neděli v
měsíci Předseda Jan Stochl místopředseda
Tomái Bažil tajem Jos Bartoibox 32 Beroun
úěetník Jan Hejda Plne City Mlnn poklad
Jan Sambavr Plne City Minn

Č X Čechosloran v Olivia Minn

Předseda Karel Eohn místopředseda M

Petřlěkata1emnlk Karel ŠvlhovecMetník B
Botek pokladník Václav G Ploybart

Čechie c XI v So Omaiia Seb

Odbývá sch&se každý druhf čtvrtek v mísí
cí o ssm hodin večer v síni J Kontskýho Před
sedaJohn Kubát tajemník Adolf Zezulák na
20 a O uL ocetnik Jan Hajný pokl JVocásek

Čísl XII Chrudim v Baclne Wi

odbývá své ochoze každou třetí sobotu v mě-

síci v 7 hodin večer Předseda Jos Duiek 101

íagerer t„ taj jos eieniiK ísuz Milwaukee
ft áietník J L Bys 1022 Hlgh St

Číslo XIII Český Lev v Seaforth Red- -

wood Co Minn - -

odbývá sch&ie každou druhou neděli v městci
Předseda Fr Slstek tajemník Jan Posekaný
pokladník Vác PistuUa Belvlew Bedwooa
Co Minnesota áietník F Šefl Seaforth Red-wo-

Co Mina

Čísi XIT Ladimír Klácel

v Haupf u IVis

odbývá schfize každou druhou neděli v městci
předseda Hrant koziik tajemník Vác Kin
oíetnik Jos Mendlík Hauifen Wls poklad
nik F J Koukl

Jan Has Ž XV Hopkins Minn

odbývá své schbze každou druhou sobotu ▼

měsíci rreus vsciav lyra taj jos nromaa-k- o

Hopkias Mlnn

Kebraska 2 XVI v Omaha Neb

odbývá své scbfite každé první úterý v měsíci
vsinip j w urocna ťreas unas Mareš
místopředs Josef Flek taj Frank Soukup
1S10 SO 12tb St Účet A Hnilička 192S so li
St% sokl V Myslivec

Záchvaty trvale vrtéčenr Záchvatv a ner
vosnost imisi po Jednodenním užíváni Dr
Kiine's Oreat Nerve Kestorer Zailete sl pro
S200 láhev na zkouiku Obdržíte JI zdarma
ir B Kline Ltd ttiil Arch St Phlfadelnhia
Pa HWDTSStf

Udral:
10 a Misob ni

Tel 128

O rozpínavosti Spojených Států

Historická ťrta se vztahem k tiynřj-it- m

pomtrům

Napůl A J Blttner Scnuyler Nab

Jest to nějakého rámusu proti
té nenáviděné rozpínavosti od
proti-imperial- istfl jako Bryan
Schurz Pettigrew a jiných kteří

ji malují lidu jakožto zločin a zra-

du ale to lidu nepoví jak to měl

McKinley udělat jinakaby na naší
hrdou Ameriku neuvalil nějakou
hanbu a ostudu Na to ti páni
zapomínají že nebýti rozpínavo
sti Amerika by byla ještě daleko

pozadu a nebyla by tím čím jest
dnes

Kdo jen trochu zná dějiny Ame

riky ví že velikost naše pbvstala
jen rozpínavosti která učinila naší
zem silnou mocnou a bohatou
Hleďme kteří presidenti Spojených
Států holdovali rozpínavosti Prv
ní naše velká rozpínavost začala

koupí Louisiany za demokratické
ho presidenta Tomáše Jeffersona
v roce 1803 Tehdejší Louisiana

byla ohromný kus země která se

táhla západně od Mississippi a od
New Orleans severně k pramenům
Mississippi a na západ až k ny

nějším Rocky Mountains

Tenkrát byla rozpínavnost pre
sidenta Jeffersona zrovna tak ne- -

právě posuzována jako nynější po-
litika rozpínavosti McKinleyho
Jak bylo veřejnosti oznámeno že

byla Louisiana koupena za 15

milionů bned vypukla bouře —

"Východní obyvatelstvo se stenčí
unie bude roztrhána velkou roz
sáhlostí — veřejný dluh bude k

nesnešení zvětšen — 15 milionů
za jeden milion kvadrátních mil

pustin! Ne! Tisíkrát ne to je
revolucionářské nezákonité ne

dovolené!" '
Takové byly obavy s tehdejší

rozpínavostí Ale prozíravý Jef- -

ferson nedbal těch krátkozrakých
křiklounů á poslal vojsko kde ho

bylo třeba tak jako to dnes činí

McKinley

Když se lid částečně vybouřil
nahlédl důležitost Jéffersonova
činu byl mu za to vděčen a dosa- -

váde jest oslavován jako jeden z

velikých mužů Ameriky Na tom
to prvém činu na dráze rozpíná
vosti ale nebylo dosti V roce
1819 získaly Spojené Státy rozpí
navosti demokratickou za vlády
Monroe 44639000 akrů a sice
Floridu a části nynější Alabamy
Mississippi a Louisiany V roce

1845 získala rozpínavosti demo
kratickou za vlády Polka Texas a

část nynější Oklahomy Kansasu
Colorada Wyomingu a Nového
Mexika V roce 1848 získala de
mokratickou rozpínavostí za vlá

dy Polka KaliforniiNevaduUtah
a částě nynějšího Colorada Wy-

omingu Arizony a Nového Mexi-

ka V roce 1853 získala rozpína-
vostí demokratickou za vlády Pier- -

ce tisíce kvadrátních mil nynější
Louisiany a Nového Mexika ko
nečně v roce 1867 získána Aljaška
a v roce 1898 Hawajsko To jsou
výsledky rozpínavé politiky Spo
jených Států a to vše se stalo bez

přivolení obyvatelů o čemž Bryan
tak mnoho mluví

Jaké štěsti pro naši zem že

tenkráte protirozpínavci s jejich
oposici neprošli 1 Přál bych si

kdyby mohli vstát z hrobu a po
hlédnout na ten pokrok těch při- -

vtčlených pustých států a jaká
krásná a velká města povstala v

nich v tak poměrně krátké době

jako: San Francisko' Los Ange-lo-s

Salt Lake City Portland Ta- -

coma Seattle Spokane Helena

Ogdcs Chcycac Dcadwsod a

mnoho jiných a ty všechny podá
vaji svědectví o krátkozrakosti
těch jež rozpínavosti bránili a

prorokovali zkázu Spoj Státům
budou li politiku rozpínavosti pro-

váděli m
Zrovna tak se to má s Filipina-m- a

které tak velice budem potře-
bovat pro náš rozsáhlý zámořský
obchod

2 té nynější rozpínavosti učinil

Bryan bubáká a k tomu si ještě
přibral ' císařskou politiku aby
toho bylo víc a aby lid oklamal
oa dobře ví že politika rozpína-
vosti přinesla vždy naší zemi pro-

spěch ale jemu se jedná o to
osudné stříbro které přikrývá plá
Štěm rozpínavosti a císařstvím a

kterého se ták houževnatě drží
třeba by tím byl národ uvržen do
nezměrné bídy a neštěstí

Bryan ovšem nedbá jen když
se domůže cíle svého života: do
stati se do bílého domu
To se ale nestane

M

V abecedním pefádku i jinak Burlington
jest v předu -

Přední vlaky jimi přední lidé dávají před-
nost vyjíždí z Burlington nádraží denně
do

Chicaga a na východ v 7:00 ráqo 4:00
odpol a 7:45 večer
St Louis a jihovýchodní v 4:5 j odpol
Denver a na západ v 4:23 odpol
Montany a severozápad v 9:30 večer
Kantas City a na jih v 8:50 ráno a v

10:15 veler
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