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kdyby starší z nich zasedl na tib
Po stopž zločincfi

Episoda t úřední činnosti ieria
Kokcíe % Valley okr Neb

dující je výprava zahlédla oba

zločince jak vstupovali do jedné

stodoly v North Loup Tito patrni
neměli asi tušení Že výprava jest
jim v patách neboť sa nějakou
chvíli na to oba opatrně vyklouzl

Kdyby 'jen ženy

vědélyjak mnoho blaha přineslo

by to omaiským domovém

Těžko konali domácí práci píi
bolestech v zádech
IJolesti při zábavě neb práci

Kdyby jen Ženy včdíly toho

příčinu
I3olesti v zádech pňsobcny jsou

nemocemi ledvin
Doan's Kidney Pills jo vyléčí
Omažané jc schvalují
Pí J V lidwardsová č 2733

Fowlcr ni praví: "Musím říci

Že nemilá jsem značné dflvčry v

l)oan's Kidney Pills jcSifi než jsem

je užívala avšak trpřla jsem tak

příznaky nemoce ledvin že um se-

li jsem nčco činit! a Sla jsem do

Kuhn & Co lékárny pro krabičku-Záh-

mne přesvědčily o jich cenč
a po skončení léčby více trápena

jsem nebyla"
Na prodej u vávch obcuodnlkft Cuna
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jim pranic nevadí aby o nínepro-náSel- i

zdrcující rozsudky že jest
tam drihota všecko vsuty ne-

praktické zastaralé přlii a co

hlavního —nemolné!

O nových vymoženostech Ame-

riky nemají ani ponětí Tak na př
když jsem jim vypravoval o ele-

ktrické soustavě tak zvaných "cash
carriers" v amerických závodech
nedovedli to němečtí pánové po-

chopit! a většina myslí dosud že

ta jest vůbec nemožné Totéž

myslí o mnoho jiných Wust a vách
Politika americká jí7£ jim záha-

dou leť i o ní proc(-i-j- í úsudky
zdrcující Spřátelit! se s myšlén-
kou že by mohlo býti v Americe
nebo kdekoliv jinde něco lepšího
nebo dokonalejšího nežli v Neme

cku toho nedovedou a kdo u

tvrzení svém setrvá toho by
snědli — i bez zelí

Proto také postavení Langrovo
není příliš příjemno a vsadím se
Že by místo své rád zaměnil kdyby
k tomu byla příležitost Společnost
s níž se scházítováraíci profesoři
lékaři řiditebvé továren nebo
škol důstojníci úředníci atd

jsou všichni stejného smýšlení —

zarytí Němci jež píchá Amerika

zle do očí
Kdo by si myslil že Němci jsou

našimi přátely politickými spole

čenskými nebo obchodními tedy
se hrozně mýlí Třeba princ Henry

byl na návštěvě ve Spoj Státech

třeba připíjel s presidentem Roo-

seveltem na zdrav! amerického

národa a stálé pfitelství obou

těchto říší třeba císař německý

poslal sl Rooseveltové skvostný
dar třeba nabízí nyní Americe

bronzovou sochu Bedřicha Velké
ho v srdcích Němců hnízdí zášť a

závisť která se tak lehce ničím

vypuditi nedá ba spíše roste Čím

více americký národ pokračuje a

Stává se nebezpečným konkuren

tem domýšlivých a hrabivých
Němců J A Hospodský

Vliv ledvin

Ústrojí lidského těla jest tak

dobře upraveno a výkony jednotli-

vých orgánů tak těsně sloučené a

navzájem od sebe odvislé že cho-

roba jednoho má podobný vliv na

ostatní Obzvláště platí to o led-

vinách a jatrách Když ty se v

nepořádek uvedou celá soustava

tím trpí
Následky porouchaných ledvin

jsou tak vážné že by nikdo neměl

otálet a co možná nejdříve v sa-

mém začátku chorobu utlumila
odstranit Severtv Silitel Ledvin

a Jater zjednává bezprostřední a

stavený v letech m8 — tJi5 rytí-

řem Polosem a opravený arcibi

skupem Engclbertem roku 1500

Leč opět hrad spustí opraven
byl teprve v lctici 189) — 1894

císařem německým Hrau je slohu

staroteutonského s třemi baštami

stoje na strmé skále Dnes posky-

tuje výletníkům romantiky milov-ný-

milý útulek neboť jest zde

pěkná restaurace s rozkošnou vy

hlídkou do kraje
V městě Solingen naleznete ve

veřejných místnostech jako v ka-sín- ě

staré tradicionclnf obrazy
vztahujícími sc k hradu Burghu a

místu samému
V kasíně jsem viděl obraz před-

stavující předhralí Burghu na

němž lze zříti skupina zděšených
lidí a v popředí v ocel oděného

rytíře řítícího se s komoněm do

propasti Pověst dí že mladý rytíř
obviněn byl nepráví ze zločinu

cizoložství a k dokázání neviny

jeho že uloženo bylo mu seskočili
s komoněm svým do propasti pod
hradem Hrdina vykonal úkol vy-

váznuv úplně zdráv a bez pohromy
což sprostilo jej všeho dalšího

podezření avšak odjel a více se v

kraj onen nevrátil My Čechové

máme též v historii naší podobný

příběh o Horymírovi který skočil

se svým Šemíkem 6e skály Výše-dradsk- é

do Vltavy a ušel tak

smrti

Druhý obraz představuje tradici
o založení města a nožířské indu

strie v Solingen
Žil zde před 800 lety starý

kovář Ten mimo kovářství bito
vil též různé nástroje řemeslnické

se zvláštní dovedností tak že měl

daleko široko znamenitou pověst
V tom byl mu nápomocen mladý
dělník který náruživě zamiloval
se do sličné dcery svého mistra

který rozhodl Že dceru svou dá

mu jen tenkráte za ženu zda ve

světě vynalezne ten nejlepší spů-so- b

ku kalení ocele a hotovení tak

nejjemnějších damescenek

Mladík pln nadějí odešel do

světa a posilován láskou a věrno-

stí milenky své a touhou prošel
různé kraje bledě vykonati určený
mu úkol a získati tak ruku milo

vané dívky
Konečně se vrátil Přinesl

kalenou ostrou a jem-

nou tak že vzbudil velký obdiv

Obraz představuje návrat jeho
Mladík v Červeném plášti stojí
skromně ve předu Starý kovář

zkouší prstem obdivuhodný ná-

stroj a ve tváři jeho jeví se údiv a

spokojenost Za mladíkem stojí
matka a přes rameno hledí dívka

pozorujíce s napjetím starého ko-

váře za nímž a podle něho stojí
dva dělníci Celé skupení ozařuje
ohefl z kovářské výhně Osoby
jsou téměř v životní velikosti '

Pak založena také nožířská in-

dustrie v Solingen a okolí

Všechna města v tomto okolí

porýnském honosí se stavbami

středověkými domy pobitými bři-

dlicovými tabulkami vedle nových

pěkných budov moderních Do-

mácnosti lepších tříd jsou zařízeny

úplně po americku jak jsem měl

příležitost viděti v residenci továr-

níků p Nieppmana a p Riegra

přítele rodiny Langrovy a j v

Kanalisace zde není Osvětlení

elektrické jest dokonalé v místno-

stech Na ulicích panuje egyptská
tma Počasí jest nejisté Obloha

jest ku př jako sklo Někam si

vyjdete lei za chvíli vznese se

mrak á dá se' do deště Prší zde
asi polovinu času Proto také jest
zde vegetace bujneu Dobytka jest
zde velmi málo a jest sem- - dopra-
vován na maso z Holštýnska Ho-

landska Švédska atd Na každé

téměř ulici jest obchod s koSským
masem a uzeninami což chudší
lid požívá právě s takovou chutí

jako u nás požíváme ústřice nebo

něco jiného Hlad bývá výtečným
kuchařem Chudý dělník nemůže

platit za libru hovězího masa asi

35 c na našich penězíchtO mohou

dělat pouze lidé zámožní jedno
vejce stojí zde až 9 feniků v zimě

stálo 14 feniků Malé Žemličky
velikostí dolaru 6 nebo 7 kousků
za 15 feniků Šatstvo a zboží že-

lezné hlavní nože atd jest laci-

né Též zelenina jest levná

Společenský život se mni nijak
nezamlouvá ačkoliv přítel Langer
a jeho rodina snažili se mně pobyt
můj v Solingen co možná zpříjem-
nili Samé poklonkovánf smekání
klobouku s hlavy nezvyklá škro-beno-

a etiketa se mní přímo
hnusí " "

Život rodiny Langrovy zvyklé

iký trůn na něn i vládnul slavný
jeho předek Černý Jiří a o nějž

Syl roj KaraJordévíča připraven
ódem ObrenovičŮ
Princ Peter k íedrovánf bu-

doucnosti svého syna založil v

Budapešti Časopisale dosud touto

papírovou zbraní mnoho svému

synu neprospěl Srbský národ ne-

jeví mnoho příchylnosti ke

t nichž pouze jediný
Černý Jiří žije ve vděčné paměti
srbského lidu

Dojmy z cesty

Sídingín a okolí Jeho společenské a

politické fomlry atd

Kraj tento stal se v poslední
době nám Čecboameričanům zná-

mým tim že skončil zde blahodár

ný svůj život nezapomenutelný
Karel Jonáš konsul v Creíeldu a

že kousulcm v Solingen jest nyní
Čechům americkým valně známý
p J J Langer z Wilber který
svůj úfad zastává s tou nc--j větší

svědomitostí a obezřelostf Úřad
sekretáře při konsulátu zastává

schopně pan Victor Heldt z

Solingen samo o sobě není
město velké Čítáť asi 45000 oby-

vatel po většině továrního dělni
ctva hotovícího zboží nožířské
které odtud exportováno jest do
celého světa Město neučiní na

žádného cestovatele dojem příliš
příznivý Jest to staré sídlo s

úzkými křivolakými pochmurný
mi ulicemi na nichž marně byste
hledali nějaký pestrý život jimi
neprochází se ďámy v elegantních
úborech nebo galantní pánové
Ti nejvíce obmezují se na svůj

"kulatý stůl" v tom či onom ho-

stinci nebo kasícě za večerů Za

dne vidíte na ulicích pouze prosto-vlas- é

služky ženské nesoucí na

hlavě koše s různými potravinami
a zeleninou dělníky nebo i dělnice
nesoucí přes krk zavěšený veliký
svazek nožů nebo nůžek domů k

leštění Každý kus práce na zboží
nožířském vykonává jiný dělník
Zde vidíte pekařské obchody

bez chleba řeznické závody bez

masa a závody s různým zbožím

jichž celá zásoba shromážděna jest
za výkladním oknem Uvnitř jsou
vzorky a koupíte li si něco tedy
si počkáte na to až se to objedná
a dopraví Má to tu dobrou vlast-

nost že v takovém závodě mnoho

pcaěz ladem neleží

Město Solingen jak jsem řekl

není samo o sobě příliš velké však

s okolím svým jest obrovské Nebo
těsně k němu přiléhají velká mě-

sta továrnická Vohvinkel Graif-rat- h

Elberfeld Barmrn a Rem-schie- d

které jest nejvč ší Tato

města hemží se vesměs továrnami

na'zboží nožířské nástroje truhlář-

ské tesařské strojnické atd stuhy
na klobouky hedvábné zboží žen-

ské barvy rozsáhlé cihelny na

černé cihly továrny na punčochy
ocelové plátky do šněrovaček

továrny na různé galanterní zboží
šavle továrny na potřeby k bi-

cyklům velké továrny na kostry
deštníkové látky na ně atd atd

Krajina mezi těmito městy jest
půvabná přímo uchvacující ro-

mantická a krásná

Vysoké strmé skály hluboké

sluje trhliny a propasti zeleným
stromovím a bujnon vegetací po
rostlé hory četné bystřiny potů-

čky a řeky to vše objevuje se

udivenému zraku cestovatele na

všech stranách V údolích nalézají
se pak útulně vám kynoucí výletní
místa a restaurace kde usednouce

při sklenici rýnského vína piva
nebo kávy můžete si oddechnouti

a obdivovat! ony krásy přírodní

jichž oko vaše nemůže se ani na-

sytili
Od Solingen na jih rozkládá se

velké město Remschied kde hoto-

ví se ročně za miliony strojnické-
ho a řemeslnického náčiní K němu

vede dráha přes obrovský most
císaře Viléma Jest to nej větší most
v říši německé postavený v roce

1897 Spojuje temena dvou vyso-

kých hor a pne se nad romanti-

ckým údolím v závrt tié výši 110

metrů středem jsa opřen obrov-

ským obloukem Z Remschied

importuje se ročně za miliony
strojnického náčiní leč to nyní
přestává neboť Amerika vyrábí
dnes mnohem praktičtější strojni-
cké a řemeslnické náčiní a expor-

tuje je sem čímž obchod tea valně

trpí Němci také proto zle 'kopají'
na Ameriku S konsulem Langrem

jel jsem přes ně dne 16 května a

druhý dea s tajemníkem p Held-te-

a p E Langrem jr za dešti-

vého počasí dostali jsme se do hor
a pod most kde pohled nati a

celou krajinu jest ještě úchvat

nější
: Na hoře jižní stojí krásná re-

staurace a jejíhož velkého pavlá-

nu jest opět rozkošná vyhlídka do

romantického údolí zvláště na

starý historický brad Burgb po-- '

Znamenitý výkon slídících psu

Pronásledování zlcčuců pomoc!
slídících psů vešlo nyní také v

užívání ve státu Nebrasce a sme-ík-

krásných slídících psů nalézá
se k tomuto účelu ve státní vězni
ci v Lincoln

V minulém roce skoro v kaž
dém případě nějaké včtSí loupeže
jež spáchána byla ve státu a pF

krádežích koní a dobytka a při
pátí á ií po vrrzch používáno s

físpíchem této smetky slídících

psů a pomocí jich přišlo se v kaž

dém téměř případě na stopu zlo-

činců :

Poslední důležitou službu pro
kázala tatJ smřka š idících psů v

řJorth Loup k le svedena byla
bitka m zi tlupou příručích Seriía

Kok Se a pověstnými zločinci

Charlesem Wilsonem také Bald-wine-

zvaným a Jiřím Haskellem

Tito dva zločine na nichž lpí
také podezření že se súíastnili

před několika týdny přepadení
vlaku na burHngtonské dráze blíže

St Joseph Mo páchali loupeže
a krádeže ve čtyřech okresích v

Nebrasce a zabývali se hlavně
krádežemi dobytka a koní Zlo-

dějské své řemeslo provozovali ve

velkém neboťjak zjištěno ukradli

ve Valley okresu celý náklad ho-

vězího dobytka přihnali ho do

North Loup a zde ho prodali a

náklad poslán do trhu v South

Omaze
Šerif Kokeš chtěl těmto kráde-

žím učiniti přítrž za každou cenu

a k tomu účelu telegrafoval do

Liocola Jamesu Maloneovi aby
mu poslal okamžitě své dva slídící

psy Goldbuga a Juba do North

Loup kde Wilson a Haskell
6 pěkných koní a uprchli s

nimi

Malone neprodleně vyslal de

ektiva Charlese H Franklina s

oběma psy do North Loup neboť

Franklin má v tom zkušenost Zde

ho již očekával exšerif Heuck

jemuž byl svěřen úkol vypátrali

lupiče a s ním byla četa příručích

šerifových Byla již noc když se

výprava vydala na cestu aby pá-

trala po stopě zločinců Pomalu

brali se písečnými pláněmi po
nichž stopy vedly
Ntc byla temná a z mraků hro-

zil každým okamžikem spadnouti
déšť kterýž by byl zahladil ve-

škeré stopy leč na štěstí se to
nestalo Celou noc neútaVně brala
se výprava po stopě prchajících
zločinců a k ránu když slunce

pealo se objevovali v červené
zář! červánku na východě počali
slídící psi výti důkaz to že zlo-

činci byli skoro již dostiženi a že

byli kdesi na blízku
Detektiv Franklin držel oba psy

na provaze aby příliš nepředbehli
výpravu a neupozornili oba lupiče
na hrozící jim nebezpečí -
Za nějakou chvíli objevila se

jim farma A G Cressa a oba psi
sotva že ji shlédli počali zuřivě
štěkati a detektiv Franklin je té-

měř nemohl ani udržeti 'jak k ní

pospíchali Patrně že tam oba

lupiči meškali
' Vůdce výpravy Heuck který
jel na koní - pustil se tryskem k

farmě a předjel tlupu jež šla

pěšky půl míle Seskočiv u farmy
s koně dal sí vyvolati majitele
Cressa a od něbo sé dozvěděl že
dva cizinci předešlé noci požádali
ho o přespání na farmě k čemuž

ochotně svolil "Jsou právě u snída-

ně'-doložil farmář Cress
Sotva že to dořekl tu oba ci-

zinci se objevili a počali střOeti
do Heucka který poraněn dvěma
kulemi do nohy sklesnul k zemi
avšak vzdor veliké bolesti Heuck

rychle vyskočil a počal páliti po
lupičích Ti však prchli do stodoly
a zde se zatarasili
Mezitím přirazila k farmě i

ostatní výprava jakmile se však

objevila počali odvážní lupiči po
bí stříleti a šerifovi lidé museli se

ukrýti v domě Zde se umluvili na
na plínu jak by bylo nejlépe
možno stodolu obklíčili a příměti
oba lupiče ku vzdání se a hned

také přikročili k provedení tohoto

plánu Stodola byla obklíčena ze
všech stran aSršak oba ptáčkové
mezitím ulétli Vylomili dví prkna
y zadu ve stodole a otvorem tím

uprchli do blízkého lesa
Bez meškání výprava se vydala

Opět po jich stopě s pomocí slídí-

cích psů Nyní byl úkol těchto

daleko obtížnější neboť lupiči

aby svedli psi se své stopy prchali
malým potokem a trvalo to několik

hodin nežli psům se podařilo

opět nalézt! jich stopu Tak trvala

tato honba celý den neboť Wilson

a Haskell vždy nějakým jiným

fipůfobem hleděli psy svésti s pra-
vé cesty
Avša"t přirozený pud slídících

pi$-pi2iil- iždzase na Pr£
voii SHgi' 1TiKČtru poTaii opít
vytím projevovali že lupiči jsou
na blízku Skutečně také pronásle

ze stodoly a pustili sc směrem k

městečku
Šerifovi pfíruČÍ Meyers a Hu- -

tchiassotva že je zahlédli vyrazili

proti nim a počali na ně páliti V

tom samém okamžiku Wilson
sklesnul k zemi a příruČí na oka-

mžik zastavili palbu Haskell po-

hlédnul na svého soudruha který
v bolesti se svíjel na zemi a vida

že nemá ani té nejmenSÍ naděje k

uniknutí rychle dal ruce vzhůru

na znamení že se vzdává a ve

chvíli byl spoután
Goldbug a Jube po tomto svém

skvělém úspěchu dopraveni byli

opít detektivem Franklinem do
Lincoln

Tak zbaven byl okres Valley
dvou nebezpečných lupičů kleli
dlouho v něm ohrožovali majetek
i životy lidské

Princ Mirko naděje Černohorců- -

K nlmu se pojí sny o veliké slovan

ské Mi na Vfchodí

Mnohé časopisy a mnozí evrop-
ští diplomaté jsou toho náhledu
že nynějším králem Alexandrem
skončeno bude panování dynastie
ObrenovičŮ nad srbským národem
Vláda posledních dvou Obrenovi
čŮ Milána i jeho syna Alexandra

přinesla srbskému národu jenom
ostudu a utrpení a není proto divu
že v srbském národu čím dále tím
větší počíná se jeviti odpor proti
rodu ObrenovičŮ a Srbové by nej-

raději viděli kdyby na srbský
trůn byl osudem povolán princ
Mirko z Černé Hory muž v kaž-

dém ohledu vysoce vynikající
Avšak proti těmto tajným tuž-

bám srbského národa by se roz-

hodně postavilo Rkkousko jež by

zajisté nesvolilo k tomu aby slo

vanské kmeny na Východě byly
spojeny pod jedním a tak vyniká

jícím vládcem který by mohl
utvořili jednou na Východě veli-

kou slovanskou říši

Princ Mirko jest druhorozeným

synem knížete černohorského Ni

koly jejž zemřelý car Alexandr

nazval kdysi svým jediným příte-
lem v Evropě
Manželství jeho bratra prince

Danila který jest následníkem

trůnu po otci jest dosud bezdět

ným a proto stává možnost Že

černohorský trůn může po svém
otci zaujmouti ještě princ Mirko

který jest miláčkem svého otce a

miláčkem všech černohorských

junáků kteří vidi v něm ideál čer
nohorského Sokola

Princ Danilo není daleko tak

populárním jako Mirko a francouz-

ské vychování učinilo z něj více

Pařížana nežli Černohorce Kromě

toho Danilo nevyniká ani posta-
vou ani svým zjevem jako Mirko a

Černohorců statečný mužný zjev
mnoho váží Také manželka Da-nílo-

není u Černohorci v lásce

Je to Němka která nemá sympatií

pro tužby slovanského lidu
Princ Mirko buď ze skutečné

lásky aneb na podnět svého otce
uchází se o ruku krásné dcery ru-

ského velkoknížete Konstantino-vič- e

a kdyby tento sBatek byl uza-

vřen tu by Mirko měl mocné pří-b- u

easké svazky pro své plíny v

budoucnosti Jsa Švakrem italské-kéh- o

krále a zetěm ruského velko-

knížete měl by Mirko ohromnou

politickou oporu a s touto oporou
možno že by se mu podařilo
dostati se na srbský trůn kdyby
nynější král Alexandr buď přinu-

cen byl k odstoupení aneb kdyby
zemřel bezdětek jak se zdá

Kdyby pak Mirko stal se i ná-

sledníkem svého otce na černo-

horském trůnu tu by Rakousko

nemohlo zabrániti spojení Srbů a

Černohorců v jedinou slovanskou

říši a tato říše by ovšem měla ve-

liký vliv na Srby v Bosně a Her-

cegovině nyní Rakouskem okupo-
vané a vliv tento přenášel by se i

na Dalmatiuce Chorvaty a Slo-vinc- e

a sen o veliké slovanské říši

na Východě by se tak blížil ku

svému vtělení
Tato veliká slovanská říše jest

dávným ideálem všech slávských
národů na dálném evropském

východě
To rakouska diplomacie dobře

ví a proto bude hledět stavili vše-

cky možné překážky v cestu čer-

nohorskému princi Mirkovi a bude

podporovat! všechny ostatní soky
jeho Nejmilejším kandidátem na

srbský trůn byl by Rakousku princ
Peter Karaďorděvič potomek

Srbů černého Jiřího

který první pozvedl prapor revo-

luce proti Turku a jenž po osvo-

bození Srbska z tureckého jba
nějaký čas vládnul srbskému ná-

rodu

MPrinq Peter- - Karatfordevič tím
jest Jil star 51 pánkterý„asi mnoho
o trůnovou srbskou koruna nesto-

jí ale oa má dva syny a princ

V) Mantl ťoilcr-Milbur- n C'o„ Iluffnlo
N Y výhradní jednatele pro S 8tdly
Pamatujte Jméno Doan's a nelichá

Jiných

Znacnů snížené ceny
PO

WABASK DRAZE
I13 50 do St Louis a nazpět

Lístky na prodej 16 17 21

a 22 června

S2050 do Portland Maine a

nazpět t Chicaga lístky na pro

dej od 5 do 9 července
5 1 B 90 do Providence R I

nazpět z Chicaga lístky na prodej
7 8 a 9 července

rřeplanní lístky do iSwIi a ze ríoch

řástísrěU
Lístky za zvláštní ceny prodávají tc

clenuc on TKcro Jetnicn mim vyletním
Naváecbny Katky dovolena zaatiivka u

voIp&du niafcarakcno r ozade)te
ivélio jednatele aby vál vypra

vil po YVabaih drtze Na ceny výlety
p ) Jezerech a vtečeny pourounoati ie

te vo Wabash nové úf adovně 1601
řlcjto ul„ aneb dopiata (i O ně prd
adrcaon Ilarrv 12 Hoarai
49ni Oen'1 Agcni ! Unp uaiaba Nať

a tíoil nallapiioil alrojl op Usnou ttroj-1- 1
Ic kilu dílou Tlatit praktlUi tlmeíoícl a

aituJnUi ktajana pp

K110II& Bláha
v i 318 jižní 13 ul

ktcK rul ran (Drátek Okko hlryklA) a tttwc
iťho co do nrwiru Jlcn ipt!a— lu (ripra

lit k")aGrd iMj piliutti vitéU uolFe-buto--

placu 1 1 a klulduneu icmf yloijr
na ohrafonl vateho malrtku aa# loto oa
hM)'lor Iiudeto iala tulní apukotanl
kďl prací onu rlriie tamfo trvtnf n tma- -
ilaiuům "Tin lián Tllmi OSO

JíoTclt j Iron Brass Wk 8

[Noyy život
i vléváme do tela tím £ 1

J vyčltltuo a oživíme krev J
♦ otlra nesíll tne celou aouatavu f
♦ ♦♦+♦++++++♦♦♦♦♦♦♦♦

{ Severův I

t Krvečistitel
♦♦♦♦+♦♦♦+♦+♦♦♦♦♦+♦♦♦♦♦ i
tím i© ůčlukujo přímo na X

krev rozmnožuje po&ot čeř- - J
vených t4llsk čími učini

krev bohatou a mocnou a do- - #
dovtí člloatl tilu I mysli Slabé ♦

bledá dívky oiozou v nim

oejlepil !tk i
Cena $100 I

mm Slili
ABSTRAKTY

--vrnoTovrjJB -

S UL Seiciler
17tb and Farnam Paltcrson Dik

if naS tohoto Halu Tel 1828

HOTEL PRAGUE
čestý bostíBec a mt5s!a Praiiy -

na robu 13 a William ul Omaha

Ciatd 1 pohodlně xaHjeró pokoje pro
ceittijící jakoi i výborní teaka Hravá a
rzorni obaluba
V hoilinct obdríít ljxthf StorzaV

leíík nejleptí druhy vín a likéra a

doutníky No I

Krajane lavíltte-- dn Omshy navíté-vo-ii

iiliylu'ta v ho elu 1'raha neboř
uletttte peo's I rftzných nttoirt

V pHzefi krajana lidU il
ST- F E VUsU-- inM

Fi Langpaul
1247 Jiiní iati ál Omaba Xeb

rkonúvá aprrtvní a lrvr4 vy1rpovni
pokojn vctkrré prnc nutraíkč ovnitr
zvrnM jakož i zaskllvtul oiren

tiiirn-b- piaíru nřjnovíjiifuba nejvkua- -

tiYjtlcU víorkQ a tna nojic
prodív tota levoíjl nel

kdianlív Jin v rnfatř Za vikfro
fíH k prtivédenl ran řrřřf nou ru£i

O liojuon přlit-- krjjaoi idá

Pr Ijang-pavi-
l

Maxi 127 jižní 13 uL Omaha

pokladník K Albrecbt

t T v 5v' Prai lina
otítií vatra acbflia kašlou octili v mfalrl
PMHla Aul T Builin laj Ani V Vrtil
nf arainlk V tel ar ťoattl pokladník Jakub
avubuda Naw Praau Mlnn

Komenský l VI r Uayward
MlnuefloU

odbfri U Kb&M I nděll v mtalcl FMi
J Kunfar rulatflprrdt Vojt pacovakf Mj
Joaet Hiraka tileuvllla Mlun teUlk
Kr Prantaar poklad Václav sledi Oaklaad
Mlun

Karet Yellkf i VII v Hor lfebonl
Minnesota

oHtif rá avi aeboie kaldon DMU mrttnl
Pltfdaada Vojt Uhlíř mlauiptada VactUdl
tajRinotk Jan Noaka SCotulk Jan Podojil
pokladník Volt Klein prtvudíí Jut Hulala
AntVtniek JnaEcllJobn Fllipek rfuorííai
Vojt Mlalo Jot Rdi vfbor majetku Ant
Valllek J KUlpek ttiiícU Kr Slaaka poatt

í VIII Rarnost OwaUnaa atiaa
odbjtváaváacbuaekaadoii I nedlN v mHlet v
Jedou hodinu tdpolv ainl č 8 P I pteriieda
¥t Ilulek tníaiopr4a Tr Burel ujem nik
Leopold Marek tik N Bleta Ht„ ifetoik ft
Perhek pokladník Vác HerdlMka at při-
vodil Dom Moravar vnitrní atrál Kalpar
Bltnák venkovni atrii Joaef U VavHa

Spolek í IX v Pln City Inaesata
odbyrá tri acblia kadon druboa cedili v
miairl PfedaedaJan Stocbl mlatnptrdieda
Tomái Baill tajem Pr W i pjaa Ollr
úfeinik Jan Hejda Plna Oltr Mino poklad
Jan Sanjlarr Plna City Mlnn

Č X Cerhoslovan j OHrkt Han
Hedaada Káral Kohn rnlitopladaeda J

Lepelka tajemník Karet Svlbovac áfetatk
M PetHřka pokladník Václav G Plovbard
prívodři V Jakel vnitřní flrál ř Klií ven-
kovní atrii V Uaraif n úUt vbor J Pivek

čechle Ž XI v So Omaba Keb

OdbfviarhSukaiddrubJ Ctvrtak v ralaf'
Olo osm bodtn ve(er v ainl J Kouukbo 1'fed
edaJan Kubit tajemník Adolf Zeiulik
a O ulfetnlk fr Konci ZSAS St pokl JVociaek Sl 8 Bt

Čísla XII Obrodím v Baelnf Vfls

odtijiraari acháte katdou třetí aobotn v mi
ťcl v 1 hodin vefer 1'fedwla Jo Dclvk lul
Hagerar St taj Joa Htebhk 13 Mlinaukr
Bt ůieinik J L Bya lOffl Hlgb St

Číslo XIII Česky Loty Spaforth Bed

vtood C# Klun
odbjtvi achíia IcnMnu druhou nedlll v rafalo
Pledaeda Karel Boulek míatopřoda Antoa
Bertui tajemník Jaroaiav Kovanda iíelnik
Pr Jarol pokladník Jan ivec

' Číslo XIT Iadimír KliceU
v JUugeu n u

ndhfviacbaiekftidon ttruhon nedill v ulile
rriMjRttaa vranv nncua tajemník Vae Klaj
uf etnik Joi Mendiik Uaufen Wlt poklad
nik Y 1 Koukl

Jan Kas l XV Hopllns Ima
odbívi arl tchllte kaldon druhoo tobolu
mttu-- i rreaa raciav í jrn taj Joa Hromád-
ka (lopklna Xlnn

Kebraska L X VL v Omaha Xeb

odhjivi ave tchftae kaidá první tltrf v nteíel
vaini p i yi nrorna rmoa joa Holeji
raiatopředa J W Hmeb tajemník a ůíílnik
Jakub Marná 1910 So 11 tu Sl pokladník
Karel Marei B K cor áth aud wnu&wa
8t prírodíí AnUJn Kvchl vnitřní itrál
Tomai Holek venkovní atrii Jan Polívka
Jan Polívka A HtilllíkaJ W Hroch vbor
waiaiau _ f

čiřilo XVII v LowrT Xlna
odr pravld ln ichSte první sedilí Před
-- n eiriin rniw tajem waooel Hartoi:
tfetulk J F Upeaka pokl Vroď H Cbao

Číslo XTIUr Bratři Sereri
t Drywaad Wls

volili il aiileduiícl iřadníky: přMaadaTora
n javi wu miaKurexiaeoa an tnuerM} rrank
V Klnkor acet Jan Kvasíte pokl JIM

řtlpek: prívodři Fr Marei voítřnl atrii Jan
Nvbru venkurnl atrii Patr Patrhlr aKta
eeodOjWaJt kalduu d rubou nadiit v tuiaicl

Josef Kavan
CsHI jozemkový - -

Oil s pojišťující JednateL

2709 Již 10 uliček i

Prodivi lotr v Onas I v So Oni au po-
temír airavi a rarmr v pobílil Ometat-- ra
atitu i pojlliinl opatři vim a l b netlepllch
Srera prl cena b nejnlřtirb Tel labri aa
vvbutovováoíia abatraktt i
Obraťte se důvěrou n aího a

bude vám spravedlivě post úženo

Železniční pozemky na prodej
V severním Wisconsinu Chica

go St Paul Minneapolis & Oma
ha drahá mi na prodej při nízkých
čenich a výhodných podmínkách

platebních as 400000 akra vybra--

nyco pozemku rolnických Ti
kdoí koupí táhy mohou vybrati
si poceniky při krásných řekách a

jeterech v nichi jest hojnost ryb
a iei poskytují nevyčerpatelný

zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek

Pozemky po vítíicě jsou zales-

něny půda test árodaou a snadno

zpracovatelnou Chicago Milwau--

kee St Paul Minneapolis
Dulutb Superior Ashland a řetni
jiná prospívající místa oa dráze
C St P„ M & O a oa drahách

jiných poskytují dobrých trh ř pro
plodiny iarmerské

O bhžšl podrobnosti pifite na

- 1 O awmkorí komtaař Hudaoa W

li proe A 0 P A Bt Paut Hraat

jistou pomoc a vyhojenf v každém

případě Jde na sám kořen útra

py vzbuzuje novou sílu a novou

čilost v orgánech těch přemáhá
všechno hromadění hnisu upra

vuje močení a výměšky a tvoří

zdravý a normální itav všech Bl-

ížených částí
PanFr Bureš ze St Paul Neb

dotvrzuje toto: "Měl jsem obtíže

ledvinné a kámen mi působil ne-

snesitelné bolesti Zkusil jsem
několik léků a žádný mi nepo-

mohl ani trochu Konečně kou-

pil jsem si Severův Silitel Ledvin

a Jater Jakmile jsem začal léku

toho užívat hned jsem pocítil
úlevu a když jsem byl hotov s

jednou lahví byl jsem úplní
zdráv Četl jsem o tomto pro-

středku v Severově kalendáři a

řídil jsem se přesně dle návodu"
- Sevéřúv Silitel Ledvin a Jater
jtit lnéjlepš'm prostředkem proti
kameřní zánětu bolesti v zádech

Brígblbví nemoci krvavé moči

řezavce žloutence žlučnatosli

atd Cena 75c a f 125 Podpis
W F Severa Cedar Rapids
lowa jest na každém obalu

LACINÉ VÝLETY

po Illinois Central dráze
Illiooii Central dráha bufa prodávali

lístky na okružní celto platné až do 31

října 1902 s Omaliy do niiblcdoTnlcb misi

Lístky za ceny uvedené v sloupci (1)

na prodtj od 1 do 15 řern vc-toě- :

v sloupci 2) od 10 do tO června vcetoč
(l) )

Bl Pol M X tltM
MllBpulU U

niiuth : Ji msí
Tbe Sopertnra # 1

Atliland wu ™ "
Rayfield Wl I0 1

MxllnoaIakcMlaa TU lo

K1)1ími Mlnn 10

Karlbiiilt Mina 1 " l"U- -

ortbl!lil Mtno T It'
Hundoluh Mino 1 10 tí
Ciuiiuo ValU MIud Teu 10 W

Dne 18 17 21 22 fervna budeme

prodársti :(tky do Chicag a j6t ri
obnoi M 1147' platné ždu 11 xáH 1C02

Kromí do míit výše uvedených bude
nu prc(!áii lístky na nkruínl ceaty
Mhem Irtnl sezony do východních nilíl:
Vél po Dulutb nebo Chicago po parníku
po Velkých Jezerech Zvláilní zsftzunt

pro zijistcnf i pohodli n psrnlku nut-

no učinili dříve
O podrobnosti dopiite ti aneb požá-

dejte otobne
- W H BRILL

1101 Ftrnara £lt Paw Ant
Omnii a Kb Illlnol Central lt R

Elegantní Hostinec

JOSEPH PEZDIRTZ
IŽOiJliní 13 ! Omaha

ftnrni aouth-nmab- píro' neJU-p- dr vt
by ína Ilk- - ri a ýoíjna loiilnllr- -
Chutniakuwxatat pHiraa Krajan
oJ!a tam taravantititto Jaos Sok"!
který JTSrtrivboinaolwonlí at
Obulnoa pMcaS kratjt ttdt

Jl)h£l'H mDIBTZ

životu americkému není závidění

hoJný Já aspoS nevím zda bycb
zde zvykl Celá zábava spočívá v

ztrávenf několika bodin večer u

kulatého stolu v 'Deutsches Iíaus'
nebo Německém kasíně mezi škro-

benou společností 'kulturtraegro'
myslících sí že Žádný národ na

tom božím světě jim není rovefi

což také při každé příležitosti ci-

zincům zgjpiéna Američanům již

jim těŽcvŠiíiidktt leží na jevo

dávají 'Amerika jest jim (aspoB

většině) španělskou vesnicí leč to


