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přítomných srdečný dik jí budiž

za skvělé pohoštění Vždyť kdy-

by člověk ti nevyjel jednou za tý-

den na farmu trochu se najíst po
té stravě v těch zdejších hotelích

by seschnul na skořápku Velice

mě těšřlo že p Červený mě tu též

navštívil a tak poznal můj nový
domov Že se mu zde Ubilo není
se třeba ani zmiňovat Příští pod-

zim nás tu opět navřtíví přijede
na hon slepic kterých zde letos
bude hojně a my už se na Honzí-

ka opět těšíme

Tento týden jsme tu měli malé

vyražení Pan Bedřich Prokeš

přivezl sebou "své kluky" do mě-

sta a tito potkavše se se Svobo-

dovými kováře a Sedláčkovými
saloonlka pro nějaké nedorozu-

měni dostali se do vlasů a mela

byla hotová Neznámo mi kdo

vyšel z bojiště vítězně však tolik
vím že věc konečně tatfky samý-

mi urovnána býti musela a sice u

— báru Pan Prolreš musel totiž
slíbit že vícekrátc hochy své do

Spencer vozit nebude a na to opět

pánové Svoboda a Sedláček slav-ný-

slibem te zavázali že hochův

nvých více na ulici nepustí A

tak slavná pře urovnána Repor-

tér který přítomen byl všemu to-

mu měl slíbeno pakli věc zamlčí

Že dosUne — nu — dostane A

tedy ani muk už o tom!

Minule jsem opomenul jméno
vati mezi zdejšími usazenými Če-

chy rodinu p R Hampla Pan

Hampl minulý rok prodal tvoji
farmu a zde po dobu jednoho ro-

ku vedl živnost hostinskou Kou --

pil pak dvě jiné pěkné farmy blíže

1!

Tra sedle mésfce kvžtna

Náš nezapomenutelný Mícha
nazval měsíc máj měsícem lísky
ale letošní máj lze směle nazvali

m£s(cem smutku Neminul jediný
den aby ae v něm nebyla udála

nějaká krvavá tragedie a některé z

těchto z: znamenány budou po

věky v lidskou paměť
Zde podáváme jen tich důleži-

tějších krvavých tragedií které

nám přinesl letoSní máj:
Dne i kvit na —Tornádo zničilo

město Decca v Indii a zároveň

zpustošilo celé okolí a pít tom

zahynulo 416 lidí

Dne S kvltna — Sopečné výbu-

chy na ostrovech Martinique a St

Vincent spflsobily srrrt 35000
lidí a zahubily velikou část těchto

ostrova
Dne 13 kvílná —Třiadvacet lidí

bylo zabito a 102 poraněno při

výbuchu nafty v Sheridan la
Dne 14 kvltna— Došla kabelová

depeše že se ztroskotal anglický

indický parník Canroeta na němž

nalézalo se 650 cestujících Mno-ho- li

z těchto bylo jich zachráněno

se neudává
Dne ij kvilná — Osm lidí bylo

zastřeleno a šest poraněno v krva-

vém pouličním boji v Atlanta Ga

Dne 18 kvltna — Asi 100 lidí

bylo v Texasu tornádem zabito a

ohromné škody sposobeny Tato
smršť spúsobila také ztrátu na Ž-

ivotech lidských i na majetku v

jiných státech
Dne 19 ivttna—Nlco přes a 00

hornlkt ztratilo své životy při vý-

buchu který se udál v dolech v

Coal Creek Tenn

Dne 30 kvltna — Bouře prová-
zená vodní smrStí přikvačila na

Cincinnati a při tom zahynulo 6

osob a spůsobeno více nežli za

Ji 000000 Škody
Dne 23 kvltna— Severovýchod-

ní část Iowy byla postižena po-

vodněmi jež učinily veliké Škody

na majetku V dolech ve Fernie v

anglické Columbii pochováno

bylo za živa 143 horníků

Dne 24 kvltna — V některých
částech Illinoisu Nebrasky

Mis-Bou- ri

a Kansasu strhnuly ae prud-

ké bouře spůsobivší veliké škody

Tyto zde uvedené události znovu

dokazují že neštěstí nebývá osa-

moceno ale že obyčejně stíhá

jedno druhé '"
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Ve Francii rolníci když pracuji
a potahy volů v polích tu zpívají

celý den domnívajíce se že to

voly pobádá k pilnější práci
"

ChctŠ-l- i vytáhnout! lehce reza

ý šroub přilož k jeho hlavičce

do červena rozpálenou žehličku a

vytáhni ho dlátkem pokud Šroub

est ještě horký

Nej větší ložisko uhlí na světě

nalézá se v Haliči Ložisko toto I

rozkládá se pod zemí do délky

550 mil do Šířky 20 mil a prů
mírná jeho tlquštka jest 250 stop

Blíže Scarborough v Anglii

jest farma jediná svého druhu na

svítě neboť pěstují se na ní pou
ze motýli a můry V saisoně jest

jich tam vypěstováno 20000 kusů

a ty jsou prodávány do sbírek

V Paraguay! mají nejmenšl ban

kovky na svítě neboť nepUtí více

nežli půl našeho centu Za vy-

leštění bot se musí platit dví
takové bankovky a za poštovné
do Ameriky osm Avšak v saiso-

ně lze koupiti tam za jednu tako

vou bankovku 15 oranžů aneb tři

banány aneb jeden veliký melon

Nyní se používá páry k uhašení

oh&ů na lodích s nákladem bavl

ny neboť pára nepůsobí tolik

Škody na nákladu jako voda

Parou lze oheň ubasiti rychleji a

a malou pouze škodou V Galve-ston- u

zřízena byla právě zvláštní

lodice k hasicím účelům jež byla

vypravena aparátem k haienl

parou

Lékařka Schirmacberová v Pa

říži napsala právě pojednání o

ženské práci ve Francii v němž

uvádí že 6100000 zen ve řranen
si vydělává své živobytí a z těchto

že jest 3000000 žen provdaných
Více nežli 2700000 zen jest za

městnáno pracemi v lesích a na

polích V průmyslových závo

dech jest jich zaměstnáno 2000- -

ooo v divadlech 12000 v klášte-

rech jest jich 120000 a v různých
uměních 138460

Nejpozoruhodoějším lupičem
naši doby jest jistý Goodíellow

který byl právě odsouzen na šest

roků do vězení v Glasgow v An

glii Goodíellow vystupoval na

veřejnosti jako pravý gentleman
Oblékal se v nejelegantoější kroj

jezdil v krásné yachtě která byla

vypravena s veškerou nádherou a

touto yachtou podnikal výlety
do různých mořských lázní a zde

v noci spáchal vždy několik lou-

peží a pak zase zmizel Žádný
ovšem neměl ani nejmenŠÍ tušení
Že tento "nóbl" pán jest lupičem
Goodíellow měl také krásný ko-

čár s páre"m plnokrevných bělou-š- ů

v kterém jezdil na lupičské

výpravy Nejčastěji si vyčíhal
své oběti když se ubíraly do ko-

stela a pak se vloupal do jich pří
bytků a vyloupil zde všechno co

mílo nějakou cenu

Naříká-l- i se dnes na některé

'modré zákony" jež ohrožují
osobní svobodu tu tyto zákony
neisou ničím u porovnání a těmi

iež kdvsi zavedeny byly ve stá
tech novoanglickýcb a z nichž zde

podáváme malou snůšku aby naše

čtenářstvo mohlo posoudili jací
blázni ti prví Američané byli

1 Žádná potrava ani zadny
útulek nesmí býti poskytnut Qua- -

erovi aniž Adamitovi aneb jiné
mu nevírci

2 Žádný nesmí běhat! v neděli

neb choditi ve tvé zahradě aneb

nnde vvilmaie ide-l- i do sluzeD
hožleh

3 Žádný nesmí cestovat! vařití

poklízeti ítláti postele stříhati
vlaav aneb holili ae v neděli

1 Žádná matka nesmí libati své

děti v neděli aneb v postní den

5 Neděle počíná západem slun

ce v sobotu
6 Kdokoli nosí oblek ozdobě

ý stříbrnou zlatou aneb koště

iou krajkou dražší neži za 2 Šil

liney yard budiž pohnán k place
ni daní výborem

7 Žádná osoba nesmi prodati
aniž koupiti pozerrek bez povole
ni výboru

8 Kdokoli přinese karty aneb

kostky do této obce budiž poku
tován fis 00

9 Žádný nesmí brát! na jiný
--ilstrni fwJli na huben a harfu

10 Žádný mui nesmí se dvoří

ti dívce ani osobě ani dopisy

pokud si k tomu nezaopatřil svo

leni leif rodičů

it Sezdanílidé musí žít! Spold
aneb budou uvězněni'

12 Každý muž musí milí své

vlasy ostřihány do kulatá dle své

čepice
13 Kněží smi býti zatčeni od

kohokoli i bez zatykače

výbornou zimní pastvu a tu na-

jednou Že ten pánbfiek nesešle

na osení pražádnou vláhu Po
tom nelze se diviti že člověk ten

pochybuje vážně o pravdivosti

přísloví: "Člověče přiČiB se a

já ti budu nápomocen! a ře spí
še uznává za pravdivé "Člově
če dři se a já ti to zkazím! —

Věru aby čerchmant už zde byl
farmářem Už nám tu řádně ne- -

namoklo od minulého září až te

prve teď v polovici kvítal lu
pak ovšem není divu že se nám

pšenice seschly tak velice že už

ani v nejlepším případě mnoho

nevydají Myslím jestli nám pše
nice přinesou od pěti do desíti

bušlů po akru Že to bude hodně

neboť jsme měli velké sucho na

zimu a t jara téz atodoutam
že máme velmi dobrou vyhlídku
na vydatnou úrodu korný Drob-

né obilí jest vůbec málo slibné a

přece nám tu cestovatelé povídá
jí že tu máme dobrou vyhlídku
na sklizen

Onehdy jsem byl asi 15 mil od

nás na západ a opravdu jsem se

podivil jaký jest to rozdíl mezi

Hoisiogton a Otis Cím dále na

západ tím jest osení horši Ně

kteří tamní farmáři pšenici zaorá-

vají a sází na místě ní kornu ka-íírk- u

a ctikrák aby měli alespoň
dost krmiva Pastviny jsou v do

brém stavu dobytek v pořádku

korný pěkně vzcházejí a brambo-

ry jsou slibné Také jsem zasel

půl bušle timothy a asi také tolik

červeného jetele ale poněvadž
jest u nás pro jetel příliš suché

podnebí tak mi špatně vzešel

Také se musím poeblubiti že

jsme byli na divadle odbývaném
v síni p Adolfa Stosa Ze všech

herců líbil se nám nejlépe Jiřík
jenž s panem' baronem měli ty
nejhlavnější úlohy S pozdravem
na všechny čtenářky a čtenáře

"PokZáp" JW Sušánek

WAUK0M1S Okla 26 květ-

na— Red "PokZáp"! Odho

dlal jsem se napsati několik řádek
z naší Oklahomy aby též v jiných
státech věděli jak se nám zde

daří
Ranné pšenice (seté v září) ná-

sledkem studené a suché zimy
nám zmrzly obzvláště pak ty
které byly hodně spasené Pše-

nice seté v druhé polovici října a

listopadu vyhlížejí uspokojivě
některé jsou docela krásné a dají
plnou árodu Zde v okolí se asi

jedna třetina pšenic zaorala třeti-

na' jest řídká a třetina je pěkná
Někdo mí pěknou všecku a někdo

žádnou jak totiž kdo sela v který
čas Ovsy následkem hojných
deštů jsou krásné a taková jest
též kukuřice jen že tato pro příliš
mokré počasí nemůže se oborá-va- t

Nicméně vyhlíží uspokojivě
a jest Dez trávy ua začátku
března nám zde prší dost ale máj

pokud dešťů se týče předčí letos

nad kterýkoliv v minulých desíti

letech Pšenice a ovsy jsou již

vymetané a kukuřice jest od jedné
do dvou stop vysoká K tomuto

dopisu jehož zásilka náhodou by-

la spozděna dlužno mi ještě při-

pojili:
Již nám zde po tři dny silně

prší a nevíme kdy to přestane
Voda všude stojí vlaky jsou spo-zdě-

mosty vodou odplaveny
Ovoce všebo druhu jest letos hoj
ně Moruše a třešně jsou již zra

lé Podruhé více V úctě

Joseph Škoda

SPENCER Neb 29 května
— Red "Pok Západu"l V mi
nulém dopise slíbil jsem že popí
šu krajinu a pozemky v Boyd o--
kresu ' však nezbývá času Po
necháme to opět na příště Každý

týden' tem však zavítá nějaký

známý někdy 1 několik jich na

jednou Tak minulý týden zde

bylo n mne šest krajanů od Tá
bora za So Dakoty vracejících
se od Bonnesteel kde byli podí
vali te na pozemky na reservaci
která příští podzim bude otevřena

Líbilo te jim tán velice jen toho
litovali že žádný z nich alespoů

po čtvrti zabrat: ti nemohl Byli
to pp Brázda Svoboda a Smolík

na jména ostatních již te nepa
matuji
Pan Tom Pučelík z Dodge zde

nrohlíží pozernkv po 14 dnů líbí
se mu zde' již velice ale Tom je
mrská vvběračná všechno mo

hned nejde pod vousy Doufám

však Že te tu usadí Ze SoOma

by zde byl pak po celý týden na

návštěvě u p Karla na farmě bo

stinskv p lan Červený Honzík

je dotud ten taroý "íull oí íun til
tbe Ume ' a že jtme "good tíme1

měli o tom zajittě ještě dnes Dž-o(- k

vypráví přátelům při pěnivém
moku Minulou neděli páně Kar
lovi aa poctu p Červeného sezvali

kroužek přátel ůa svou farmu a že

te nechala pí Karlovi vidět

tom netřeba te mnoho rozepiso

vati Tabule pod jídlem jen te
prohýbaly Jen co pravda všech

na čest pí Karlové a nás všech

Osud frintttny Leuisy Koburgikl
a jejího milence

Před nedávnem způsobil po ce

lé Evropě ohromnou sensaci ro

mán princezny Louisy Koburgské
a jejího milence poručíka Gezy
Matašiče-Keglevič- e který skončil

velice smutně ve vojenském věze- -

ní v Mollersdorfu

Mollersdorf jest malé místečko

vzdáleno asi hodinu jízdy po drá-

ze odídně a v něm vypíná se

veliká žlutá budova obklopená

vysokými zděmi jež slouží za vo- -

enské vězení V této budově jest
zvláštní oddělení vězeňské pro

důstojníky a pro prosté vojáky
dále jsou zde dílny kaple a ne-

mocnice Vězení toto jest ve dne
noci střeženo vojáky s nabitými

puškami
V třetím oddělení označeném

jako "C" jest uvězněa poručík
Matašič Již pyká zde za své

provinění skoro tři roky a ujišťuje
každého s nímž se sotká že jest
nevinen a proklíná při tom svůj
osud a naříká žalostivě i v noci

Z elegantního krásného poručíka
stal se sešlý slabý stařec jehož

síly nestačí ani k Žádné prácí a

on tráví celý den četbou a psaním
Pomalu duch jeho počíná se otu- -

povati a zdá se že poručík Mata-

šič se blíží k hrozné duševní cho

robě — zblbnutí
Princezna Louisa požívá sice

více svobody nežli její milenec

ala vězeni účinkuje také zhoubně

na její tělo i na její duši Čas

svůj ve vězení si krátí hraním na

piano a malováním Štíhli její

postává se ztrácí a z princezny se

stává tlustá dáma která na sebe

již velmi mnoho nedbá

Princezna Louisa jest uvězněna

ve zvustni mate vine vystavené
ve švýcarském slohu a společnicí

její jest komorná Anna Gebauero- -

vá krásné to mladé děvče Její
žalářníkem jest Dr Pierson s

nímž někdy vyjíždívá na procház-
ku Neobyčejná její krása uvadá

a mimo toho ničí si ji sama neboť

často zarývá si nehty do hladkých

svých tváří až z nich krev crčí

Princezna nemluví nikdy o své

rodině jedině zdá se že chová

náklonnost ku své dceři princez
ně Theodoře manželce vévody
Ernesta Gunthera ze Schlesvik-

Holštýnu s níž si neustále Jopi- -

suje
Princezna Louisa jest nejstarší

dcera krále Leopolda a byla pro
vdána za prince Filipa Sasko-Ko- -

V březnu 1898

uprchla s poručíkem Matašičem- -

Keglevičem s nímž íeií manžel

odbýval souboj blíže Golubovce v

Chorvatsku Poručík s princez
nou byli na útěku dopadeni blíže

Záhřebu a Matašič byl odsouzen
do vojenského vězení a princezna
Louisa do vězení v Lindenhof-

ském sanatoriu

Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ

ALBION Neb! 25 května—
Red "Pok Zápl Mnsím spo- -

lučtenářům "PokZáp" oznámili

jak naše osada pokračuje V na-

šem městě jsou zastoupenyvšechny

obchody Jest zde velmi živo a

dosti práce neboť obydelní stavení

rostou zde jako houby po dešti

tak že stavitelové nemohou ani s

nejlepší vůli vyhověti všem těm

občanům kteříž si přejí míti do

my tvé co nejdříve postaveny
Jeden stavitel mi sdělil že by po-

třeboval nějakého dobrého

který by se vyznal v

dobré prácí vnitřní To by byla
dobrá příležitost pro některého

Čecha jenž se vyzná dobře v práci

požadované ježto by měl zajiště-
nu práci a slušný plat až do zimy
Letos se zde stavělo ikoro celou

zimu Ženatý krajan by však

zde stěží nalezl příhodné obydlí
neboť všechny domy jsou zabrá

ny Kdyby však mohl přijeti lem
sám tu by to již šlo Máme zde

elektrické i plynové světlo velké

a krásné cihelné školní budovy
krásnou okresní radnicí a též

slušný parní mlýn — Úroda vy-

hlíží krásně neboť jsme zde měli

hojnost dešťů Ranní brambory
začínají už kvést S pozdravem
na čtenáře "PokZáp" Jos Papež

HOISINGTON Kas

Red "Pok Záp" Musím

zaslati vám a čtenářům "Pok

Záp" několik fádek z tobo vy
chváleného Kansasu a povědít
vám jak se ta vynacházíme Do-

mnívám se že jsou zdejší dopiso-
vatelé MPok Záp" velice vysuše-
ni tím naším suchým počasím tak
2e se žádnému z nich nechce do

psaní' Ono td ale opravda tílí
velice mysl fidsíoiif KdyI tak Člo-

věk rozhlédne se kolem' tebe a

vidí zmařenu valnou část naděje
své na hoinoa úrodo Test to

opravda žalúé když člověk ví

že mi půdu dobrou dokonale

varra tHjftnriK rr imura ucctuia Hnoiar
pokladník K Albrecht

ř' T v Xoiě Praze Mlun

odhfviave achlite katdou 4 ntdí II v měalel
Plfdoda Ant T Budín taj Ant- V Vrtil
nf fltotnib VÍpImv 1'nBl fuiblatntl tbnk
svoboda New Prairue Mlnn

Komenaký č TI v Hajward
Minnesota

odbyviave aehuM I nedíll v míntci Předa
Punfur mlstonfada Vnit Piubivak4 t

Jnrf Htraka Ólenvllle Mlnn aetnik
I'r Prantner poklad Václav Jředl Oakland
Mlnn

Earel Tellkí č Til v Xoii lřeboni
Minnesota

odbývá ave erhne kaldon 4 nedíl mPti-- l
Pledacda Vojt lhllř mlatopleda Vic iKiA
tajemník Jan Kouká dfetnlk Jan 1'odoJiU
pokliiOiilk Volt Klein orvodíl Jim Halata
Ant Velink JiieKdlJuba Pllifiek rýtmr ú'av
Vojt Klein Jo Edl vtbor majetku Ant
VetifekJ Flilpek atriíci Kr etaaka poael

Č YIII Rornoat Owatonna Mlnn

odbfviaviach&iekaidnnl nedili v mtaícl v

{ednn
hodino cdpolv ilnl C B P 8 Pfidaeda

mittnprrda Fr Burřř talemolk
Leopold Marek iil9 N Elem Ht ofetnlk Fr
Pechck bokladnik Ván Hnrdllíkn at nri
vodfi Dotn Moraveo vnitřní atrii Kalpar
Sleaik venkovní ttrátJoaer U Vavřín

Spolek ( IX v Fine City MlnnMota
edbfvi avi achare kadou drulmo nedf 11 v
mínící předseda Jan Htochl mlatooředanda
TnwM tliftl! tajem Fr W Kvř h Plae ( Ur
díetnlk Jan Hejaa Hne City Mlou- - poklad
Jan fiambavr Ptne City Mlnn

t X feehosloTnn v Olivla Mlnn
Predaeda Kare) Kohn mlatopredaeda J
Ipelka tajemník Karel Svlhovee avtnik
M PetWka pokladník Vii:lav O Ploybard
prlvodd V akci vnitrní atrii F Krti ven-
kovní atrii V Ilaraiin otet výbor J Pivek

Čechle l XI v So Omaha Seb
Od tiívi aehfiae katdř druhf čtvrtek v níi

olooem bod In veíer v aloi J Koutekho Pled
at lajnu nuoai tajemník Aaoir £etulik 01
a O uli'tnlk Pr Kunci a 8 St poklJ
Vociaek il aiBot

ííslo XII Chrudim v Itacine Wii
odbývá ré ach tie kaldou třetí anbotu v ml-l- ei

v 7 hodin veíer PFedaeda Jo riut--k 101

HagererHt taj Joa Ktehllk i2 Mllwaukee
St ilíetnlk J U Bya KW Hlh 8t

(íhIo XIII ÍVský Ler v Seafortli Red
wood Co Mlnn

odbfvá ich&se kadnn druhou nedlil t měaio
Predaeda Karrl Bnutuk mlatopreda Anton
Berbna tajemiitk Jaroalav Kovanda dieto i

Fr Jirol pokladník Jan gvec

túU XIT Iadliuír Klácel
v IIauKP'1 rVU

ndbfvi achnae katdou druhou nedtll v ma!c
ťreaaena rrant uoiiia tajemník vac Kla
oCetntkJoa Meodlík Uaugeo Wla poklad
_tl L'bldik r ě iwu1

Jan Kut ř XV Hpkln Mlnn
odbfvá avi achnae kaldou drahou aobota
mvaici rrwi v ariav iyra taj joa nromaa- -
ko uopmna ninn

Nelrhka i XVI v Omaha !feb

odbývá tri aebnie katdi prvni Který v mealel
vaiui p j w iirocna jut jjoieja
mlupfed J W Hroch tajemník a tfémik
Jakub Marci la Hj ío 13ta St pokíaduik
Karel Mirc4 g K eor ftth and Wtlllana
St prfivodCi Anton Kýchly voitfní atrii
Tomii Koíck venkovní atrii Jan Polívka
Jan Polívka A HniliekaJ W Uroch výbor
maletku

ííslo XVII v Lowrr Mína
odť- - nravid Jiní achoie nrvni neděli Před
"iu Martin Barloi: ujem Wencel llartol
úiotuík J F Le pětka pokl Fred H Cban

(íalo XVIII Bratři Neren
' v Drjirood Vli

rvnltn al sialednllci dradnlky r predaeda Tom
nyaeiKo uuiwuietiMaatfiB riueraj rrana
V Klnkor úítit Jan Kvaelke uokl JIH
Atipek: prtvodd Fr Marei vnitřní atrii Jaa
Nybrt venkovní atrii Petr Petrlik bchiae
aeodbývajk kaidou druhou Dědili v rníiiel

Josef Kavan
O'!! pozemkový

'-

- -

Ol a toJišťDjíc jednatel

rm již 19 ulice®
Prodává loty v Oman t v go Omaie pa

tentky aarovi a fariny v pobílil Omeliy 1 ve
autu a pojtaient npatn varn a tch neJlťtVicli
rem pfl cenách nejnliilch Tii aabrvA aa
vrbotovovánlm abatrakt6

Obraťte ae a důvřrou n nžho a

bude vám spravedlivě posl úženo

Železniční pozemky na prodej
V severním VViscousinu Chica-

go St Paul Minneapolia & Oma-

ha drahá má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra-

ných pozemků rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a

jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jei poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek

Pozemky po většině jsou zales-

něny půda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul Mioneapolif
Duluth Superior Ashland a četná

jiná prospívající města na dráze

C St P M & O a na dráhách

jiných poskytují dobrých trh pro
plodiny íarmerské

O bliiii podrobnosti piite na
Ge W Bell

poeeiBkový koeaUaT Hndeoa Wf
" G H McRae

llproa AOP A S PauCMlai

města postavil budovu která ho

stála blízko a 500 v niž je nyní
má hostinská živnost a teď jest
dobře zaopatřen' bude slušně zíti

pěkného nájmu Syn jeho pak
Gustav odebéře se letos na studie

do Des Moines Iowa

Pan Svoboda kovář by potře
boval dělníka pošlete sem něja-

kého ale dobrého kováře S po
zdravem všem známým jsem Váš

J K Sinkule

Záravf ni tobatství

Bohatstvi nemá žádné skuteč

né ceny není--h člověk zdráv

Jak mnohý boháč zaměnil by

svoje peníze za zdravé a silné

tělo? Měli bychom proto t veli-

kou pečlivostí zdraví svoje opa-trova- ti

a každou chorobu hned v

zárodku utlumit Severův Krve-čistit-

má takové vlastnosti že

přirozeně soustavu lepší čistí a

sílí Ničí co je nepřirozeného

vylučuje z těla všechnu nečistotu

sílí vlákna a osvěžuje celou čivní

soustavu Blahodárné jeho účin-

ky patrny jsou po krátkém léčení

neboť slabost zmizí chápavost
stane se čilejší a celé tělo proniká
pocit zdraví a síly Je li sousta

va tělesná podkopána krev neči-

stá čivy sesláblé při letní ho-

rečce vyrážkách a kožních nemo-cec- h

krtici zvětšených žlázách

atd působí Severův Krvečistitel

rychle a jistě Jako jarní lék ku

přemožení tísnivého účinku zim

ního a ku vzbuzení ústrojí každé

ho ku silné a zdravé činnosti ne

mi sobě rovna Cena fioo
Na důkaz pravosti je podpis vyra- -

bitele W F Severy Cedar Ra

pids Iowa na každém obalu

HLEDÁ SE JO? PAZDBURA kterf
utii rokem idrioval

nřkde t Mlnneat£ oeh lila! Ilakoií Jwit 24

rokritir nou 8 palci rjtokf ni ilroltr
retit vlasy mnar oci nrujnoe
nTtiííím Dohrtu tho MI loo

uctivé ttriioi by Ui otitafn pniiy kKHII
J K H k urt of Pokrok gtpadii Omh
Neb MM

Na prodej lů na yýmčna

MLVLAJ Unkém tTÍp#: 1 podl- -

boo 21 trtfiiU (koní Jetanl tor koMl

noři) 4 HrSedutloré polIUlová korby t
celku 40 mit bIIdý fl'oet SO CMkyiui

americkými I nlmeckýml (usy (kolotoť vat

jej tiaů lehce k (redut t pohyb čtyřmi ma

lými hochy Tle oete oprareno ta Tlím pH

slcieutTlm levot na prodej aneb vymtnl ae

ia Jiný obchod aeb majetek PH koupi ta
boto peolie Jeat třeba slollt polovici kupo!
otny Bílili adtii

JAN ŽABKA

li— i bcnuyier tteo

HOTEL PRAGUE
: Seslí MneciEžsta My
na robu 13 a William uL Omaha

Cnte I Dobodlné íaHrené pokoje pro
ceatujfct jakoi i výborná ceiká itrava
vzorná obsluna
Vhotlinci obdr?ít vyborn Storzov

leták nřllepil arubj vin a mera
doutníky Ko 1

Kr!n zavftíte-- li do OmalT DÍvíte- -
too ubytulta ae v hotelu Praba nebof
otetříte (ents I různých nemizl

V pHzeS krajanů UH Vál

„ F E Vlasák mJ

Bohaté
zásoben Masny krám

Tlaeuf

Josef Nejepinský
1 401 jižní 16 ul Omaha

Velko- - 1 maioobcaoa čerstvým mě-
ním i Dukliídsnvrn matem vitcíným
zbotfm azenarjkým a vbbec vlím co do
oboru toho přináleíl
Ot)!řdo4vT možno uřioiti t telefonem

a tyto řádně rychle ae vyřizují
TELEFON 1316 S8m

1

)

'

1

1

i

J i

Přehled největších neštžstí v ni- -

? storii lidstva

Žlvotá ztraceno

Dne 24 února r 79 Pom--

pejí zničeno výbuchem

sopky Vesuvu 30000
R 11 37 Catania v Cilicii

rozvalena zemětřesením 15000
R ia68 Sicílie byla zni-

čena zemětřesením 60000
Dne 5 pros 1456 země-

třesení v Neapoli 40000
Dne 26 února 1531 země

třesení v Lisabonu 30000
V září 1693 zemětřesením

v Sicílii zničeno 55 měst

a 300 vesnic Z Cata-ni- e

a íeií 18000 obyv
nezůstalo ani památky 100000

Dne 3 února 1703 město

Teddó v Žaponsku zni

čeno! 200000
Dne jo list 1731 země

třesení í▼ Pekingu 1 00000
Dne 28 října 1746 Lima

a Callao zničeny 18000
V září 1754 Caíro zničeno 40000
Dne 7 č'na 1 7 5 í Kascharr
v Persii pohlceno 40000

Dne 1 list 1755 veliké
~ zemětřesení ve Španěl-

sku a Portugalu a v osmi

minutách zahynulo 50-00- 0

obyvatelů v Lisabo-

nu Města Coimbra
'
Oporto Braga a St
Ubes byla úplně rozva- -

lena Ve španělsku Ma- -'

laga byla zničena a v

ssntiny obrácena Po-

lovice Fezu ▼ Marokku

byla zničena a více nežli "

13000 Arabů zabito

3000 domů na ostrově

Madeiře rozbořeno 100000
Dne 4 února 1797 celá

krajina mezí Santa Fé a
Panamou zničena a mě-

sto Quito obrácéno
"

asutiný 40000
Dne ío srp 1833 Aleppo
rozvaleno

" i' 30000
Dne 36 května 1830 Can-io- n

v Číně Dostiženo

zemětřesením 6000
Dne a břevna 1856 země-třeie- ní

na ostrovech mo- -'

luckých 3000
Do 16 pros 1857 Cala- -

brie v Neapoli zničeno 10000
Dne a čce 1863 zemětře-

sení částečně zničilo '

Maaillu V 'v '1000
Dna ti srpna 1868 země--

i IřeSrtf Pera a Ecuador 5©o

ZáchTaty SÍSmÍÍnVdenním utfvéni Dr Klnea Gnmt Nerve

Ktorr Mwrl yro i 'í h"' 1k'J?"

a( obeVilte )! ldv ir U SUJ na
JI ArcfeSl Palladela-al-a f
Předplaťte se na Pokrok Zápa-

du pouze Ji 00 ročně

A rlch but undevrloped 1

fl' traetlnNofUiwtrtarnWyo IIII ' mlnf ConUint wonder- - 1 1

fully food openini- - tnt ík
í itrcami A milion arres It

11 ofumdoneaforaettlemciit jl

(~jr r - - #nr~

# d4M4 ti'''- -
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