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csvýca reservací pro

osadníky

u ktcrýck m tudou noci
caauci v Uch bmJIii

Indián přestane %áhy býli tkovanctm
Stane se občanem Spoj Stát A

v lecbto dnech dokončen byl
viaans odhad pozemků vlastně
ných iránskými kmeny Chock
w a cickaaaw a tím v čase po

mírně Icrátkém tyto kmenv i

ostatnízai civilisovaoými rudochy
přestanou Dyti samostatnými a ne

odvuiyai a splynou bílými
osadníky již v končinách těch se

později ísadf
U mnohých lidí převládá míně

nf že pozemky v těchto reserva
cícb bnde možno zaujati za pod-
mínek za jakých Oklahoma byla
svého času otevřena aneb za pod
mínek za jakých dvě poslední re-

servace byly otevřeny pro bílé

osadníky

Paroplav Spol Sev
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes

moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut
~'--—- =3 Přeplavní oenySBg w--

Po parolodích expresanícn z New Yorku do Břemen
" fl80

Po parolodích pravdelnych z New Yorku do Břemen $20 00
Po parolodích euprewních z Břemen do New Yorku " "]'73860
Po parolodích pravidelných z Břemen do New Yorku 13650

--XSwIIlavní úralovna~£K
JELRICHS & CO 5BroadwayKew York

+ "Anř prvý" systém kde každí

--jafllovnl lednatoló pro lApadil

mohl zaujmotiti pozemek k němuž

nejdříve dorazil a ani druhý
systém kdy výběr pozemka zaji-
štěn byl loterií nebude možno

použiti při otevření těchto nových
reservací

Vlastnictví pozemků —jež upra-

veny budou k otevření v několika
měsících — náleží indiánským
kmenům a zvláštní vládní komisa-

ři budou agenty těchto kmenů a

budou hájit jich zájmy při budou-
cím otevření reservací

Jest to v souhlase se smlouvou

která uzavřena byla kongresem s

kmeny Chocktaw a Chickasaw dne

i$ dubna 1897

_ Dle této smlouvy každý člen
těchto indiánských kmenů bude
oprávněn k stejné části pozemků- a každá tato část pokud zůstane
v rukou původního majitele je
muž bude přidělena nebude po- -

'
dléhati žádným taxám po dobu

jedenadvaceti roků od vydání pa
ten tu každý z těchto členů indi

ánských kmenův bude si moci ze
své vybražené části vybrati domo-

vinu o 160 akrech půdy na niž
obdrží zvláštní patent t

Ostatní část přidělených pozem-
ků budou moci tito držitelé roz- -

-

prodat: a s:e čtvrtinu jich v jed- -
— nom roce druhou čtvrtinu ve

třech letech a zbytek až teprve v

Dětt letech po vvdání patentu
Žádná jiná smlouva —uzavřená

za jiných podmínek nežli zde
vytčeny —nebude dle zákona plat
nou a také žádný z členů kmenů

indiánských nebude moci prona
jmout! svůj zDytek pozemko— po
vyhrazení vlastní domoviny — na
delší dobu nežli pěti let a to ještě
z vsJřTíadv že po uplynutí těchto

iftů musí býti nájemní
UUUUfCIJi

O!

Idá nájemní aaeb kupní
A I va jež nebude rekordována

dovně klerka spolkového
v dotyčném distriktu kde

mek se nalézá během tří mě- -

r£ od doby jejího uzavření
v 9

povazovaná za neplatnou a
ceaneb kupec ztratí všechna

ně aby zabránil proipektování na

tvých pozemcích leč nedaří sa mu

valně poněvadž by k tomu účelu

musel míti aspoň pluk vojáků
ťarma Woodsovi podan-l- i se
mu nárok na ni uhájiti může mít

cenu několika millionů dollarů
Poněvadž olej' nalézá se prů

měrně ve hloubce aoo až 300 stop
tu vrtání není tak nákladné jako
v jiných olejových polích Praví
se že ve třech pramenech objeve
ných u Granitu jest interesována
Rock-Islandsk- á dráha a po ní do
těženo v těchto dnech několik

nejnovějších strojů k dolovnickým
účelům
Ačkoli spekulační horečka ko

lem Lawtonu a Granitu jest ne-

obyčejná tu přece jest jen Blahým
stínem toho co se jeví v pohoří
Mountain View kde objeveno bylo
zlato

Stopy drahocenného tohoto ko
vu nalezeny byly sice také kolem
Lawtonu a Hobartu leč pohoří
Mountain View jest Mekkou všech
hledačů zlata a ono se jimi téměř
hemží Cesta od Mountain View

pohoří Wichita jest ujeta jako
mlat povozy prospektorů hledají
cích zlato

V těchto pohořích vznikla v

kratičké této době již tři hornická
města a každé Čítá několik tisíc

obyvatelů a města tato vzrůstají
každou téměř hodinu Města tato
se nazývají: Wildraan Park City
a Minerál City Ve Wildman jest
poštovní stanice a město toto jec
větší nežli obě dvě druhé havířské
osady Sem prospektoři přichází
aby prodali své zábory a každého
dne se zde uzavírají kupní a pro
dejní smlouvy téměř o závod

~eny zaDora kolísají mezi
£2500 až $20000 a na každý zá
bor v němž objeví se ruda v do
statečném množství jest hned ně
kolik kupců

V horách postavena tavírna
níž se nyní pracuje duem i nocí a
ruda průměrně vynáší $ 1000 až

2500 zlata na každou tunu Tak
bohatá ruda nalezena v jednom
záboru který Šťastný nálezce pro
dal právě v těchto dnech za

Í75ooo
Jak dosud bylo zjištěno zabrá

no bylo v pohoří asi 6000 do-

brých záborů —Největší část zlaté
udy nalézá se kol malých horních

pramenů které prorývají celé po
hoří

Indiáné snaží se sice zabránili
přístup prospektorům do pohoří
lei dle zákona' kterým obě reser
vace byly otevřeny každý má

právo zabrati si zábor

Havířské osady hemží se nejen
kušenými otužilými přospektory
ale zároveň též spekulanty iiž
rnou se sem pohádáni jsouce na

dějí na rychlé zbohatnuti
Ve Wildman panuje pravý di

voký život Saloonů jest tam již
veliké množství a většina spojena
jest s hernami v nichž se tisíce
dollarů prohrává a vyhrává denně
Kusy zlaté rudy vystaveny jsou na

mnohých místech a jeden takovýto
kus prodán za Í300 a zasián byl
na východ jako ukázka bohatých
ložisek zlata v pohoří Wichita

ZASLÁNO

Ze St Louis Mo do Házen

Za mého pobytu a návštěvy v

Házen Arkopět po uplynutí pěti
let s potěšením a srdečně potřásl
jsem pravicí s bratry a přáteli mý

kteří ku slavnosti pětiletého
trvání ct řádu Arkansas č 212

svátečném rouchu a s veselou
tváří a ač v dosti velké vzdáleno-
sti roztroušení v plaém počtu se
dostavili - Po odbytém programu
slavnostním když volná nastala
zábava měl jsem příležitost s těmi
nejstaršími i nejmladšími osadníky
pohovořit při čemž seznal jsem
matka příroda všem byla Ště

drou a že stav rolníků osady Čecho
v

slovácké v Házen nadočekávaně

uspokojující jest
Za několikadenního pobytu

přesvědčil jsem se o bohatství
které poskytuje osadníkům krajina

ovšem staré přísloví praví
člověče přičíS se a pánbu ti pože
bná a taic 1 v Házen již z dálky
vidno Že český farmář přičinlivým
jest
Však jedna věc ježJ mě mrzí

jest že následující neděli při osla
vení dřevěné svatby pp manželům

Halouskovým blahopřáti nemohl
jsem a pak bych přičistčií studní
tím aparátem' nápomocen býti
mobl

Konče dopis svůj všem bratřím

přátelům jižto pro osvěžení
ducha cokoli milého a radostného
pro mě a moji dceru připravili
jakož i ct rodině p J Kocourka
zvláště za přátelské pohoštění
srdečný a vřelý dík S přátelským
pozdravem A J čejka

Louis Mo20 září 1901

V Colorado Springs Colo
zemřel ao m m ve věku 40

Charles Delmonico majitel
proslulého Delmonico restaurantu
New Yorku na vadu srdeční

Pohybujme se hojně jezme
lehce a používejme dr August
Koenig'a Hamburger 1 ropíen

vytečení zicpy Počaaí činí stí

omdlenými a Línými

soudu ve Wcwoka a

Žádná nájemní smlouva na pů
dy v níž bylo objeveno uhlí kovy
olej aneb přírodní plyn nebude
uznána za platnou pokud nebude
schválena vládou dotyčného kme

ne a zároveň sekretářem vnitra

Jak je vidět přibližuje se j

kvapem doba kdy Indián nebude
více chovancem Spojených Států
ale postaven bude v řady jeh
občanů a bude se muset starati
sám o sebe a hájiti svou existenci
vlastní prací jak ostatní miliono
vé amerického lidu činí

Kmeny o nichž jsme se roze
psali neprodaly vládě své pozem
ky jako se stalo při jiných reser
vacích ale vyhradili si úplné
vlastnické právo na ně a osadníci
kteří se budou chtít usaditi v re
servacích až tyto budou připra
veny k otevřeni Dudou nuceni
uzavírat smlouvy dle znění záko
na s indiánskými držiteli dotyč
nýcb pozemků

Zlato 1 olej nalezeny v Oklabomé

Spekulační vášeň nalézá se tam na
bodu varu

Bohatství letci v lunu semč test
skuteční neobyčejné

Dle některých zpráv jež došly
poslední dobou z nově otevřených
reservací v Oklahomě jest možno
že tato území stanou se snad nei
bohatší a nejvýnosnější částí Spoj
Států
roaivunoané olejové prameny

texasské jež svou bohatostí a si
lou naplnily údivem celý svět na
leznou dle náhledu odborníků sobě
rovných v půdě Oklahomy a pří
roda nejen že ve spodních svých
vrstvách utvořila toto bohatství
ona 1 v norách reservaci skryla
zlatou rudu jejíž bohatost jest
překvapující
Objevy oleje 1 zlata učiněny

teprve nedávno a sice poblíže mě

sta Lawtonu jez vyrostlo v ote--

řených reservacích téměř přes
noc a dle výzkumů prospektotů
táhnou se známky oleje i zlata
daleko až k pohoří Wichita
Tři olejové prameny již naleze

ny byly v Granite a půda kolem
Lawtonu nese patrné známky že

pod jejím povrchem skrývá se

olej První pramen u Granite
nalezen byl před 14 dny ve hloub-
ce 300 stop a když vrtací stroj
proniknul k oleji tu tento vyrazil
rourou obrovskou silou do výše
čtyřiceti stop Dle chemického
rozboru dokázáno že jakost oleje
jest ta samá jako oleje nalezené
ho v Beaumontu v Texas Ně-

kteří podnikatelé již nahrnuli se
do Texasu aby v samých olejo
vých polích spekulovali opouští
tento stát a kupují pozemky v no-

vě otevřených reservacích a zde
na některých místech již započato
s hledáním oleje
Největší překážkou v těchto

operacích jest nedostatek kádí
Texas zahrnuje továrny zhotovu-

jící plech na kádě objednávkami
a tyto nejsou v stavu všechny ani
vyřídit a poslední stávka v těchto
továrnách poměry tyto ještě zhor-

šila Následkem toho také ony
prameny objevené kol Granite
musely být uzavřeny až do té
doby kdy majitelé obdrží své ob
jednávky potřebného plechu na
kádě

Ve čtvrtek nalezen opět jeden
bohatý pramen a sice na hornic-
kém záboru L T Coveyho a sice

poblíže Lawtonu a i tento nově-objeven- ý

pramen musel býti uza-

vřen pro nedostatek kádí

V pohoří Saddle nalezeno něko
lik olejových jezírek jichž hloub
ka obnášela 10 až 30 stop Na
jednom místě tohoto pohoří olej
vytéká stálým proudem který by si

postačil k naplnění několika tisíců ie
sudů denně Olej tento uniká až
dosud do potoku Cache a ač

jakost jeho dobrá tu pro nedost
tek kádí musí majitelé záborů
klidně hleděti k tomu jak přírod
ní to bohatství proudem se valí a
mizí ve vlnách potoka ta

Tyto objevy oleje spůsobily
ovšem nové návaly lidu do Law-

tonu a obyvatelstvo tamní jest
uchváceno podobnou horečkou

_!___jaico sveno casu ooyvateistvo v

Beaumontu když tam byl olej
objeven

Každý se snaží zaujmout nějaký
havířský zábor a ve dvou týdnech
bylo již zabráno několik tisíc
těchto záborů a přirozeně že po-

zemky kolem Lawtonu a Granitu

stoupají v ceně jako rakéty
a

Mnohdy jeden zábor změní ma-

jitele třikrát za den a každá tako-

vá změna znamená že předešlý
majitel získal od kupce značný vý-

dělek Osadnické právo na mno
hé larmy kolem Lawtonu jest
kontestováno na základě havířské St

klausule a tím nároky na pozemky -

cíli 'nule uvedeny přímo do
chaotického nepořádku let
Farma Jameae R Woodse jež

nalézá se zrovna n Lawtonu a kte v
rý ji získal tím že vytáhnul si z
loterního bubnu právo na první
rflit odhaduje se na {50000
le£ tato farma jest přímo pokryta
čzUnkkfmi kontesty které pro
tzxzst vyíiU snad sám ttkrctiř %í

fodlvné roimary řeky Mlssourl

Žlutéipinavé vlny řeky Missou-r- i

so počínají prodlrati v posled-
ních letech opět směrem východ-
ním Tyto změny v jejím směru

objevují se téměř pravidelně vždy

po dlouhé - řadě let a v posledním
svém rozmaru zabočila Missouri
do břehu íowského a opouštějíc
své staré řečiště tvoří tím státu
Nebrasce veliké lány půdy
Před padesáti roky proud Mis

souri hnal se směrem severním po
dva a dvaceti letech na to ve svém
rozmaru divokém zabočila řeka na

jih leč v posledních několika le-

tech zalíbil se jí směr východní a

tím se také brala

Tento rozmar řeky lze velmi

těžko zastaviti a obyvatelstvo
Iowy usídlené poblíže Missouri
ani se nenamáhá aby tak učinilo
třeba jim to přinášelo škodu

Tyto podivné rozmary proudu
Missouri přináší největšf užitek

advokátům a tu hlavně omažským

i v přítomné době nalézá se před
nejyyšším státním soudem deset

sporů jednajících o vlastnické

právo ni půdu již řeka zanechá-
ním starého svého řečiště utvo
řila

V celých Spojených Státech
není jiné řeky která by měnila
své koryto tak často jako Missou

ri a následkem toho také zákony

tykající se viastnickeno pravá na

pozemky kolem řeky nově vytvo
řené jsou velmi nedostatečný
zaiezuosi jakým spusobem po-

zemky ty rozdělili působí soudům
dosti obtíží Na někteiých mí

stech k pobřežním majetkovým
liniím získán přírůstek od 400 až

do 800 stop a to znamená

pěknou Část pozemku která stojí
za to aby se o ní vedl soudní

sporzvláŠtě když některý potulný
osadník si na tomto pozemku vy
staví svou chatrč a činí si naS

právo jako na pozemek vládní

Tyto časové změny v běhu řeky
Missouri zaviněny jsou tím že ona

probíhá údolím jehož spodní
vrstvy půdy sestávají z písčitého
nánosu který se tam utvořil před
nčkolika stoletími Proud řeky

jest přirozeně prudký a táním
sněhu v horách vystupuje řeka ze

svých břehů oa jaře obyčejně
dubnu a později opět v červnu
Uhromné množství vod které se

valí řečištěm v těchto měsících
naráží prudkou silou na břehy a

kde nalézá se orná těžká půda na
starém písčitém nánosu tu vymle
tím tohoto mizí i veliké lány orné

půdy v řece jako se stalo ku přu
St Joseph a Atchisonu kde pode
mlela a strhala i celou Železniční
trať

V roce 1877 si řeka Missouri

proryla nové koryto a tím vznikly
veliké lány pozemků o něž se ny
ní ony soudní spory vedou a dnes

nebrasský břeh Missouri jest po
sunut východně o půl míle někde
aŽ o míli od oněch míst kde se

nalézal v r i86
Zákon zní že tyto nové utvo

řené pozemky mají býti změřerfy
a majitelům pobřežních pozemko
vých unií stejně rozděleny leč

největší obtíž spočívá v tom že

řeka Missouri se vine jako had
její břehy vybíhají v ostré roby
aneb opět v prohlubeniny a proto
jest těžko u ní vyměřili nějakou
generální linii dle které by se po
zemky stejnoměrně mohli roz
děliti

'
Nejvyšší

' lože Independent
Order of Odd Fellows rozhodlaže
každý majitel hotelu v němž jest
zárcvcS hostinec má býti považo
váu za hostinského a že nemůže
se státí členem spolku toho V

sobotu 31 mm zasedala velkolože

lndianapolis

Lesní požárohrožující město

Eldoru Colo a Okolní tábory
uhlokopa v předmin týdnu byl
potlačen a nenastane li prudký
vítr jest nebezpečí zažehnáno
Požár zuří dosud v horách a město
Hessie jest ohroženo Mnoho cen

ného dříví bylo zničeno a nepři
jde-l- i v brzku hojný déšť ještě
mnoho lesa lehne popelem

New yorská policie pátrá pil-

ně
hi

po sleč Heleně Bloodgoodově
dceři zámožného Williama Blood-good- a

jež zmizela dne 19 t m

Podobizny její rozeslány do všech v
hlavních měst

V Kenosba Wis oběšena

předmin čtvrtek při pohřebních ob-

řadech figura představující vraha

Czolgosze Na 9000 osob mezi
nimi mnoho předních občana po
dílelo se na demostraci té — V

Bostonu shromáždilo se týž
den večer v židovské čtvrti něko-

lik osob a figury představujíc!
Czolgosze a Emmu Goldmanovu

byly oběšeny

Ve Flint Mích sřítílo se ve

čtvrtek mt na výstavišti Ferrisovo
kolo na němž 16 osob se naléza-
lo Sedm osob bylo zraněno
Fred Boardman z Iony kiich
smrtelně Majitel kola po neště

tom prchl a nemohl býti na-

lezen i

IIPain-Killer- il

% Přední Montrealtk knři re?
James II Dixon rektor Bt Judei T

Í kanovník ksthedrály církve Krl- - í
+ siovy piíe: "Dovolte ml potlatlt vám níkollk řádek odporučeníI Ptrry Davli Pln Klller Užíval

I Jiem jej s úípěchem po třicet pít J
T ro0 yet to proMfedek cailu-- I

bující všeobecné dtvíry"

Pam-Kill- er s~————— hřeře aid

Dvě relkosll 25c a 60c

Jest pouze jediní1 Tálo Klller

I t I I 1 t I I M I H I I I I I I IHW

Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chica

go St Paul Minncapolis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra- -

ných pozemka rolnických Ti

nuwa AdlIY II1U11UU VVUrail

si pozemky při krásných řekách a

jezerech v nichž jest hojnost ryb
jež poskytují nevyčerpatelný

zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek

znrarovatPlnm rhVm vr:„
? '

Kee ot ťaui Minneapobs
Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhf pro
plodiny farmerské
O bližší podrobnosti pište na

Geo IV Bell
poiemkový komisař Hudaon Wla

"eb"c7 AfcRae

liproa A O P A Bt Paul Mlnn

--WESTERN LI

Tr&l&vyl "vzlety!
PoloÝiéní cena do

Philadelphie
Chicaga

Cliarleston S C
Cincinnati

a

mnoha jiných míst
The North-Weste- rn Line

Městská fifadoTBa: 1401-- 3 Farnam ul

I

The Limited" erenlng ťiln and The Expresi
noon traln from Onialia lor Chicago

UNEXCELLED SERVICE

Day traln and eTcning traln from Omaha fot

HlnneapoUs and t Paul

Tlcketg of agenti of amaeeling linea
W H BBILL IMst Pas'r Agu Omaha

H HANBOS OPjL J F MEEPY 10 ř
lobaM

VÝLETY
PO

:WABASH
$1300 Na péVkažlden $1300

$085
'U (Ui o KewTorkOlty a A9I AA?1W pitNa prodej denně PwIW

r
Výle nredrná ceny platný Isoo po Wabaah
Cblcaaa Fro aleidO A K v Clnrvlandn
leďto br liatkv vale inilv no Wabaiih Au

Uetrolt a odtamtud no D M C Nad Cn ňn
uieveianoa— xrasua to oeata prea Erle
Wabaah vypravuje vlak po vlaa'nícb tralleb
sKanaasClty St LouisaOblcaKO do Buffa- -

nouou iTiKmNa wd iiuue ieuj oaDiieno
Zastávka pH vaech Matkách dovolena vMI
rara raná huq ui nati nv iiatak vaa ani wt
WABASH dráae O ceny poplnniky a dalll
pod ohnoatl blaateae a aaJblIUibo ledniteie
neb pláte na Harry E Moorea GenM Aveot
Pasa DeDt Omataa

_
Neb neb na V

_
S Crana

11 I r ar wwmh n tu ixjuia aao

r i

(KSSíRKfíO

Ji V Cl :

í CKÍXiXD ritl
i

(pQtrrffif)
C doaUaf V láliraáeh kotalíeh a va

vaacaMrnámýck ofectedMk

CHlirnnld-- l ti 1viiiArnnlmWi'h nrl'wH
Tukový po£et parolodí ne
acuD obraťte se na

-nemeckdíio Lloydu

00-0- a DBAnBoin stretchicaoo iLLTNOia

RUD HAVELKA
OTEVŘEL

HOSTINEC
na robu 13 a filliam

Poslouží vým 'inámým a krajaDŮm
vždy tím nejřlzníjším Schlitzovým ležá-
kem a všemi druby vonných doutníků
lahodnými likéry a po cely den chutným
lunřeni
Zvu všechny krajany by mne navští-

vili a Já je vždy vlWnč a ochotně obslou-
žím R UDOLV HA VELKÁ

Hostinec v Habru"
VLASTNÍ

Karel Chleborád
na rohu ijf a William ul

Výtečné nivo pouze ni lleníf lihovlnv
a doutníky stále ve velké zácobě

x Krajany ochotné obslouží víem známý
Cáli Navštivte jej a přesvědčíte se

VÁC BLÁHA & ANTON KNOLL

vlastni

NOVELTY IRON & BRASS WORKS

v čísle 417 jižní 10 ulice
PotřebuJeW-I- I ntco s oboru itrolnlctvl opra-
ly aneb noří pumpy neb sprívky bicyklu
dojdčte pouie tam obaloutí via krajansky

Tel 13 SO

Josef Kavan
Cll pozemkový - - --

% a pojišťující jednatel

1410 William ulice©
Prodává loty v Omaxe 1 8o Omane ky

aurová a farmy v pobílil Omahy 1 ve
tátu á pojlltón! opatři vám a tícb nulleplícb
Brém pFl oenicb neJnIMícb lít labývá m
vy botovovániio abstrakta

Obraťte se 8 důvěrou na něho a
bude vám spravedlivě poslouženo

C H KUBÁT
skulený íetk

prárair a yeřejnHotář

Pisárna: Barier Block roh jFarnam číslo pokoje 28

íeský prásvnllc

Kdokoliv potřebuje právnická pomoci ihle
dá vpaaa Berkovi právníka skuíenáho ktert
dlouholetou zkušenosti svoji mate krajanomnaiim kdykoliv sorávnt polouílU B-t- f

Jediný 6Qsteý%

o závod olovnlcký strojnickýw a zámeínlcký v Otnaze

vlastni

jl-ie- o Betrooli
BOS 80 13 tli Street

Telelon 1M7

ZavátUnl vody plynu a kapalisace pro-
vádí se levnč a dobře tiitř
Státní Jednatelství pra Jedině osredce

oé CievMandské plval pumpy

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii
'

—NEJVĚTŠÍ—
:

ÍMASIIÍ OJÍM
aa 6 a Plerca milci

má kralaa nU

FD KUIWL
NeJvítMfeský řeznický závod

m East straní

Velká zásobv inaaa vřeho druhu ''
' uzenek salám 6 iuneka vteco do
T obora vurtcajko sáhá — Koupit tI zde levnili a mato lepil Jak a ne-- Zt koho Jiného 1

H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II li

ABSTRAKTY
—VTHOTOVUJB —

Q M Sctdlor
17tk aa4 Farnaas PattersM Klk

V isvá

GLAUSENIUS & CO

Tt?I Oblili 879 —Td uíadOTDy 807

dlLouíš Svoboda
ČESKÝ LÉKAŘ

Paxton Block
' na rohu 16 a Farnam ul

Úfedni hodiny od 11 do lí bodln dopoledne
od ado 4 odpoledne

Veíecod7do8vobydiií im wuiiama ui

Poslouží ochotně krajanům tí

Dr C Rosewater
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: 222 "Bee Bnllding"

Od 11 do 12 dopol
OFadnI hodiny: Od 2 do 5 „

Od:30dof
V nedčll od 10 do a dopol

TeU v úřadovně 504-- Tel v bitu 1217

Bydli— číslo 2417 Jooee ulice

Db J P Lokd Db Fbeo Ruštin

Lord a Ruštin
'domácí lékaři

nezxaocnlee tt JOSEFA
Hanhojlíl nemoci lenski a porady

501 Paxtoa Block 16 a Farnam nl

OMAHA NEBR

HP Dopoledne v nemocnici av osefa

tW Odpol v úřadovně od 3 do 5 hod

ílr E llnhutnhinor
Uli Ul IlUlUf IUIINIPI

OFFICE na rohu U n TInwarri nl Hhani'

V Dfsárnš k naleunl od 10 Aa II hrulln rlnn
id t do i odpolednt a od 7 do 8 veíer

Telefon rasldenc 1674

Dr Gifford & BickneU

Úřadovna čís 406-4-07 Karbach Block
15 a Douglas ul Omaha Neb

Dr K H BREUER

ČESKY LÉKAŘ

Spwialitita v léčení nemocí zraku sin
cnu aran a nosu tenskten nemoci

a chirurgii
Há zařízenou laboratoř t Roenteenovf
mi a papriky a vse aoiconaie zanzene
K léčeni abora jmenovaných a Jiných
zastaralých nemocí

Zvláštní péče se věnuje léčení souchotí
aie vlastni nove melbody

Poazy z venkova postou zodpovídány
ocnotne '

DrKH Breuer David City Neb

MASNÝ KRÁM

na Jii stran mista vlastni krajáci

Bratří Kunclové
číslo I244jiini rj ul

NeJvétSÍ zásoby masa víeho druhu

asenek salám & lunek a vůbec víeho to

obor tento spadá

Ceny levnější než kdekoliv jinde

sBfnE3sgaáMr%

Ochatlost Jest v tr-b- n

Ulesooo mnono

idokvet padéla-nVc- h

nectoť ne-

zdravící)knprád

mysl po-- víá přete

CbC31XC3 iadejte
0

vidy
"

vidy alt

FíiAVÉ ft!:gd::í ví::d

z naSích vinicatS

t Soroma Co CtL

práva Také žádná kupní
nájemní smlouva nebude

' " taznana za platnou ookud kuner
neb nájemce neprokáže že vypla- -

til májlti dostatečnou náhradu
za propuštění jeho pozemku

Cena těchto pozemků odhadnu-

ta vládní komissí na $650 akr a
tento obnos má tvořit základní a

nejnižší čenu při uzavření jakékoli

Domovina každého Indiána
musí po jeho smrti být zachována
k užívání jeho dětem a dědicům

a % smlouvy

i

„ „s avšak nemá-l- i žádných tu může
- ' naložiti se svou domovinou dle

" — — S SC Ul
r jo nebylo učiněno tu s domovi-- i

í0"™ kýti loženo dle zvyků a

„ csJk£onů kmene k němuž zesnulý
f naležel

-- v Podobná smlouva uzavřena byla
i'--
- - mezi kongresem a náčelníky indi-7--

Vns° kmene Muscagee nebo li
"~ y ~vei a sice dne 1 března r 1901
v' ' n' PozetDy vybražené čle- -

V - ftohoto kmene nesmí býti ob- -

žádným dluhem nesmí býti
lny pro dlub a nesmí býti do

u aui repusteny někomu
leč se souhlasem sekretá- -

'JrozděIení pozemků mezí čle- -

r

% uuio Kmene Duae viaaou aO'
-

v Jeno ta několika letech na- -

' f&oi zde osadníci lány bohaté

i

r

od Indiána za podmínek kongre
sem určeaýcb

Seminolové již byli prvními
indiánských kmenů jel podobné

í smlouvy s vládou uzavřely konají
: __ t il iuuju ze pronajmou
Ibytek svých pozemků osadníkům
aa výhodných podmínek

Ve smlouvě uzavřené mezi koo- -
ď mm mi mm

jesesa a Demmoiy roztriďnit se

dtamky na tli třídy z nichl cena
rvi Utáf odhadnuU na ti akr
t" drané třídy oa I z 50 akr a
'J LJy na I135 akr

rty tylo mohou býti pa
U_i cr'"i pronajaty oejdíle
v Cl U rela kalii z

st aU a tohoto lišto Tal ISSt

t

8


