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SFOHOMISJI Wash - Red

"Pok Záp
' Musím se zmínit

několika slovy o našem Washing-

tonu Počasí zde máme krásné

jako v letě jen kdyby nám zde tak

PATEJDLA

Vyléčení
Jos Lilia ze Sherry Wlsplíei
"Naše děti měly prudký' kn 5

šel ale po dvomloiiulm mži- - S

voní neverova naittomu pro
pilce wplaé se uzdravily"

Takový účinek má téměř v

každém případe

Severův
Balsám

pro plíce
Jest to zcela bezpečný lék í

proti kasllnastuzenlochrnp-tén- l
záškrtu zánětu průdu-

šek a pilo atd
CENA 25 o 50 CT

$t3™ MASNÍ IM
as již stran' nifsla vluetní krnji 1

Orntrí Iřimolové
čislo I344ilnf '3- -

zúsohy mfisa vřtbo druhu

azjnek í&liimft Suiifk vfile vSi-b- ro

obor tento Hpailí

Ceny levnější viež kdekoliv Jinde

Jos Vopálka
ŘEZNlK A UZENÁŘ

na 5 aWllllam vil
má vz8fbě vdy výhfr frrstvetao
m inu vAeho druhu J koí I výieínfch výrob-k- il

njonáfdliýih Kup' u nfho nu kouřku
tt uJUFuJttniB vin ie p xlruhé pUJdele laa 'ii

léta předešlá Ale obavy jsou

přece neboť je li půda vyschlá k

jaru ví každý že to není dobré
V úctě Karel Rendla

RAVENNA Neb 11 února—
Red "Pok Záp''l Musím také

Čtenářům vašeho listu sdělit jak
se u nás máme Řeknu to krátce:

dost dobře Pro svou potřebu
máme dost Na prodej se nám arci

nedostává Co se týče obilí toho

jsme sklidili málo a ke všemu bylo

ještě dosti bídné Jarka sypala od

2 do 7 bušlů po akru Oves byl

také špatný a sypal od 10 do 20

bušlů po akru Korná vydala též

málo od 5 do 15 bušlů po akru

Za to však zimní pšenice byla dosti

pěkná ta vydala od 20 do 40
bušlů po akru Proto ten kdo jí
měl dosti zaseto je na tom dobře

Celkem však vzatc úroda letošní

byla slabá a to už tak máme po
dva roky Nuže do třetice všeho

dobrého! Doufejme že tento rok
nám vše vynahradí Nikdy nebylo
zle aby zas nebylo dobře

Počasí jsme měli až do 25 ledna

obstojné Ale na den začal padat
sníh a padal po dva dny Zároveň
se dostavil prudký severák kterýž
to místy zametl dost čistě místy
však nadělal veliké závěje Ná-

sledkem toho jsou cesty dosti

špatoé Mrzne stále a máme zde
tudíž zimní počasí Tak to má být!
Take se musím zmínit že ke

muě přijeli na návštěvu páuové
Frank Ondráček a Josef Růžička
od Morse Bluif Byli mně velice

vítáni a byl jsem tomu opravdu
rád že shledal jsem se opět se

starými sousedy a dobrými přátely
Jsou to hoši od veselého pluku a

já sám jsem také rád vesel Hodí
me se tudíž velmi dobře dohro-

mady Snadno se dovtípíteŽe jsme
přivezli též troehu toho pěnivého
moku červeného Pozval jsem
ještě mé sousedy domácí rovněž

hochy veselé a výborně jsme se

společně pobavili Nesmím zapo
menout ztníniti se též o tom že

jsme milé naše návštěvníky pro-

vezli po těch našich pískových
kopcích Mohou alespoň nyní říci

že viděli místo kde zajíci dávají
dobrou noc Jest přáním naším

abyste milí přátelé opět brzy k
ná-- n přijeli neb jste nás tu velice
obveselili a nějakou tu písničku

HAMBURSXQ-AMERICK- A LINIE

Spoli-ěnos- t tato udržuje celý rok pravidelné spojeni s Evropou
Imlřnii NeJryohlťiSí jízda z Jiew Yorku do Hamburku

Lodě odjíždřjí ve řtvrtek v sobotu

Atyour Service
The porters in charge of

Burlington tourist sleeping-car- s

are picked men

Most of them have bcen

with us for years They are

honest civil and obliging

They know what isexpected
of them and the excursion

conductors see that they do

it
Tourist-car- s lor Culifornia leave

Omaha thrce úmes a week Throuiíh to
San rranrwťo and IM
AnKeles Write forrate
and (older giving lull
iaíormation

J Fkancis

Gen'l Piusenger Agt
Omaha Neb

Josef Kavan
CHl pozemkový - - --

O'! a pojišťující jednatel
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Obraťte se s důvěrou n něho a
bude vám spravedlivě posl úženo

Nebraska
Business

Shorthand
College

Boyd Building rob 17té a

Harney ol Omaha Neb

KneiiVedeDí Obchodní systém od po-

čátku

OrabamovaO regřert
TBsnopis- 'syBtém

Met hod a
StrojopiscctYl' "dotýkavá

AigiiĚiia-rr- are

katalog zdarma

flambursko í"ierii Ká Linie jest neisiarSf Nřm-ck- á Trans-Atlantic- Paropla-
vební Spoiečnoat a vlastni s!02 lodí majfrtch úhrnnou enosnost 541083 tun96
těflito jsou vliké námořní parníky zahrnujíc! 24 dvouSroubových parolodi
které ku pohodlí cestujících zvliišť zařízeny jsou Takový počet parolodí ne
vlastní ždn4 Jiná apolečnoet Ohledně přeplavu aeen obraťte se na

HAMBURG-AMERICA- N LINE

Pafopiiv Spol' Sev-nemeck- ého

Lloydu
Po parolodích expresních nejryck'ejší jízda přes

moře za 5 duí 15 hodin a 10 minut

g lřeplttvni oeny!Sg5tv
Po panilodfcb cxpressoícn z New Yorku do Břemen $380C
Po parolodích prav dělných z New Yorku do Břemen $3000
Po parolodích exprestních z Břemen do New Yorku 3850
Po parolodích pravidelných z Břemen do New York "

$3850

JELRICHS & CO 5BroadwayNew York
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Londýn spotřebuje 1 1 tun soli
denně

#

Německo ku konci roku 1902
bude míli stálou' armádu 495500
mužů Armáda Francie jest asi

stejně silná

Jeden michiganský frmer vě-

noval 35000 akrů pozemků z

nichž lesy byly vykáceny státní
lesnické komisi michiganské

Na světě nalézá se 798 různých
druhů růží a až dosud nepodařilo
se v žádné výstavě soustřediti

všechny tyto druhy královny
květin

#

Výlohy na sklizení 1000 akrů

píenice obnáší více nežli f 600 V

tomto obnosu ovšem nejsou za-

hrnuty výlohy za setí a orání jež
obnáší průměrně ti za akr

Londýn spotřebuje 15000000
kusů růiné drůbeže každého roku

Kdyby tato byla rozdělena rovno-

měrně obyvatelstvu tu by připa

daly tři kusy ročně na kadného

obyvatele tohoto veleměsta
#

Silná světla pod nimiž jsou

umístěny nádrže s petrolejem uží-

vají se nyní od vinařů e Francii

ku ničení Škodného hmyzu na

révách V jedné z těchto nádrží

nalezeno bylo za noc 4868 kusů

pošlého hmyzu za jedinou noc

Nejsilnější zvířata oa zemi živí

se stravou rostlinnou Slon jest

vegetarián a přece svou silou zmů-

že několik lvů- - Také zvířata s

největší rychlostí a vytrvalostí jako
kůrl jelen antilopa jsou vegeta-
riáni

#

Zvláštní druh lidí žije na bře-

zích řeky Purus v jižní Americe

Muži ženy i děti mají na bílé pleti
hnědé skvrny a sice velice hustě

po celém těle Touto svojí kropě
natostí činí zvláštní dojem na ce

stovatele Kmen tento se živí

hlavně rybami

Jest to skutečný ač nanejvýš
zvláštní fakt že lidé zasypaní ve

sněhu v lavinách mohou zřetelně

slyšeti každé slovo pronešené od

těch kdož je ve sněhu hledají ale
ani nejúsilovnější výkřiky ve sněhu

pohrobenveh nepronikají třeba jen
několika stopami sněhu na venek

Zkamenělé tropické ovoce na

lezeno bylo v uhlí ve Spicberkách
v skupině to ostrovů v arktickém

oceánu mezi Greenlandem a No-

vou Zembií Důkaz to že kdysi na

těchto nyní studených končinách

muselo panovati tropické vedro a

že zde rostly oranže a jiné jižní
ovoce

V Alžírsku se domorodé obyva-

telstvo za méně nežli padesát roků
téměř zdvojnásobilo V roce 1856
čítalo 2307000 duší a v roce 1900

vstoupnul tent ) počet na 4071
000 duší Evropanů není v Alžír

sku ani 60000 z nichžto něco
více nežli polovice jest původu
francouzského

Není to k víře podobno a přece
jest to pravda že se vystřílí z děl
a pušek tuna olova na každého

zabitého vojáka Dle evropských
statistik jest dokázáno že od 3000
do 1000 výstřelů připadá na kaž-

dého vojáka jenž učiněn byl k

boji neschopným
x

Jedině dvě třetiny rozlohy lotu
může býti zastaveno ve Štokholmu
na rohových lotech pak tři čtvrti

ay Zbytek nezastavené rozlohy
musí býti ponechán pro upravení
dvorku a pro získání dobrého den-

ního světla a ventilace Takovýto
moudrý zákon by měl být prová-
děn v některých amerických mě-

stech
#

Domotodí velbloudi v Sibiři jsou
příčinou mnohého údivu cestova-

telů Na mongolské nížině ku př- -

kde zima často dosahuje až 40

stupňů pod nulou tu medvědi pro
bíhají se venku aniž by cítili ně-

jaké následky veliké zimy Na

poušji Gobikde v letě bývá přímo
pekelné horko 140 stupňů tu vel
bloudu působí to zrovna tak málo

jako ona zima na mongolské
nížině

3oletá zkušenost dokazu

je ze Aveoanus larbolineum bar
va ochrání skutečně všechny před-

měty ze dřeva nad neb pod zemí
nebo pod vodou před práchnivě-ní-

a hnitím a trvale zbaví stáje a

kurníky všech čmelíků a roztočů

Oběžníky zdarma Carbolioeum
Wood-Preservin- g Co Milwaukee
Wis 2703

PŘEKLAD V

1'okruf

KAPITOLA u
V niž Klnfo Jeho dví pobočníci jeho

sluh cestuji n zdařbfih j

Kd je ten pocestný jenž ujíždí

po drahách spiavnycn tottio
sjízdných po průplavech řekách

nebeské rí$e? Jde jde pořád ne-

věda dnes kde bude zítra Pro-

chází místy nevida jicb vítá do

hostinců nebo hospod jen proto

sby tam pospal několik hodin

stav! se v jídelnách jen sby na-

ch vat něčehi poíil Peníze nelpl
mu v ruce plýtvá jimi vyhazuje

je aby urychlil svůj pochod- -

Není kupcem zabývajícím se

obchodními záležitostmi Není

mandarinem jemuž ministr sviřil

nějaký důležitý a pilný úkol

Není umělcem který lil pří
rodních kri Není učencem

vidcem jejž záliba pudí pátrat po

starožitných listinách Skrytých ve

chrámech bonzů nebo lamů staré

Číny Není studujícím jenž ubírá

se do pagody zkoušek aby si tam

dobyl akademických hodností ani

knězem Buddhovým chodícím po

kraji dohlížet na venkovské oltáfí

ky zřízené mezi kořeny posvátného

banyanu ani poutníkem jenž jde

vykonat nějaký slib na některou z

pěti svatých hor nebtské říše

Je to nepravý Kinan provázený
Fryem-Craifrc- vždy čilými a ná-

sledovaný Sunem čím dál tírn

ochablejším Je to Kinío zmítaný

podivnou náladou která jej nutká

prcnati a zárovtil hledali o

Vaoga Je to klient

Stolttuice jenž snaží se cestuje
takto neustále sem a tam záporné-tiout- i

na své postavení a snad i

zabezpečili se proti neviditelným

nebezpečenstvím která mu hrozí

NeilfDŠf střelec není list že re

nechybí pohyblivého cíle a Kinío

chce býti cílem jenž nikdy neutkví
v nepohnutosti
Cestovníci vsedli v Nankingu

na jeden z rychlých amerických

parníkův ohromných plovoucích
hotelů které jezdí po Modré řece

Za šedesát hodin potom vystoupí
li z lodi v Haokeu neuznavše ani

za hodnu obdivu zvláStní skálu

"SiroteČka" vyvstávající prostřed

jangeekianga na jejímž temeni

pne se tak směle chrám kde bon-

zové konají bohoslužbu
V Haokeu ležícím při stoku

Modré řeky a její důležité pobočkjj
Hankianga (v jižní Cíně označuji
se řeky a říčky jménem "kiang"
v severní Číně jménem "ho") za-

stavit se bludný Kinfo jenom na

půl dne I tu vyskytovaly se pa-

mátky tajpinské v neopravitelných
zříceninách avšak ani v tomto
obchodním městě jež vlastně ná

leží ku krajskému městu Ilanjaog-f- u

hlavním městě této provincie

Hupe rozloženém po pravém bře

hu řeky nezanechal nedosažitelný

Vaag ani sledu svědčícího že se

tudy ubíral Nebylo tu nikde

těch strašných písmen která na-

lezl Kinfo v Nankingu na hrobě

korunovaného bonza

Jestli se Craig a Fry těšili kdy

nadějí že za této cesty Čínou

shlédnou poněkud města nebo

poznají mnvy a obyčeje byli z ní

brzo vyvedeni Nebyliť by měli

ani kdy něco si zaznameoati a

jich dojmy z cesty byly by záleže-

ly pouze v některých jménech
měst a městeček neb udejích ně
IrAlítra m&ofrA I ř nťhvtí ani

zvědavi ani žvastavi Nemluvili

Spolu takměf nikdy Nač? Co

si myslil Craig myslil si Fry také

Byla by to bývala jen samomluva

Pročež nevšimli si rovoíž jiko
jich klient dvojího rázu vlastního

většině čínských měst mrtvých v

středu ale živých v pí jdmžstích
V Hankeu ledva zpozorovali evrop-

skou Čtvrt s širokými v pravém
úhlu se křižujícími ulicemi s

úpravnými domy o a prochazištěm

stíněným velkými stromy jež se

táhne po břehu Modré řeky Měli

oči jen proto aby viděli jedinkého
člověka a tento člověk zůstal ne-

viditelným-
Ježto příliv vzdýmal vodu Han-kian- g

mohl parník ujeti ještě
šedesát míl proti tomuto přítoku
až do Laohokeu

Kinfoovi ani nepřipadlo aby

upustil od tohoto způsobu cesto-

vání který se mu líbil doufal na-

opak že se takto dostaoe až na

místo kde Hankiang přestává býti

splavným Řídil se mimo to i

radou Craiga a Frye kteří by si

nebyli ničeho snažněji přáli než

aby tato plavba trvala po všechen

čas cesty Ostraha byla na lodi

snazší nebezpečenstva menší

Beztobo později na cestách ne-

valně bezpečných v provinciích
střední Číny bude jinak
aun pak byl s tímto životem na

parníku dosti spokojen Nechodil

nedělal ničeho zůstavuje svého

pána na starost úslužoým Craigo
vi Fryovi a neměl na mysli nic
než jak by spal ve svém koutku

nasnídav naobědvav a navečeřev
se svědomitě a kuchyni byla
dobrá I

ovin!

Komukoli jinému kromě tohoto
nevědomce byl by i jiný pořad
nastalý iástečoí ve atrapě lodní za
očkolik dnf potom projevil že v

zeměpisné poloze cestovníkův udá
la se změna pásma

Natoupiloť pří jídle pojednou
na místě rýže obilí v podobě ne-

kvašených chlebů na chuť dosti

lahodných jedly li se hned jak
vyšly z pece
Sun jsa pravý Číňan z jihu po-

hřešoval bolestně obvyklé rýže
Vžd}ť se tak zručně uměl oháněti
hůlčičkami když si pouštěl zrnka
šálku do Širokých úst a faké

dávky spolykal Čeho ještě třeba

pravému nebešťanu má li rýži a

čaj!
Parník plující proti proudu

Hankianga octl se tedy v oblasti
obilí Kraj vzal na sebe jiný ráz
Na obzoru obrážely se hory a na

jich temenech tvrze zbudované za

někdejší dynastie Mingův Umělé

vysoké břehy stěsnující vodu

řeky ustoupily nízkým břehům
mezi nimiž šířilo se řečiště na
úimit své hloubky Krajské město

Huanlofj objevilo se v úzoru
Kinfo nevystoupil ani z lodi na

těch několik hodin co trvalo na-

kládání topiva před celními lodice-
mi Co by dělal v tomto městě

jež spatřiti nedbat ani dost málo?
Míl toliko jediné přání poněvadž
už nenalézal stopy po 'filosofovi:
zobrati se ještě dále do střední
Číny kde by ho Vang již nedo-stih- l

ač nedostihne li tam on

Vanga
Po Huanlofu dospěli dvou měst

naproti sobě vystavěných obchod-

ního města Fančenga na levém
břehu a krajského města Siang-jangfu- a

na pravém břehu ono

jest předměstím plným ruchu čilé-

ho obyvatelstva a tržebního shonu

toto sídlem úřadův a spíše mrtvé
nežli živé

A za FaYičengem zahýbal Han-

kiang náhou oklikou přímo na
sever jsa ještě splivný až do
Lanhokeua Leč pro málo vody
nemohl parník plouti dále
Tu nabyla věc prajiného rázu

Od této zastávky okolnosti cesty
zajisté se velice změnily Mu-

sili opustit! řeky "cesty které
chodí" a jiti sami neb aspoň
místo příjemného běhu lodi vpra
viti se v (htrky otřesy a cVky

bídných vozidel užívaných v ne-

beské říši Nešťastný Sun! nastá-valy- ť

mu neskonalé potíže náma-

hy a výčitky!
Věru kdo by se byl BÚčastoil s

Kinfoem této přepodivné pouti
z provincie do provincie z města

do mětta se zlou by se byl potá
zul Jednou cestoval povozem
ale jaký to byl povoz! Bědo a

přibitá velkými Železoými hřeby
na nápravu dvou kol tažená dvě

ma zpurnými mezkyněma a krytá

pouhým plátnem jímž stejnou
měrou pronikaly dešťové krůpěje
n sluneční paprskyl ťodrune
ležel v mezkových nosítkách jaké
si budce zavěšené tnezi dvěma

dlouhými bambusy a hourající i

kymácející pohyby tak prudkými
že by byla od nich lodice praskala
ve yšech útorech

Craig a Fry jeli pak podle no

sítek jako pobočníci na dvou

oslech ještě hůře hourajících a

kymácejících než nosítka sama

kdežto Sun kdykoliv nastala po
třeba zrychlit! pochod Šel pěšky
broukaje kleje a posiluje se více

než bylo radno a slušno častými

doušky kaolianské kořalky Rov-

něž on potácíval se pak zvláštními

kolísavými pohyby jichž příčinou
však nebyla nerovná půda! Slo-

vem hlouček nebyl by býval silněji
zmítán ani na vzdutém moři

Na koních — a to na špatných
koních jak dlužno připomenouti
— vjeli Kinfo a jeho druzi do
Sifiaufua bývalého hlavního města
říše středu kteréž císařové z dy-

nastie Tangů byli druhdy povýšili
na své sídlo

Ale co jim bylo podstoupit!
svízel Q v i nebezpečenstev nežli

se dostali do této vzdáltoé provin-
cie Šansi nežli se probrali jejími

nekonečnými vyprahlými a holými

pláněmi!
Květnové slunce v této země

pisné šířce souhlasné s Šířkou

jižních Spanl vysílalo paprsky

již nesoesitelné a vířilo jemný

prach silnic které nepoznaly
oikda kamenného podkladu Z

těch Žlutavých kotoučů prosy-

cujících vzduch jako nezdravý
kouř vycházel člověk Šedý od

hlavy po paty Byl to kraj
"loessu'' zvláštního geologického
útvsru vlastního severnf Číně

"který nenf již zemí a neaí skalou
či ať lépe dím kamenem jenž
neměl ještě kdy zhutněli ' (Léoo

Rouaset)
Pokračování

Htthvatv trn vyMěanv Záchvaty a
MilM UialJ nrranmi smurf po Jdo-danf- ni

utívsnl !r K:lne' Oroac Nerve
KnMorer Zailete l pro Si 00 fabev mnu-
tím Obdrtit H Klrm Ilr H Kline Lul
SI A rek tu ťbllMeipbla Fa

příliš často nepršelo Dobytek vy

háníme ven pastviny se zelenají
tak Že tu máme po celou zimu jako
v jiných státech z jara Než i v

letě jest tu velice mírné ponebí
tak že může každý dobře spát a

také dobře jíst Velká tepla nás

zde nesouží Veškeré produkty
farmerské dobře se zde odbudou

S pozdravem Josie Šimon

CLARKSON Neb — Redakce

"Pok Záp"l četl jsem onehdy v

ťokroku Nápadu 2e dělnici v

Pennsylvanii sebrali deset tisíc

dollarů na pomuík presidenta mu

čedoíka VVm McKinleyho Může li

pak to být pravda? Vždyť mnohé

časopisy pořáde hlásaly že jest

president McKinley nepřítelem
délnictvažd pracuje jen pro bohá
če a pro kapitalisty A teď by soad
dělníci byli první kteříž by chtěli
zbudovat presidentovi pomník?!
Ale možná že pracoval McKinley

pro kapitalisty Vždyť stalo se

snad jeho přičiněním že se tu roZ'

množil taký odbyt na všecky vý

robky A kdyby nebylo kapitalistů
kdo by vynaložil peníze na podai
ky průmyslové všemožných odbo

rů? Dělníci zajisté nel Nyní jest to
i pro dělníky dobré pracoval li

nebožtík president pro kapitalisty
Než některé čisopisy měly stále
co vyčítat McKioleymu vždyť

ještě nyní petragické smrti jeho
četl jsem v jeduom časopisu že

vedl presi lent válku a že k tomu

nebyl kongresem oprávněn Jest
mi opravdu s podivením že by byl

pan redaktor toho listu takým ne- -

vědomcemže by nevěděl ani tolik
že byl president k tomu nejen

oprávněn ale že byl k tomu přímo
donucen?! Či to snaJ pan redaktor

zapomněl? Aneb snad konečně si

myslí že to lid zapomněl?
Franc Fajman

PEKRY O T 8 února
Red "Pok Záp"! Musím sezmí-ni-t

jak to vypadá v té nově ote-

vřené reservaci Naše vláda se

domnívala když otevře ony po-

zemky pomocí loterie že odstraní
mnoho zla jaká se dálo na př při
otevírání Cherokee pruhu Po ote
vření Cherokee reservace měli ad

vokáti pravé Žně Když měli třebas

jeto dost malou často i úplně bez

podstatnou příčinu tu zařídili to
tak že kontest byl jist Tehdy byl
všude jen samý advokát- - Když pak
nahlédneme jak to dopadá v této
reservaci jež osazena byla pomocí
losů shledáme že v tom není

mnoho rozdílu Agentů jest všude

plno a každý z nich má na prodej
velké množství pozemků Toť se

ví že mají na prodej jenom samé

"dofcré'' pozemky a notný pšoures
k tomu Tak ať si někdo vybéře
kde jest nezištnost Jaký nával byl
má dojista každý dosud v paměti

Každý také ví že mezi ucházeČi o

domoviny byla velká síla těch

kteříž jen chtěli vydělat peníze na

skutečném osadoíku a kteříž ani z

daleka neměli zdání aby Šli far

mařit A proto jest tu tolik po-

zemku na prodej Jak velký počet

byl těch co si toužebně přáli aby
ten kus hroudy obdrželi a mohli

si založit svůj domov! Ovšem že

to může nyní učiniti každý právě
tak dobře jako při otvírání reser
vace ale pouze ten kdo má k

tomu prostředky Takových jest
ale málo Většina jest chuďasů
kteří mají sotva tolik aby to mohli

vydržet rok neb nanejvýše dva a

za tou příčinou není ani pomyšlení
aby se z této potřebné strany
mohli agenti a advokáti ještě obo-

hacovat K tomu dlužno připojit!
ještě to nejlepší
Znám několik občanů kteří zde

v Cherokee pruhu měli domoviny
Prodali pouze odstup a tvrdí že

tím prý nabyli opět práva zabrat
si nové Snad by to mohli dělat do

nekonečna Zajisté Že kdyby to

vláda byla vše věděla tak jako to

vf mnohý osadník jinak by se

byla na to připravila Zlu tomuto
mohlo býti v každém ohledu

jenom měla vláda na

říditi že každý osadník musí na

pozemku svém bydlet pět roků že

domovinu svou nesmí do pěti let

prodali nýbrž pouze vládě vrátit
a nikoliv odstupem jinému za vý-

dělek Dozajista že by sotva jedna
třetina se byla dostavila k regi
traci
Kdo z našinců má dostačiteloé

prostředky finančn(Ž&dný nechybí
pokusi li se tam o nabytí vlast
nictvf půdy neboť později bude to
vše tak drahé jako zde v Chero-

kee Zde byty na počátku k tiostá-n- f

pozemky za babku a hle nyní

zpívají od ti ooo do #7000 za

jednu čtvrt sekce Nechci snad

vychvalovali Oklahomu neb ta má

též své stinné stránky jako je lze

nalézti kdekoli jinde Také se zde

každému nelíbí ale — zvyk jest
druhá přirozenost
Letos to u nás kouká smutně

Máme zde velké suebo Ovšem

ještě nenf nic zkaženo jenom to
že neměl dobytek tolik pastvy jako

!' trui t

Pohled ria odbor obchodní a bankovní 1

KXXXlaWXXXXMXKlOOragXXJtf

Schválena řldltely vyšších

škol předními obchodníky

a soudnic' zpravodaji

Zřízena před devíti lety Škola jií není rovné

Zamlstnává nejschopnljíí uíitele

nám sem co nejdříve pošjete S

pozdravem narodáky kolem Morse
Bluff usazené jakož i na všechny
čtenáře "Pok Záp znamená n

se v úctě James Pabian

Sebevražedniee v úboru nevfsty

Je to truchlivé zakončení milost

ného románu vzmkléhfl mezi že

natým mužem který rodinu svoji
v daleké zemi opustil a svobodnou
ženou která svému nápadníkovi
neskonale důvěřovala Hrdiny
tohoto románku jsou: Tomáš Lá
tal z Trenčína a Anastazie SouČ

kova 26 roků stará do Lipoltic
11 Přelouče příslušná Z minulosti

Latálovy nebylo do pátku 24 mm

pranic známo Milenci bydleli v

Dlouhé třídě v Praze a v soused
stvf o Látalovi se vyprávělo že

jest to strýček Součkovy Vystu-

poval
'

také pod pseudonymem
Tomáš Souček Důvod osvojení
si nepravého jména byl vysvětlen

teprve nyní Z Trenčína obdrželo

pražské policejní ředitelství sděle
ní Že Tomáš Látal před delší

dobc opustil svou rodinu která
se octla v nouzi a mimo to že

falšoval úřadof listiny Poněvadž

stopa Látalova odhalena v Praze

dožádápa policie za jeho vypátrá-
ní Skutečně také Látal nalezen

pod přijatým jménem Souček V

pátek byla mu zaslána obsílka

aby se dostavil k výslechu na bez-p- t

čnostní oddělení policejní Ode-

bral se tam a Už se do společné
domácnosti ke své milence nevrá-

til Byl prohlášen zatčeným
odvedeo k trestnímu soudu a za-

vedeno proti němu vyšetřování
pro zločin podvodu Součková

byla touto episodou ve svém mi-

lostném poměru velmi zdrcena
V pátek večer prodlela delší dobu
mimo příbytek a vrátila se s kyticí
řvunných květin V sousedství

vyprávěli druhý den že slyšeli
naříkání její které později utichlo
V sobotu ráno ze Součková neob-

jevila Když pak ani dopoledne
neotevřela svůj příbytek vyroz-
uměna o tom policie Objednaný
zámečník dvéře --

paklíčem otevřel
a zástupce policejního úřadu vstou-

pit do vnitř Ve druhé místnosti

byla nalezena joučkova— oběšena

Sebevraždu provedla ve zvláštním
úboru Ocfěla se do bílého roucha
se závojem a v pravici držela ko-

šíček s květinanri V této příšerné
posici vypadala jako oběšená ne-

věsta Provaz na němž visela

policista přeřízl mrtvola položena
na podlahu a po lékařském ohle
dání odvezena v truhle do patbo- -

logického ústavu Před provede-
ním sebevraždy napsala zoufalá
žena několik dopisů které ode

vzdány komisařství V poslední
vůli svrchky své odkázala bratrovi
V jiném listě přimlouvala se aby
Látalovi byl vyměřen malý trest
poněvadž všeho sama byla vinnou

Knpnite Dra Kellera o--
svédčené léky pro nenioce
koňské a dobyWí

Nejlepší a nejdokonalejší ústav na západě"

$3000 uloženo min- - roku v nových psacích strojích
$2500 uloženo v novém zařízení odboru obchodního
Další poschodí pronajato k pohodlí žáků
Místa opatřena 90 proc všech loňských žáků

Opatřujeme práci pro žáky mimo školních hodin by na

stravu vydělat! si mohli
Podzimní béh počne 2 září

a
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tW Pište si pro krrfaný
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OMAHA SANITARIUM

Hodinlír fstlzRr

Obchoduji rozhodně
oboru tomto vyrábí
Taít se na ceny

O

Omaha Sanitarium
Soukromý Český léCebni dsla a nemocnice

Soukromý rtMftv kde naleznou nemocni
krajané trpící obronokými nemocemi pobo

domácí zaopatřeni ao4eireof ťrtjfmvjf
nemocni trpici revmatlpmem soucbotéml

nemocemi žaludku atrev srdce očí ufti krku
nosu chudokrevnosti tenská netnoce oer-v-o
é nemooe atd

Ústav má saFisent k léCenl pomoci přiroze-
ných prostredkft )ako Jest voda ve vioeh
zpfisobecb elektřina masá? X psprsky atd
Kuchyni Česká l'H)emné pokojíky pro ne-

mocna te se cítf jako doma Dotazy venko-
va se ocb"tn£ sod povídají
Nemocni i menta n ohou docházet! kaidt

ráno do ústavo k Kleni Tel A lim

lir K H BKEUEK řídící lékař

adovna v Browo Block 409 Tel SftB

958 North ijth Ave Omaha Neb

zárčšKy prsteny nánšuice

nellepSím zbožím jci sa v
Nové vzorky právě doily

-

IDr Fr Kálal
ORDINUJI

VofiTdlInsrtjbalS a Wllllam ul od Idol
hod oilp a o4 S do t bod reíer

V SFadoTn pokoj l t Oretghton Blwk mb
U Donglu ol od II do 1 hod odp od I
íolodp Jd hod reíer Si
Tri atytf t98 Tů úřadotng 168

2413 ! ulice

SOUTH OMAHA


