
Kansasu o 10 proc z jižní Da
koty Zmenšeni rozlohy seozna

Zprávy o stavu osení zní

příznivé

ny pokročily zdární ve vzrůstu
Korná jest již úplni zasázeni a

pěkní vzchází Se aázením fazolí

vždy pozadu a nikam to nepřive
de Ve staré vlasti neměl ovšen

každý ku vzděláni takou příleži-
tost jakou má zde Já si příle

ii Pokrok Západu
ncjlíiclnejší týdenník nazápailé pouze $100 ročnč

ZDARMA POŠLEME VÁM

Jeden 'balíček zázračného léku I lékař
ak dobrozdání pro váí případ
hojíme každou nemoc spfiso
benou z jakékoli příčiny
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Pohled na odbor obchodní a bankovní

Schválena řidltely vyšších

škol předními obchodníky

a soudnfm zpravodaji

Zřízena přtd devlli lety
Zamfstnává

Nejlepši a nejdokonaleji!

Škola jii není rovni

nejschopnfjít utitele

ústav na západe
$3000 uloženo min roku v nových psacích strojích
$2500 uloženo v novém zařízeni odboru obchodního
Další poschodí pronajato k pohodlí žáku
Místa opatřena 90 proc všech loňských iákS
Opatřujeme práci pro žáby mimo školních hodin by na
stravu vydélatl si mohli

Podzimní téh požne 2 1 září
tW PiSte ei pro krásný katalog zdarma __mss
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HAMBURSKO-AME- RI CXÁ LINIE

Společnost tato ndržujp celý rok pravidelné spojení g Evropou dvou- -

érouhovýnil loděmi Scjrychlejií jízda z New Vorku do llianburku
Lode odjíždějí re čtvrtek v sobotu

Hambursko ímerieká Linie lest nejstarsí Nfmeckí Trana-Atlantick-
á Paropla-

vební Společnost a vlastni 202 lodí majících úhrnnou snosnost 541083 tun86 i
uxuio jsou venae ntimorm parniay zanrnujici XI dvousroubovych parolodi
které ku pohodlí cestujících zvlášť zařízeny jsou Takový poíet parolodí ne-

vlastní žádná Jiná společnost Ohledně přeplavu a cen obraťte se na~

HAMBURG-AMERICA- N LINE

Paroplav Spol Ssv
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes

moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut

Po parolodích expressnícn z New Yorku do Břemen $3800
Po parolodích pravidelných z New Yorku do Břemen $3000

muje z New Yorku Pennsylvanie
a Michiganu o 1 proc z Ohia a

Wisconsinu o 4 proc z Iowy a

Indiány o 10 proc z Illinoisti o

u proc a z Missouri o 21 proc
Průměrný stav jablek jest v

celku nepříznivý Ze čtrnácti
států v nichž se nejvíce jablek
pěstuje pouze dva státy oznamují
zlepšení n4d desetiletý průměr a

sice sev Karolina o 1 proc a Mi

chigan o 6 proc Z New Yorku
se oznamuje zhoršeni o 5 proc z

Illinoisu a Iowy o o proc z Ohio
12 proc z Pennsylvanie a Kan

sasu o 16 proc z Kcntucky Vir-

ginie a Tennesse o 17 proc z

Missouri o 18 proc a z Indiány o

19 proc
Rozloha věnovaná rýži byla

zmenšena v Alabamě ve Floridě
Arkansasu a v sev Karolíně

kdežto z jižní Karoliny z Missis

sippi z Louisiany a lexasu se

oznamuje zvětšení osevní rozlohy
1 4 22 a 60 proc proti oné z

lořiského roku

Stav osení

Poslední zpráva zemřdilského odboru

Ačkoliv poslední týden byl prů
měrní chladnějším nežli obyčejně
tu všeobecni počasí bylo příznivé

distriktech východně od Rocky
Mountaina Státy v údol! Mis

souri trpěly opětné přílišnými
dešťmi které přerušily také polní
práce v severní části Illinoisu a

Indiány a v jižních státech Wis
consinu a Michiganu Dešti lest

nyní potřebí podél zálivu a atlan
tického pobřeží a sice od Texasu
až k jižnímu Novoanglicku a sucho
se již stává nebezpečným v Káro
linách

Teplé deštivé počasí v posled
ním týdnu účinkovalo přízniví na

vyvinuti sněti na ozimce v Mis

souri a Indianě avšak v celku lze

zaznamenali zlepšení stavu ozim

ky
Se žněmi se již zapečalo v sev

Karolině v Tennessee a v jižní
části Missouri a Kaosasu avlak

posledně jmenovaném statě jsou
žni zdržovány přílišnými dešťmi
Pšenice jarka rychle vzrůstá a

jest v slibném stavu po celém pše
ničném pásmu kromě v nížinách
kde utrpěla přílišnou vláhou
Zde j?ou podrobné zprávy

jednotlivých států:

NEBRASKA --Vlhký v celku

příznivý týden pro osení jen tu
tam způsobeny škody silnými
ešťmi pšenice vzrůstá zdárně

Oves jest znační zlepšen a počíná
již nalévali Ovorávání korný
jest zdrzeno ale stav této jest
istý a koma rychle vzrůstá Tra

viny 1 brambory v pěkném stavu
KANSAS —Teplý týden De

ští spadnuly po celém státu vyjí'
maje v některých středních a zá-

padních okresích a vláha tato

prospěla stavu osení Plenice se

lepší Žoi se konají s obtížemi na

jihu ve střední části pšenice do
rává a v severní se nalévá Korná
vzrůstá rychle potřebuje však
ulti-a- ce Oves nadějni vzrůstá

Trávy a luka velmi pěkné
MINNESOTA —Časté deští a

mírné počasí účinkovaly zdárně
a vzrůst drobného obili korný

konopí brambor a travin Ranný

ječmen a pšenice ozimka již
Dobrá úroda jahod počí

ná dozrávali
IOWA-Póf- así posledního tf
ne byln teplé ale na mnohých

místech lijáky uškodily osení

Nikde korná utrpěla těžce odpla
vením a zaplavením půdy Pole
počínají se čistit! od plevele
SEV DAKOTA— Pšenice jest

ve znamenitém stavu kromě v ně-

kterých nížinách kde byla poško
zena nedávnými místními lijáky
Oves pokračuje také zdární kor- -

i pěkně vzrůstá konopí ječmen
mileta jsou dosud sety Všech

no osení které vyrazilo vypadá

pěkní Trávy jsou velmi pěkné
dobrá sklizeS sena jest zajištína
JIŽ DAKOTA — V minulém

týdnu spadly dobře rozdělené de
ště počasí bylo příznivé Jarka
oves ječmen žito konopí bram-

bory a traviny vzrůstají zdárně

jen červi na některých místech
osení poškozují' Vyhlídky na
sklizeS sena dobré Žito již vy-

metá vyhlídky na sklizeS ovoce

prostředni
WISCONSIN — Silné deště

padnuly v úterý a v pátek a ná

sledkem tobo na nížinách a v hli- -

itých půdách Osení utrpělo pří
lišnou vláhou Kultivace korný

jest
- zdržena následkem tohoto

Ihkého počasí a role se znečišťu- -

plevelem Jetel jest již v plném
květu v jižních a středních okre- -

ích Luka jsou znamenitá a ve

liká sklizeS sena est zajištěna
Vyhlídky na ovoce dobré '

MICHIGAN —Mrazíky poško- -

ly poněkud zeliny a ovoce v

zahradách a časté silnédeští zdr-- "

ely polní práce a poškodily osení
na nížinách " Všeobecní pšenice
žito oves ječmen luka a pastvi

Po parolodích expresních z Břemen do New Yorku $3850
Po parolodích pravidelných z Břemen do New Yorku $3660

Dle fUblilnjck odhadl) bude ebnJMi

pltnttnt iklitcfl aii OJJ mil buílu

Osevní roiloha Jarky měnil nelil

loni osevní rozloha ovsa

Ječmene zvitiena

Přibližný odhad zemždelskéh

odboru vzhledem ke stavu osení

jak jev! se v íervou poukazuje na

velikou sklizeň

Osev ozimní pšen 37103000 ak

Osev jarní pšenice 18634000

Úhrnem 45737000 ak

Přibližný odhad sklizní z toho

to osení

Ozimky 340000000 bu

Jarky 293000000
V celku 633000000 bu

Osev ovsa 28429000 přibliž

ný odhad sklizní ovsa 884540
000 bušlň

Stav osení v tomto mčsíci

Jam! pšenice 954 proč
Oztmka 641
Oves 906
Žito 881
Ječmen 936
Dle předběžných zpráv vychází

na jevo že osev pšeniční jest letos
o 2511000 akrů čili o 128 proč
menši než loni Z 19 států a

nichž došly přesné zprávy o stavu

járky ze 13 se oznamuje zmenše

ni osevní plochy jedmž ve VVash

ington se osev letos zvětšil c

100000 akrů V Minnesotě jest
osev letos menši o 745000 akrů
v se v Dakotě o 905000 akrů což

bylo hlavní zaviněno nepříznivým

počasím v době setí v již Dakotě
se zmenšjl osev o 400000 akrů v

Nebrasce o 340000 akrů kteréžto

zmenšeni osevu járky přivoděno

bylo zvěUenlm osevu ozimky
Průměrný stav járky dne 1

června byl 954 proč ze sta proti
92 proč v loni v té době Ny-

nější průměrný itav jarního osevu

byl předčen pouze třikráte v po
sledních patnácti letech Ze států
jež maji nejméně 1000000 akrů
osevu a více oznamuje se tento

stav járky: Z jižní Dakoty 100

proč ze sev Dakoty 96 proč
z Minnesoty a Iowy 95 proč
Washingtonu a Oregonu 97 a 93

procent
Průměrný stav ozimky na 1

června byl 76 1 proc proti 764
proc v mčiíci květnu t r a 878
proc v měsíci červnu r 1901
V měsíci květnu nastalo zlepšení
ve stavu ozimky o 3 proc ve stá
tech Michigan Illiooisu a Kansi-s-

o 1 proc v Indiáni o a proc
v Nebrasce a o 7 proc v Oklanc-m-ě

Naproti tomuto zhoršeni c

a proc nastalo v fantomu a o 3

proc v Pennsylvanii

Celkový osev ovsa jest as!

čtyry desetiny jednoho procenta
větší nežli loni Zvětšeni toto

jeví se v 25 státech a territoriícb

zmenšeni osevu ovsa jev) se v

Pennsylvanii Indianě Iowí a

Nebrasce ale jest všude velmi

nepatrné pouze v Nebrasce obná
ší i procento
Průměrný stav osevu ovsa ob-

náší 906 proc proti 853 proc
v r 1901 Ze států majících mi

lionů a více akrů osevu ovsa

oznamuje se ze států Minnesoty a

Iodiany Že stav ovsa se rovná

průměru z posledních desíti roků
z Michiganu se oznamuje zlepšeni
o a proc nad průměr z Iowy o 3

proc z Illinois o 5 proc z Wis
consinu o 6 proc v Nebrasce se

jev! stav ovsa o 1 proc v New

Yorku o 2 proc v Ohio o 5 proc
a v Pennsylvanii 013 proc pod
průměr za posledních deset roků

Osev ječmene převyšuje lofiský
oves o 5 proc Ze států majících
100000 a více akrů osevu ječme-
ne oznamuje se zvětšeni z Kan-sas- u

o 1 proc z již Dakoty z

Washingtonu z Caliíornie o 5

proc z Mionesoty o 8 proc a o

9-- proc ze sev Dakoty kteréžto

veliké zvětšení osevu se stalo

proto že následkem stálých dešťů

farmeři nemohli sítí pšenici a na-

hradili to zásevem ječmene Na-

proti tomu jeví te zmenšeni rozlo-

hy osevní o 1 proc ve Wisconsi-n-

o 2 proc v New Yorku a o 3

v lowě

Průměrný stav ječmene jest

936 proc proti 91 proc v loni

Osevní rozloha Žita okazuje
zmenšeni o 5 desetin jednoho

procenta proti rozloze loQské

Zvětšeni rozlohy o t proc se jeví
New Yorku o 2 proc veVVis-consi- ou

o 3 proc v Nebrasce

kdežto z Pensylvánie a z Michi

ganu se oznamuje zmenšeni o 1

proc
Průměrný stav žita jest 881

proti 93 9 jež byly loni Deseti-

letý průměr jest předčen a body v

Michiganu a 6 body ve Wisconsi-n- u

a Nebrasce kdežto stav v New

Yorku a Pennsylvanii jev! zhoráe

o( o 5 a 7 proc poi tento průměr
Osevní rozlohu jetele nelze s

určitostí odhadnout! ' ale ozna-

muji se zvětšeni rozlohy q 1 proc
z Caliíornie o a proc i Nebrasky
o 4 proc z Minnesoty o 5 proc

se pokračuje Vyhlídky na ovoce

jsou dosud slibný
MISSOURI— Týden byl teplý

a deštivý nepříznivý pro pšenici
neboť podporoval tvoření se sněti
ale v celku škody tyto nejsou
značný Na jihu sd započalo již
Se žněmi V korní jest mnoho

plevele ale jinak vypadá pěkně
SklizeS sena bude mnohem lepší
nežli se očekávalo Oves kono

pí bavlna a brambory vzrůstají
pěkní jablka stále opadávají
ILLINOIS —Počasí bylo pří

znivé vzrůstu osení ačkoliv na

mnohých míStech byly polní práce
zdrženy poněkud dešťmi Pšenice
žito oves korná traviny a bram-

bory vypadají pěkní Vyhlídky
na sklizeS ovoce nestejný

INDIANA--IIoj- né deště spa-dl- y

po celém státu v některých
částích byly až přílišný a dopro-

vázeny jsouce bouřemi a větry

způsobily škody Sázení korný
bylo zdrženo v severní Části jinde
nalézá se koma v dobrém stavu a

rychle vzrůstá Na některých mí-

stech objevila se rez na pšenici v

celku jsou však vyhlídky na skli-

zeS zlepšeny Oves traviny

brambory a zelinářské zahrady v

dobrém stavu

Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ

IRVING Kas o červaa —

Red "Pok Záp"l Musím vám

čtenářům vašeho listu sdělit jaké
jsme tu měli letos jaro To vám

byla nepořádná povětrnost! Který
pak svatý tu povětrnost řídí a nás

všechny tak nemilosrdně sužuje?
Měli jsme tu povětří takové že
nám pobralo z poli mnoho ornice
a též i semene zasetého a tvořil
toho závěje jako v zimě ze sněhu
Věřte raně že kdybych byl mohl
vzít farmu na vůz byl bych odsud

unanei tryskem o zaved A my-

slím že by nás bylo více a že

bychom tvořili hezké procesí
ťotrebovali bychom pak pouze
nějakého vůdce jenž by nás za
vedl někam kde by se nám lépe
líbilo a dařilo Jest však chyba
že nenajdeme takého vůdce jenž
by se zachoval všem poněvadž
každému z nás líbí se něco jiné
ho Proto se necháme raděj

pěkní doma zvláště teď když
máme pěkné počasí Často nám

prší všecko krásni roste a tak si
děláme naději na lepší úrodu nežl

jsme míli loni Bude-l- i vše uše-

třeno od pohrom živelních snad
si budeme moci poněkud volněj
oddechnoutzvláští my kteříž jsme
museli píci a krmivo kupovat za
tak vysokou cenu "Pokrok Zá-

padu" se mi líbf a jsem s ním

úplně spokojen Jest to časopis
laciný a dobrý přítel rolnictva
S krajanským pozdravem na vše

chny čtenáře "Pok Zip"
Frank Soudek

DAVID CITY Neb — Red
"Pok Záp"! Mnoho nového zde
není o čem bych psala Za to ale
máme teď tak krásni namoklo a

takové teploučko že vše bujní
roste a jest opravdu milo se pod!
vat na krásnou přírodu jest
pěkná vyhlídka na hojnou úrodu

Já sama mám u domu hezkou za
hradu a mám z nf opravdovou
radost Vždycky mí těšijjja &l[
nosua stromy nere v zatuaacei
obzvláště ale kvítí Hned -- jako
malé divče měla jsem v tom ne
smírnou zálibu a záliba ta potrvá
již navždy
Chtěla jsem již dávno psát

ohledni onoho pána z Linwood

jenž se vyjádřil že by mne rád

poznal že byl sice již několikráte
David City ale že se dosud v

našem hotelu nezastavil To mi

poníkud mrzí neboť rá(a krajany
uhlídám a ochotní je obsloužím
Ostatní jest mi tvrzení pána toho
velmi divné ježto jest pro mne
čirou hádankou který Cech
z Linwood by nás neznal Vždyť
nám chodi velmi mnoho Cechů

Linwood když maji do David

City cestu Doufám tedy že ctěný
páu ten až do našeho města zavi-

ta pocti nás svou návštěvou
Dále děkuji srdeční mladé pří

telkyni dcerušce p Přibyla jež
se vyjádřila Že se jí líbí mé člán-

ky Nevím jisti ale myslím Že

jest to dcera mého přítele je-l- i

totiž dcerou p Karla Přibyla neb

jiného v Linwood neznám Jestli
jest tedy jsme přátelé neb můj
strýc má sestru p Přibyla TÍŠÍ
nás opravdu Že to přivedla tak
daleko ve Škole neboť jest to to

oejlepší co můžeme dítkám našim
dát Vždycky bylo mou nejvrou-cněj- ší

touhou — dátí dětmi dobré
vychováni a vzděláni školní
Vzdělání školní jest prospěšno
holkám jako hochům ať jsou již!
zrozeni na farmách nebo v mí-

stech Dobré : vzděláni hodí se

stejní dobře pro' dejnlkíi řemesl- -

nika i íarmera Ten komu schází
vzděláni a který nic neví zůstane

žitosti té velice vážím k vůli svým
dítkám Zde může také každý
kdo chce a má trochu toho vzdě-

lání přijíti k většímu Štěstí jen
když se drží práce a vše nepropije
Jsou zde ovšem též mladí chlapci
jak jsem sama viděla kteříž utratí
vše co vydělají ale tací to dale
ko nepřivedou Všechny čtenáře

"Pok Záp" zdraví

Františka Otoupalíková

ST PAUL Neb 8 června—
Red "Pok Záp"l Chci podat
Čtenářům Pok Záp zprávu jak
to vypadá letos v našem okolí
Co se týče úrody tož pšenice jsou
mnohoslibné a žita též Obzvlá
ště zimní pšenice nebyly tu po
mnoho roků tak pěkné Ovsy

jsou místy zarostlé plevelem
Vláhy máme s dostatek ano nad

bytek neboť na upadlinách utvo-

řila se místy malá jezírka Se

dne 5 na 6 června přihnala se
bouře od jihovýchodu a hnala se
směrem západním jsouc prováze
na velkým hromobitím Pršelo
od 8 hodin večer až do půlnoci
Učinil jsem si před deštěm zname
ní dle něhož bych poznal mno- -

holi spadlo vody Když jsem ji
ráno změřil shledal jsem že spád
deště obnášel 4% palce Voda
nám nadělala mnoho škod Na
svahách byla prsť s rolCsebrána
a celé údol! bylo zaplaveno Mo-

sty byly odneseny a místy pode-

mlety následkem čehož bude míli
okres hrozné výlohy Městečko

Dannebrog bylo zaplaveno Na
ulicfch stála voda zvýší tří stop a

obchodníci museli vynášet zboží
do prvních poschodí Také se
musím zmínit že jest letos velká
síla polních štěnic tak že jest
vážná obava že nám uškodí zase
na jarním osení

Musím se pochlubit že si Češi

postavili čtyři míle odtud na západ
taneční síň v rozměru 24x40 sto-

pách a po žních zamýšlejí doplniti
ji přístavkem Na 4 července
bude se odbývat v české síni ta-

neční zábava při níž bude účin-kova- ti

znamenitá hudba a o to

Červené nebude věru nouze
Všichni čtenáři "Pokroku Zápa-
du" jsou uctiví zváni do zábavy
této a těšíme se že i pan Jan Vin-cí- k

se spanilomyslnou chotí svou

jistě do zábavy se dostaví Do

předešlé zábavy se pan Vincík ne-

dostavil a zdejší hoši se po něm
sháněli a ptali se na potkání co
že se asi stalo že pan Vincík není

přítomen?! Naši hoši vidí velmi
rádi p Vincíka a tento jest jim
vždy vítaným hostem neboť jest
veselé mysli a dobrý humorista
A jak by také nebyl! Vždyť jest
od Netolic v Mahouši rozený

Místo pro síň daroval starý
osadník p Albert Ševčík usazený
ve Varšavě vedle elevatoru

se tedy Čechové do-

stavit k nám na 4 července To

se rozumí že pozváni to týká se i

redaktora tohoto listu S pozdra
vem na všechny čtenáře "Pok

Záp" trvám v úctě

Albert Ambrož

Ohromné stavby

Každým dnem přibývá ohrom

ných staveb ve velkých místech
amerických Človík vskutku žasne
že mohou bezpečni pnouti se do

výše takové Když však blíže

přihlédne k dílu vidí Že stoji na

pevných základech a že dokonale

spjaty jsou železem uvnitř Kdyby
základ povolil ovšem celá stavba

rozpadne se v nivec Znamenitý
stavitel jemuž jedna z nejvítších
staveb v Chicagu jest svěřena

pravil s úsměvem že jest to se
stavbami práví tak jako a tělem
naším neol li základ těla žalu
dek zcela zdravým tělo hyne
Pokud jest zdráv celá koastrukce
tělesná jest jako ze železa zdrav!

jest pevné a odolá snadno všem
útokům choroby Trinerovo lé
čivé hořké víno upraví vám základ

mohutné budově tílesné ono
dodá žaludku náležité síly by
strávil každý pokrm by z něho

vytvořil novou krev a vyhnal ne-

mocné součástky z ní Pak nervy
budou pevnými mozek činným
svaly tuhými a pružnými mysl
asnou člověk bude vynikati nad
své soudruhy stálým zdravím
ako ony stavby vynikají nad
vetché chýžky Ledviny a játra
budou pak v krásném souladu

pracovati Člověku vrátí se svě
žest mládí Kdo trpí na stuhlost-sval- ů

a kloubů bolesti v zádech

nebo má usedlinu v moči měl by
užlvati Trinerova léčivého hořké-

ho vlna Na prodej v lékárnách

první třídy hostincích Přímo

zasýlá je Jos Triner 799 So
Ashland Ave Chicago Ills

JosVopálka
ŘEZNÍK A UZENÁŘ

na 5 a "WllUra' Ml
mi itubí llr npjlxptl WM frntTtho
mM bo drubu jknfl Tyleíofcb fm-
hli uienáhkfpb Kunt a nřbo mkonikn
ajllf ujem Tta U podruhé pMJdeW nu Si

Havn i

JELRICHS & CO 5 Broadway New York ]

—dtlllavni jednatelů pro cůpadJ- h-
H OLAUSENILÍS & uuf
Lee-Glass-Andre- eson Hardware Gemo

Pro i&Mího ftavMrn tiv mílo tlntl
hráz a každý" mladík by mři vědeti íe
poniavnosr jest pramen radostí mladí
Studnice síly a koření života Ti kdož

trpí ilymi následky pohíavnf slabosti
vytoku semene a nočních ztrát impo-
tence neschopnosti ztráty mužské sílv
syfllisu kapavky a varicocelle žádají se
aby nám psali Nezapomeňte že my ho--

Ííme
každou nemoc spůsobenou z
příčiny Vypište svými vlastními

slovy co vám schází Neodkládejte ne-

boř si neprospějete žáduým odkladem
l'Ute nám hned a zbavte se navždy jaké-
koli nemoci kterou máte TřlesnS zmo-
ření kteří by rádi stloustli dostali chuť
k Jídlu tížili se z občerstvujícího spánku
a cítili že každé tkanivo v jejich téla je
posíleno méli by se léčili u nás Tisíce
pouéKovaclch dopisQ dostáváme od lidí

nnnia
Své choroby do

State Hedlcal Institute"
1236 Elektroa Buildwj rtrt WajM lé

Kdjri pilet amlBtaseo Pokroku Zipau Í3

]Telolýcliřivost
hluchoU hučení Tiiííi li v krátkém
řase jistí a trvanlivé oilstranóny
1'ouze mslé výlohy Tlíte Ihned

liojfme též nfiJtvrduSIjnřj&í a ziista
ralo případy Jediný ústav téhož
druhu v Americe —' 41r

CddKliiih 293 SinriU Si kii Ko

HOBTH-WESTE- BN MHA

zkrácení času
zlepšená obsluha

2 listopadu

Denní chicagský zvláštní vlak vyjíždí
v 720 ráno místo v 7:00 ráno Y touž

dobu přijíždí do Chicaga

Denní St Paul Mnpls expresíní vlak

vyjíždí v 7:10 rčno místo v 6:55 V toul
duhu přijíždí do St rauI-M- pls

Čis Z Overland limited do Chicaga v

7'45 večer má spací yotj pouze Daleko

rychleji jedo na západ z Chicaga do

Omany
North Western to mlže uftniti

MBstsiá Éřaioíia: 1401-- 3 Fámám ni

Nízké ceny výletní
PRO

HLEDAJÍCÍ SI DOMOVY

( 6 a 20 května

PO Missouri Pacific

Iron Mountain

Dráze
do jistých míst na

Západě Jihozápadě
a Jiho-výcho- dó

i z cestu lam a zpít
2 teiiy více 1200

Llsiííy jsou platufmi co doín 21 dne

'
Zastávky budou dovoleny ne déle

než po dobu 15 dni po dosazení prvé-
ho výletního mfsta na ctstft

0 další vysvglleDístrWíX
si nit kteréhokoliv jednatelů ipoleinotl
nebo na

T F G0DFREY

Pass and T A Omaha Neb

In s picími vozy

DO TEXAS

1 ň am m- -

PullmanoTj BaíletoTfi spací tqzt a Tolse

DOuOrtoré yozj la tsccíi Tlattck

řiejlcpJl dráha do v&ech íulst
Kansas Indiánském dií Texasi

Mciiku a na ťaciflckdni pwbřeil
Jde přímo u

jnLen Slxantan Btot1I
BaUas It Worti Eilkbsra

WajuittMoVaco Teapla-Colto-

Taylor OainssvSla

tcckhar Eitrictta SanSíarcM

La Qraagě1' laiu Alfiralv5

aOUSTOíi GíiVrSTOH HOSTÍK
'

1 SÁN JUITQKI&

—protiíiuji ve vellrtm-- ' - :' ''''-
Tihčeoé vyrážené lakované plechové náčiní — CírcTaný plech
železný plech a kovovó zboíf — Ostnatí drát hřebíky nožířské '

zboží Dicykly střelné zrrané náboje asportovsEe zooži

Oth £ Harney uliee Omaha Nebr

-nemeckého Lloydu

úřadovna

- nEAllBORN Streetcmca oo iittnoih

Severův O
o

Olej sv o
o

Gothárda 2
vždy uleví bolesti revma--

tismus neuralgii otoky
vymknutiny dnu přemože- - €1

ní a všechny záněty ©
Cena 50 contfi 0

o
o
o
o
o

O
Severův o

o
Silitel o
ledvin a jater oo

přivádí tyto orgány k pra-
videlné

o
práci léčí překrvení o

krvavé močení písek řezav-k- u

zánět ledvin žloutenku o
a katarrh nieehýře o

oCeno 75o $128 o

5 Severův
o Balsám
o pro plíceo

Jistý lék protio
o kašlu nastuzení chraptivo-st- i

zánětu průdušek a plic
chřipce záškrtu bolestem v
krku a všem chorobám plic

Cena 25 a 50 centů

o
o Severův

Krvečistitel
o
o
o
o
o
9 vyléčí všechny krevní a kožní nemoce křtíce vředy O

g nádory růži slaný tok zvětšené žlázy O

q a všechny syfilistické nemoce §
O OT32WA $100 O

O
o Severův
o
o životní
o Balsámo
o upravuje zažívání povzbu-

zujeo chuť k jídlu přemáhá

o zácpu bolesti hlavy a vševh-nuslabo-

Hodí se zvláštěo pro lidi start: a slabé

o Cena 73 centS

h I I im Jimi ik iitr


