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HIIIIIMIIMIIIMUItHh Dnea neni to Žádnou vzácnostidruhy a v této době kdyi společ
nictvi jeho ve starém sadí přestali"
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Llrla Dolinski křičel k popra-vist- i

krokem pevným snad očeká-

val že ještě v posledním okamži-

ku zachráněn bude od potupné
smrti na šibenici AZ do poslední
chvíle počínal si sebevědomí
Krátce po 12 hodině polední při-

veden byl Dolinski v průvodu še-

rifovi a jeho pomocníků jakož i

dvou katolických kněží k popra-višt- i

kdež postavil se na místo

žalářníkem mu vykázané Pomoc

níci žalářníka přikročili k pevně

stojícímu odsouzenci v jehož hu

Neschopnost k práci ztráta času

I peněz Jhou náaledkj

vymknutin a pohmožděnin
Ony zmrzaěiijí Použitím

docílí ee Jistého a rychlého vyléčení
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V Kalifornii
NeJvčtSi vnady v Kalifornii

jsou ony jež za peníze nelze

koupit!
Slunné dny a k Bpiinku váoíoí

noci buráceni a Slebánf Pacificu-zápa-

slunce květiny modrá
obloha hory staré missie — ty
Jhou zdarma k vašim službám

' Za našich dnů není Kalifornie
tak dalece vzdálena Cesta z
Omaha do 8an Francisca trvá
pouze tři dny do Los Angeles
jen o několik hodin déle

Požádejte o výtisk spisku ob-

sahující popis Kalifornie vydaný
dráhou Burlingtonskou

Úřadovna: Nádraží:
1502 Farnaui ni 10 a Mason nl
Telefon 250 Telefon 128

í Pain - Killer i
Přodni Montrealský knřz rev

Jiniei II Duon rektor bt Judc
kanovník kathedrdly církve tCrl-tor- y

pitu: "DoTolte ml potUti
vám nřkollk řádek odporučeni

Ptrry Davla Paln Killer Užíral
Jtera Jej ( úapecuem po třicet přt
rok t Jeit to proitfeduk zaslu-

hující vleobecoe dlvřry"
Jistý lak pro
bolav krk

Pain-Xill- er katel
zimnici
křcíe atd I

--elkowtl ióc a 50e

Jest pnuze Jndlný Paln Killer
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ADKESÁR

ČESKÝCH SPOLKŮ

OMAHA
Mi Palacký ě 1 ZCBJ

OJ vá svs aiaideln echftze každou čtvrtí jnedíll v mísící o a h odp v alnl o Kleuctkr
?Vw yilllam ul Předa Jan RosickýYtaJ
J V Masek 4i 8o 1 Bt Met V A Boubra-dalíl- 7

Williams ulpkl Kr Macb
Lože Jun Hus i 5 Itytfftt 1'jtlila

odbývá avé schflzn vidy první a třeti středu v
tuislcl v I hodin večer ve spolkové místnosti
J Sokolovna Emil Čermák Velicí Kancléř
čís IW9 8o ISih itr Kred Sláma K R 6 {
TIIT lABVaiwlkll IT á~l III I ta a

im - ruuji jnuirtU k ii

Tel Jed Sokol Omaha
Odbývá avá oravldelná schSie kalil a
Čtvrtek mínící večer ve avá místnosti 823Í
8o 13th St Předseda Joaef Mik tajemník
Karel Špalek 1227 8n IMh gt dietní k Vacl
Raba oor 18 Center St pokladník Ant

PodD Sokol Tri--Í t 1

odbývá tvé schůze dvakrát měsíčné kaídou
1 nedéll a a pondělí v měsíci v alnl Metzovi
ueiorocni acnuzeoanyva ae I neděli v HJnunnllant anliA I I JM I _ J _ 1
ar ruw a UUUnO CtVrtiemleanu

_
a srpnu Předseda John Uhleborád

MÍ J IV LJaflA d á a a a

iiiiiuipipirja Pr cttujwk HJ AniOU PiOVak
lawSo Uth oíetnik Joaeř Kaípar irrf4Ho

lojaui punaama r Hunci 131(1 Ho 13 Str
I i

DiaJe'un to! Mat Votava voor
m ovii ™ no-iii- sr s jim mrn prapornonlk
Krajlfok vjp pr F Maollko doaurce ťbillp
Broboda náCelmk A Kanoi: n náf 4i„„
Rokuaek cáatup do 6 N H Spolkli Joaef

Tábor ťolumbna ř 69 WOW
odMva achtie kaidé I nedflea 8 4terJ v

t aiui v jym meptuKT na IS awniiam ulici Vel konsul Krank Svoboda místo-kona-

Frank Hm'a sl pokladník ťrDk J
Semln Htb ani Wllllana klurk Karel Řtí

Vnitřní a á 17 i f I j _
tratce frank Vejvoda vfbor majetku na 1

roty harri btépan
Tábor Sebranka ř 4771 MWA

odbvá avé pravidelné achlze katdoa prvou a
třetí atredll V mříl v nm hndln J
V alnl pana Jana Hrocha Velicí konaul Joaef
Fiala návodčí i baa Akrdlant bankéř Joaef
pik KifK j nn urazn sbío no lth Bt

pruvoaci inaa nirifonl vnitrní atrái V
DoleJI venkovní atrái J ilalacka

TálHr Sebt amká Lípa č 183 WOW

odbf -- á schdie drnhé a čtvrtá úU'r# vmMel
aínl Hrochoví Joaef V Kilntr nFiiutH
784 Bo I3 st Vác Dolejl míaUjpfedaeda

1310 8o Harleld St Váo Musil ko pokladník
iviv nu lom ovi A r ivovkic taj iwh no
ittn t aiaa Maře pravoao

Sbor Vlastislava ě 29 itti
odbývá acb&ie kaidoo nedři I v méaid v Po
kolovnt o bod odp Vynliníllá nfeda
aiane nicnal inun Mimoň ul nPiiWilhinl
1 WoletbPuskJf náměmka Jowflna Machová
tajemnic Marie Kolckf diot nice Nellle
Bvomwova poaiaauice Anna Hirhová do

Douíka — Předpokládáme íe vlte o na-ílc- h

čtyřech vlacích denních do Chicaga

Vyléčení záduchy zdarma
Asthmalene přináší okamžitou úlevu a trvalé vylé- -
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vidět v oklahomsliých městečkách

Indiánky procházejíc! se ae slu

nrčniky a jezdící na bicyklech a

to jest nejlepším důkazem jak ve

lice se již emancipovaly tytn rudé

dcery prvotních obyvatelů Ame

riky

V táto čáatl zemí Jest více nomocných catar-he-

nei vieml oaiatnliiil nemocemi dohro
mady a teprve před nálo lety povazoval ae za
nemoc nevyieciteinou ro lamino a ninono
roka lékaři JI prohlaiovall za nemoc inlatnl a

předplaovall tel místní léky a kdyi stále
se účinkem nemoc vvlečltl nroblásill

Ji za nevyléčitelnou
Věda vlak dokázala že caturh lest ústavní

nemoc a protni potřebuje tét Ustavní léčení
Halí ův Calarb Cure vvrábčn u F J Chenev
& (Jo Toledo Ohio Jest Jediný ávtavni lék
vířní) jest pouiivan vriirno v aštkšclt ou
10 kauek do kávová lilčkv On áčlnkiile zrovna
na krev allznaté nstrole t&lesné Oni nabízeli
stodollara za kaidý případ který nebyl lákem
tímto vybojen ťolloto al pro oběžníky a
dotvrzeni Adresujte

EJ U1ENEV Co„ Toledo Oo

Prodává se v lékárnách za 7íkj

HalťsFamlIy Plila Jsou nejlepii

a vlce stálého výtěžku zaru-

čuj' me každému kdo pře-
vezme1 Jednntelftvl misích
ráma odoblzim

vlasteneckých
krajin

a pod obrazil 2Gk8

O & 8IIBKRMAN
V 'i St Paul Mtnn

Dr Feniier's &0LDEN RELIEFI

Staré rány vředy revmatlsm neu 3 0
ralK'o pravá pomoc ve všech

SE&palotiboleni krku hlavy (ft minuti zubfi
1 minutu) zastaralé vředy bldloky 2--

atd atd
Nastuzeni počátek horičky chřipky PÍ
íé"c7k"a7o'ouTo7oTttuvm"uTn

1 ai 30 minutách U oboodnik i
lOcta krabička postou Suc Fredouia N T

r9~ Na prodej u F Beme-ád- a E Bartoie
Jana Fiiy a ve všech čeakých hostlaoich prvá
třídy

Omažské školy
obchodničil v

uznávány jsou právem za nej-

lepii ve státu a zaopatřily žá-

kům svým více mist než které-

koliv podobné íkoly jiné!

Celé řadě ml krajanů a krajanek
dostalo se prostřednictvím jich

dobrého postavení

Kdo by si přál dítky švédo škol

tich postati a tak

dobrou budoucnost

jim zabezpečili necht dopíše

nám a my

za cenu sníženou

doživotní školné mu odprodáme

Adresujte dotazy na:

pokrok Nápadu
Omaha Nebr

W G SLOAfcE & CO

obchodnic) a

v61sle6o360741lBeT35uUce
South Omaha

JBammmmmm— Telefon %

Zboii se urodává dle Hbosrl buď za botov
neb na splátky 4itf

C H Brewer & Cc

pohrobníci a pftjčovatelé koní
420-4- sev 25 ul So Omaha Neb
t jtWtmm Telefon číslo 30

S WflTDTJN VOZY

DO TEXAS

ěA? f
PallmanoT j BnIíetQTa spací rozy a rolne

poHoríoré rozy na Tšccti vlasců

NeJlcpM dráha do vJecb mfít

sUnnu-- i Iudiiuitkém úzv-m- í Texasa
jaexiku: a na racinckem pobi-ez- i

Jde pfímo do

"juLot Shermaa GrwnviHr

EaHaa FL worth EiUsdcto

WaxjLfcacMowaco Templ

Calton Taylor GainesviHe

Lo&hart Erarietta Saalíarcos

La G rangů Senice Álraradc

OUSTtW GílVtSTON AIKTU

4 'SMMNTMia

ABSTRAKTY
VTHOTOVrJH

53 UL Sadler
ltk aa Faraa Pattei-- Blk

K naí a tohoto lida Tel 133

10 tu v novém vlastním jeho
sade stromy počaly oésti prvé
ovoce To byl počátek jeho ny

nějších obrovských sadů které

zaujímají plochu 1340 akrů Z

těchto nalézá se 840 akrů v okresu

Osage jež byly osazeny v r 1889

90 a 91 Zbývajících 440 akrů
leží v okresu Leavenwotth
Wellhouse zdržuje se stále ve

své štěpnici a zabývá se pokusy
vedoucími k zušlechťováni stromů
a k docíleni nejhojnější úrody a

tato píle vedla právě k velikému

jeho úspJchu Ncjvělbí sklizeň

vypěstoval Wellhouse v r 1900

když byl ještě společníkem Wheat-ový-

Přes 80000 bušlů jablek
bylo sčesáno a $52000 za ně str
ženo Wellhouse zachovává si

správné zápisky o úrodě každého
roku a z těch vychází na jevo že

průměrný zisk z každého buŠle

jablek za posledních 20 roků ob-

nášel 28 centů V této době jeví
se průměrná sklizeň asi 50 bušlů

jablek na jeden akr v každém
roce

edna velká new-yorsk- á firma

zakoupila letos ceku sklizeň jeho
již na stromech a zaplatila ji ho
tově

Z novč osazených domovin

Vábná přilelitost pro mládence jimi
rudá barva obličeje u příštích

lenuiek nebude překážet

Při posledním otevřeni reservaci
nahrnulo se do Oklahomy tolik
lidí v domnění že podaří se jim
zlskati nějakou tu domovinu a

mnozí přišli s těmi nejnepatrněj-ším- i

prostředky tak že se nyní
ani nemoHou dostat nazpět a mě-

stečka v Oklahomě se těmito zkla-

manými lidmi hemží- - Ještě více

jest jich shromážděno v nově za-

ložených městečkách v reserva-

cích z nichž mnohé vyrostly jako
houby po dešti a jich trváni závisí

patrně od tohoto obyvatelstva jež
časem namíři tam kde se mu bude

zdát lepší příležitost k výživě

Lawton a ostatní městečka ne-

dávno v re ervacích založená

jsou pravým rájem pro řemeslné

hráče bez svědomí již umí dobře
zacházeti s falešnými kostkami a

označenými kartami a kteří k

lehkému získání nějakého toho
dollaru dávají v sázku i své vlast-

ní životy
Ta horší lůza u níž Život lidský

neni ničím ta byla z těchto mě-

steček vypuzena spolkovými mar-

šály a proto také v městečkách

zavládly klidnější poměry
Hráči ze řemesla zde ale zů-

stali a ze všech obchodů v nově

založených těch městečkách herny
jsou neustále naplněny Nejná-ruživější- mi

hráči jsou Indiáni již
si i to nejpotřebnější od úst utr
hnou aby to mohli položiti na

oltář štěstěny Indián má přiro-
zenou nechuť ku práci a proto
většina jich pronajala své farmy
vládou jim vyhražené bělochům
a neni pochybnosti že jakmile to

zákon dovolí tu veliká vStšina

Indiánů prodá tyto své farmy a

obětuje tyto své peníze v hernách
a saloonech

Jeden z důkladných znalců ny-

nějších poměrů v reservacích

praví že jest tam znamenitá pří-

ležitost pro mladé muže s nějakým

kapitálem (nejméně $1000) a s

chutí do ženění Ovšem tato chuť
nesměla by se zastavovat u tudé

barvy příštích ženušek

Mladé Indiánky se úplně lfší

povahou svou od svých kmeno:

vých bratři a lenost těchto lehko-

myslnost a hazardnost stala se ve-

liké většině jich tak odpornou že

se"nechtí provdati za své soukme-nov- ce

a touží po uzavřeni sňatku
s bělochy
Dříve mnoho dobrodruhů hle-

dělo si dopomoci k lehkému živo-

bytí tím že pojali za manželky

Indiánky z nichž mnohé pak

opustili a tyto sňatky staly se ta-

kovým skandálem že konečně

vláda aby tomu učinila přítrž na

uzavření takového sňatku ustano-
vila $1000 "lajsnyz'' '

Tímto ustanovením zamezeno

všechno další zlo takovýchto spe-

kulačních sňatků mezi bělochy a

rudoškami

Každý manžel indiánské squaw

jest polovičním majitelem na její
pozemkové výhradě a poněvadž
tato obnáší čtvrt sekce v nejúrod-nějŠíc- h

částích reservace tu již
několik bělochů odhodlalo se slo-

žití ten "lajsnyz" $1000 aby zí-

skali si ženu a s ní zároveň čtvrt
sekce krásných pozemků

Mladé Indiánky nejsou více ty
squaws jako jich matky byly

Školy Čtení časopisů a stálý styk
1 bělochy přivedly je hodně ku

předa na dráze pokroku a tím

také zjemněa jejich ženský vkus a

ony oblékají se nyní v šaty méně

bizarrní ale lépe jim slušící Také
tak rychle nestárnou jako jich

matky a v 25 letech honosí se

dosud svými pružnými formami a

neztrácí úplně svou grácii ani s

pozdějšími lety
To ovšem dlužno přičfsti tomu

faktu Ze většina t nich má Část

bělošské krve v sobě

lístku Pište jméno a adresa zřetelně
Podobnéko léku jakým jest asthmalene neni

Přinese okamžitou úlevu 1 v nejhoráích případech
Uzdraví tehdy kdyi jiné léky minuly se dčlnkem

Rev C T WEBLS a Vlila Ridge UL praví:
"Zaslanou raně láhev léku Asthmalene na zkouika

mv pořádku obdržel Stěží moha Vám jen po-

děkovat! za to jak výborní se cítím po ožíváni
léku toho Byl jsem otrokem hrozného toho nedu-

hu asthmy po dlouhých deset let Zonřal jsem oí
nad tím že sotva kdy zdraví nabudu Četl jsem na

Štěstí Vaši onámku zázračného Iékn proti h rosné a

traplivé té nemoci záduchy a zprva jsem ae do-

mníval že vynález svfij přochvslujt-t- e Ale přeoe
jsem sl objednal jednn láhev na zkouíko a byl jwm
překvapen léčivostl léku toho Zašlete mni jeiti
jednu obyčejnou láhev"

Rev Dr Morriss Wechsler
rabín Ooug Bnal Israel

v New Yorku ze dne 8 ledna 1901 pláe:
Drs TAFT BROS MEDICÍNĚ CO

Pánové! Vái Asthmalene jest výborným lékem

proll záduáe který léč všechny nesnáze a nemoos

spojené s astbmou Účinek léku toho jest překva-
pujícím Když jsem lék Vái podrobil důkladné

aniilyzl sblednl jsem že neobsahuje ani opium ani
moríín ani chloroform ani jiné podobné látky

1 Čeký deoofk "AmeriCan" v

Clevelandu vycházející světšeo

byl dne y října na oim stránek

% Pan V Ii Torna učitel new-

yorské České denní školy stal ae

redaktorem a obchodním fiditelem

denního listu ''Hlasu Lidu' v

New Yorku vycházejícího List
ten zastane prý i nadále koopera-
tivním

H Blíže Seaton Tex vyhořel
Hnj 93 m m bratřím Josefu a

Franku Řezníčkovým domek špi-

žírna e vším domácím zařížením

a též nějaké peníze na hotovosti
Příčina požáru není známa neboť
v době neStčstf byli na poli za-

městnáni a než doma přispěchali
ztratili vše kromě šesti balíků ba-

vlny jež již také hořela Ztráta

jejich jest značná

" Pan Jostf Haišman i Iowa

City zaměstnaný na dráze B C

R & N přišel předminulý pátek
k vážnému zranění Jel z práce
doma a zasažen byl vlakem při
čemž utrpěl poranění jehož ná

sledkú dlužno vyčkati Zraněný
náleží k řádu P J Šafařík ČS
PS k podpůrnému spolku Záštit

jest ženat a otcem několika dítek

H V Munden Kas- - vyšlo před-

minulý čtvrtek redakcí p A

Motyčky prvé číslo českého tý
denníku "Dvacátý Věk' List
ten jest Bstránkový o 6 sloupcích
slušné úpravy Odporoučí se pak

přízni čtenářstva dlouhým progra-
mem z něhož vyjímáme násle-

dovní: "Trojího druhu jsou otáz

ky jimiŽto časopis více méně

všestranný pozornost včnovati

má Otázky ty jsou: politické
občanské a náboženské V otáz-

kách náboženských autoritou nám

JeŽíŠ Kristus a pravidlem život a

učení jeho V otázkách společen
ských zásadou naší jest: "Miluj
bližního svého jako sebe samého
a všecko co byste chtěli aby
vám lidé činili tak i vy čiňte jim"
V otázce politické zaujímáme

neodvislé nestranné"
"Dvacátému Věku" přejeme hoj
ného zdaru!

1 Krajan Jan Beneš jenž ve

Walfordu la v minulém červnu
střelil svou milenku Anežku Jirso-vo- u

a sebe sama z té příčiny že

se dívka nechtěla za něj ihned

provdati byl předminulé pondělí
odsouzen pro svůj čin na dvě léta

do káznice Byl by dostal trest
daleko větší kdyby Anežka Jirso
va nebyla se dostavila k soudci a

nepožádala jej aby milenci jejímu
uložil ten nejmenší trest poněvadž
jej stále ještě miluje a vezme si jej

jakmile si trest odbude K žádosti

dívky odsouzen byl Beneš k nej
menšímu trestu totiž k dvouleté
mu pobytu v káznici Anežka

Jirsova připravuje prý petici v níž

požádali chce iowského guvernéra
Shawa o milost prfl svého miláčka

li V Chicagu přišel předminulý
čtvrtek o život hrozným spůsobem
krajan Jan Ženíšek z č 4926

Maplewood ave Týž vracel se

ad v hod večer po Francisco
ul k domovu leč sotva Že octl se
na trati Grand Trunk dráhy při-

hnal se v největšf rychlosti osobní
vlak a srazil nešťastníka k zemi

Byl zasažen parostrojem do hlavy
a ramene a kromě toho odhozen

byl do vzdálenosti s takovou prud
kostí že i pádem utrpěl tak těž-

kých poranění Že jim v krátké
době podlehl Mrtvola nešťast
ného krajana dopravena byla

policejním vozem do

rodinného obydlí Jan Ženíšek

byl zaměstnáním tesař a asi 35 let

stár Narodil se ve Vilicích v

kraji píseckém a v Americe byl 14

let Zanechal zde vdovu a pět
dítek

H Letos již po čtvrté za sebou

suspendováno bylo placení poplat-
ků do úmrtního fondu Západní
Česko Bratrské Jednoty a sice na

měsíc říjen Stalo se tak v sou

hlasu stanov ježto do 4 října
žádné úmrtí neoznámeno a na ho-

tovosti v úmrtním fondu nalézalo
se nepočítaje pohledávky na vý-

platu úmrtní v obnosu I949 50

přes f 11000 Jako v roce minu-

lém tak i v tomto nebude placeno
více než jen & assessmentů což

jest zajisté výhodou pro členy k

Jednotě této přináleŽící Kdežto

spolky jinonárodnf nuceny jsou
úmrtní poplatky buďto poměrně
zvyšovati-ane- b dva assesmenty na

jeden měsíc vypisovali aby po
vinnostem svým dostati mohly
Západní

Česko-Brairsk-
á placení

4 asfcssmentů v jediném roce su

spenduie Toť zajisté nejlepším
doporučením této Jednoty A

proto není také divu že pečet
její Členův od 4 července 1897
ani ne z celého jednoho tisíce
vzrostl již na 6000 což zajisté
jest úkaz při českém spolku neví-

daný Nepochybujeme že krajané
našt přesvědčivše se o předno
stech Z Č B J pro své vlastní
dobro k této se přidruží

1 V Chicagu oběšen byl před
minulý pátek v budově okresního
vězeni Polák Jiří Dolintký vrah
ivakra tvého krajana Antonína

Pošle se úplně zdarma po obdržení

CHAINED
FOR TEtl

YEARS

RINGS

RELIÉF J

aoruvna Mane fecnac vj nor maietku Krant
Kitlová Marie Stefan M Kapková

Sbor Hvězda Nové Dobr t 80 JČI)
odbývá av acboae kaídou 1 oodSII v mteiol vi
8 hod odp v alnl Metiově ťfedaedkyné A
Cbktborád 1407 Wllllam áHetnlne K„lll cll

beném obličeji jevila se smrtelná
bledost a dvěma řemeny stáhli

nohy jeho k noh Na to mu dali

třetí řemen přes ruce nad zad svá-

žené a od ramen dolů přikryli jej

bílým rubášem Žalářník sňal

provaz na jehož volném konci

byla osudná klička a navlékl ji

na Krk odsouzenci Dříve však

než ji stáhl otázal se šerif Mager-stad- t

Dolinskihomá-l- i co k namí-

tání proti provedení rozsudku

Pevným hlasem odvětil vrah: "Ne-
mám nic jiného co říci v den mé

popravy než že jsem nevinen

vraždy toho muže (Ant Lízla)

Jsem nevinen bože pomoz mi

bože pomoz mil'1 Když domluvil

zadrhl mu žalářník kličku pevně
kol krku tak aby uzel její přišel
na obratel stisknul samočinné

péro a v okamžiku již propadliště
i s Dolinskim skleslo dolů V

devíti minutách Dolinski byl mrt-

volou Když byl sňat shledáno
že Dolinskimu nebyl zlomen vaz

nýbrž že týž byl uškrcen — Tak

odpykal Dolinski zákoninný trest
za vraždu jíž dopustil se na svém

švakru Ant Lízlovi dne 27 října
minulého roka nedaleko Česko-národníh- o

hřbitova v Chicagu Ku

zločinu tomu přiměla jej hříšná
láska kterou zapředl se svou

švakrovou manželkou Ant Lízla

a sestrou své manželky Nešťastná
oběť jeho krajan Ant Lízl byl

výtečný zahradník a zaměstnán

byl před několika lety též po ně-

jaký čas u zahradníka B Haase
na Vinton ul v Omaze

Jablečný král v Kansasu

Jeho tllké potdtky bez peniz na

fpatnjch pozemcích

Pýchou nejen Osage County
ale celého žírného Kansasu jsou
rozsáhlé jablkové sady Freda
Wellhouse kde se právě započalo
s česáním bohaté úrody Práce
ta není žádnou maličkostí neboť

sady ty rozkládají se na 1240
akrech a potrvá-l- i příznivé počasí
tu česání ovoce bude skončeno asi

ve čtyřech nedělícíi
V Kansasu nebyla letos zrovna

nejltpší ale přece dosti dobrá
úroda Wellhouseovy štěpnice
byly však zvláště přírodou obda-

řeny a jablková jeho sklizeň od-

hadována jest asi na 60000 bušit
a čistý výtěžek z této sklizně bude

obnášeti mezi {20000 až $25000
To ovsem předčí značnou mírou

užitek který by mu mohl vzejiti z

té nejlepší sklizně pšeničné- -

Wellhouse jest dokonalým
a v tomto oboru hospodář-

ství má zvláštní zálibu O ostatní

odbory ve farmerství se mnoho

nestará ač vlastní kromě rozsá-

hlých svých sadů ještě mnoho set
akru dobrých pozemků On hned
v začátcích svých vzal si za pravi
dlo že člověk dodělá se nejlepší- -

ho úspěchu v životě když věnuje
se dokonale jednomu odboru a

tímto pravidlem řídí se podnes a

ono učinilo jej také jablečným
kfálem v Kansasu Nejen že má

osázeno nejvíce pozemků jablko
vými stromy on má také nejlepší
jich druhy a nejlepší ovoce poně-
vadž věnoval pěstování jablek
zvláštní píli a péči

V r 1875 Wellhouse byl chu- -

dým dělníkem živícím se prací
pro jiné ale již v té době zahrad
ničina ho zajímala a on se v prázd-

ných chvílích zanášel různými
experimenty v tomto oboru a ča-

sem si získal mnoho praktických
zkušeností a vědomostí O tom

doslechl se nějakým způsobem L

B Wbeat advokát z Leaven- -

worth který měl velké lány ne

vzdělaných pozemků v okresích
Leavenwortb a Miami jež nehodí

ly se pro pravidelné farmaření o

nichž se však Wheat domníval že

by mohly být použity k pěstování
ovoce a proto poslal pro Well
house by se s ním o tom poradil
a z této úřady utvořeno konečně
mezi oběma společnictvi Wheat
dal Wellhouseovi své pozemky k

volnému použití a tento si zaopa
třil stromky Wellhouse věnoval
s é štěpnici všechnu možnou péči

stromky rychle vzrůstaly V

průběhu Šesti let nesly již ovoce a

štěpnice Čím dále tím větší nesla
užitek a po celých patnáct let byla
pravým zlatým důlem tak že v

této době vynesla oběma společní
kflm přes 1140000 užitku V r
1895 štěpnice začala pozbývat své

plodnosti a na to společníci roz-

dělili se o dosavadní výtěžek a

společnictvi mezi oběma bylo zru-

šeno

Wellhouse předvídal že plod-

nost společné Štěpnice nebude tr-va- ti

stále a proto zavčas koupil
na vlastní účet finé pozemky a

vysázel je nejlepšími jablkovými

AVON SPRINGSNY 1 února 1901

Drs TAFT BHOS MEDICÍNĚ CO

Pánové! Dávaje vysvědčeni VaSemu léku Asthmalene musím doznati že je to výborný
pro-tře- k proti záduBe Moje manželka byla stižena nemoci ton po dvanáct rokli Zkusil jsem
v léčen' jejim svých 1 jinýi-- ptostředkň když jsem pojednounáhodou uzřel Vaái obchodu!
oznámku na oknech Vaši úřadovny na 130 nl

ško který poprvt užila dne 1 listopadu Poznal
Po využiti jedné láhve záducha a manželky moji
lék ten s dobrým svědomím každému odporučit!

Drs TAFT BROS MEDICÍNĚ CO

Pánové! Byl jvem soužen záduchou po 22

výsledku Četl jsem Vaii oznámku a hned jsem sl

tě Koupil jsem si od té doby jedno velkou láhev
Mám v rodiné čtyry dítky a po Šest roku nebyl
lako ryba a konám svoji práci každodenně a bez únavy Dosvědčeni tohoto můžete užiti jak se

Vám hodí Adresa mého bydllltě jest 83S Rivlngton nl 8 RAPHAEL
67 východní 129 nl New York City

Na ilnlU lák? pošleme yám zadarmo zaSlete-l- i nám noštovní Ustele

bnrád 1410 Wllltatns pokladnice M Zikmund
IVO) So llíth at tajemnice Vllb Bartol iZM
oo iin st -

Sbor Martha Urore i 10
Odbfvá avá uravldelná aclitie vidv t npHfa
m6alcl vSokolakáalnl ťredaedkynt Marie

rtwe" i i nifo mistoprcaíitdkyné A
KreJH iajemnice Nellle Hvoboda IXÍlfiSo II
Ht pokladnice Joaie Janeček 1WW So )4 rX
V K Aloisie VaBou první prfivodkyně F
Koláfdrubá Drovodkvně Marie HrÁiln rnltF
atráá Aloíile Jindra venkovní tráí Martě
Jiránek výbor majetku Anna Kuppert Kat
Valeoia Aloisie Krejíl lékal Ur L Svoljotta

Podp sbor Sokolek TjrrŠ Ž 1

odbývá avá acháte Jednou mfeucne a hil
kaidou druhou neděli v alnl Wutioví Vh d
aedkní FrantlPka Kontakt niíntnnfíMlaivlIf
né Marie Hačán tajoiiinice Antonie Mtulskal
W13 fo 241U S itr úítnil' MHrln HílnL- - :i
a Oharlea St (Jmaha pokladnice Jonle
Kaale výbor majetku FrautUka Stepán a
Anna Hllek úíutni výbor Boiena l)uťk a

Marie Matfjka doxorkyoě Marie Riba

Tábor Myrta Un 22 R S A

oanyva acnazi první nedíll v iiiěaícl Taokol-lk- á

alnl thidaedka Mary Houkal a

Frant Uouik tMenmlce atarle
Lrbánek XU4 8 W St pokladnice Anna
likotaký kancilfka Mary Buirknvakf niará

IBVlL Uui„in vil aiil U 1 tji l

atrái Mary ťéclota' výbor majetku A noa
pcmm K veletbovaká A Stejskal: tpolkvoýlakaf IjuIb Svolioda Mary Houkal vyalan
kyní do aletdu Pavla tlanzeiln uiiatovyal

SO-CTT-

Prrba Lože l 828 A0UW

odbývá tvé pravidelná acháte l a 8 středu
v SBíSiC! tííb! p Koubišíbu nažu acjullciTbomiua llec Mlatr Práce Mlke Voienec
dilnvedoucf Anron Kubát dozorce Frank J
Fille taj 81! N Fr Dvořák Ačetnik VI a
fl Bt Kudolnh PnMk poklad John Hitera
právodči Vincenc Marii vnitřní etrááca
Frank Jaroi venkovní atrái

Háj Palmoré I)řeT0í7 Kruh 0řeařek
Odbývá avá schnze kaídá poslední pondfll v
l v místnosti p Laltnera na né a Q ul

Barbora Ucek dAťJná poručnice Anna
Kohn miat ipřetisedka Katle Vocásck bijS7 o t at: Frantifk PlvKkapokiadnloi-Ann- a

Vlarb pr&vodči Anna Kretek vfíiWi-o- e

Josle Křenek vntř ni atrái Anna IliáR
aa venaovni atraz Magdalena ťlvoDka Air
Vonáaek Annbliobéslavský výbor maJťtiUS
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—NEJVĚTŠÍ—

MASNÍ KRÁM

na a Pleree pliti
tuá kralan nál

i FIS KUNOL i
NcJvetM lenkf řernlck tívod

na Eaat Urane

I Velké rií(bymaíav'ebodruuu I
4 uzeot-- k lablmn Šunek a vir co do
T obora vnrtctlkft lábá — Koupíte T
T zde levnř ji a máto lepií Jak u ht-- I

koĎoJInébo
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Uherské výrobky
švtitkovi povidla ovil sýr ýaýri
farán hrnek třímá na prodej m

MHO & BRADY

Cor IXZk IaeawMWOf-- Oaaka
Ktbo: Tbe Orrhartl Frolt Prearrv Oo tok

C berry a mk án Pltubartt Pa 0 A
A L-- UU vyrabital a Imporvár vakp Bt

Vás upřímný Kev Ur MORRIS WECHSLER

Obdržel jsem jednu Vaří láhvičkn léku na zkou

jsem hned výborní účinkujíc! jeho působivost
zmizela a od té doby je zdiáva Proto niobe

O D PHKLPS M D

Dne 5 února 1901

let Zkusil jsem vSeeh možných léku ale bes

obstaral j duu láhev Ozdravil jsem okamži
a děkuju využiti jejSmu nyní své úplné zdraví !

jsem schopen pracovat! Ted1 viak jsem zdráv

FISte tmed & adraujte 8— !m

79 East 1301Ů Street NEW YORK CITY

Jíebraska
Business

Shorthand
College

Boyd Buildinjj rob 17té a

Harney ni Omaha Neb

Obchodní systém od po-
čátkuKoMcdí

Grahamův a Gregreriv
TusnopiS systém

StTOjODiSCCtTl dotýkavá
Methoda

1 M tvlí XÍmA Prakticky
AUlUlulUd a dokonale

Škola již ntnl rotné

katalog zdarma

A M B pTOS

Neorikiádejte

Drs TAFT BEOS MEDICÍNĚ CO

i !— —

Pohled na odbor obchodní a bankovní

Schválena řlďltely vyšších

škol předními obchodníky

a soudními zpravodaji - - -

Zřízena před devíti lety
Zamlstnává nejschopnfjšl učitele

Nejlepší a nejdokonalejší ústav na zapadi

$3000 nloieno min roku v nových psacích strojích
$2500 nloieno v novén zařízení odboru obchodního
Další poschodí pronajato k pohodli iikfi
Místa opatřena 90 proč všech loňských iikfi

Opatřujeme práci pro iiky mimo školních hodin by

strava vydélatl sl mohli
Podzlmai béh počne 2 září

a a

Ti- -
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' tW Píste si pro krásný
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