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Velmi nízké ceny

každý den
Každého dne v měsících září a říjnu
1902 Union Pacific bude prodávati
osadníkům lístky na jednu cestu za

tyto ceny:
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"Snad jste se tetka taky ne

Bpraštila? Co pak nerozumíte že

to ani není možná aby v tomhle
baráku hospodařil Němec? V celí
vesnici není a nebyl — a teď by
snad v našem baráku — máte-l- i

pak rozum?" a pořád přebíhal
"Co pak není člověk podle toho

aby sc naučil?'' vážně kázala Dře

zinká

"Do smrti bude Němec jako
tamhle packý Najmon Povídá
že dajče taky gute Lajt — inu inu
--— pradědek dědek táta máma

bába všecko Češi jako karafijáty
— a teď najednou! Máte li pak
rozum?"

"Já vám tatínku zrovna řeknu

dělejte si co dělejte vezmu si ho'
Mám už čtyryadvacet roků Žc mi

barák dáte to vím slíbil jste to

mamince že se Ženit nebudete a

yc barák bude můj! Ale tohle

jsem si od vás nezasloužila!"

prudce oči majíc plny slz řekla
Manča a vstala od stolu

Starý klidným dobráckým po-

hledem zahleděl se jí do tváře

"Holka holka — taky bys na

tatíka tak houkat nemusila — jdeš
na mne zle je to chyba! Kdyby
nebyl z jiných ani bych necekl
ale takhle! Nezlob se na mne ale
není to možná — jsou na to záko-

ny! Ouřady takovou nepravost jen
tak nemůžou dovolit vždyť ti po
vídám mějte rozum lidičky a ro

zejděte se co pak já můžu dělat!"

"To jsem si přece jaktěživa ne

uměla pomyslit co ve vás je!"hu-boval- a

Blezinka "Takového Člo-

věka chce vyhnat z baráku f'
"Tetka tetka vždyť já vám roz

umím! Chcete vj se to od něho

trochu naučit až vám ty děti

přijdou abyste nebyla jako kvoč-

na u kóčat !'' drsně rozesmál se

Józa a hodiv čepici na hlavu vy-

šel z barák
Venku byla tma
Přešel násep obešel stodůlku a

zadu na zahradě mezi černými
kostrami stromů obcházel svůj

skrčený do slámy zakublaný ba-

ráček

Odstoupiv až k samémmu kraji
novému plotu opřel lokte o pra- -

pisek a zíral v dolík na ves jejíž
domky černaly se ve tmě a z

drobných oken blikala světla jako
velké bludicc

"Vždyť povídám že to není
možná ' povídal si z myšlének
Vzduch byl hustý mlhovitý a z

lesů čišelo studeno

Józa stál tak dlouho teprve když
Březinka za ním zahubova!a:"No
no pantáto dělejte jako bez roz-

umu a ještě tu zmrzněte!" belhal
domů

"Kde je Manča?"ptal se v jizbě
"I u mne v sedničce lamentuje

když taky nemáte rozum!"
"Jaká pomoc — a kde je ten—"

"Toť víte šel domů kde pak
by mu bylo jedno když s ním tak

děláte není člověk z hrachovin a

pomyslí si nač bych se dral jinde
mne chytnou za med

"Kdyby to Pánbůh dal!"

Sezuv boty a odstrojiv se klekl

postele a hlavu položil do dlaní

Náhle obrátil se k Březince a pra-

vil měkce: "Ať mne ta holka ne-

trápí nebo mne přivede do hrobu!"

"I kdo pak vám rozumí jaktě
živa jsem to neviděla!'' bručela a

šla domů
Dřín zůstal ve světničce sám

Ráno vy jel aniž by byl dcery

spatřil ačkoliv dlouho se na síni

ochomýtal a po záspi i na dvorku

přecházel
Šlo se mu bídně o každý zmra

zek zakopnul a kolečko vrzalo žc

kolikráte si zahuboval

Když se za samé tmy vracel a

panímáma chalupnice Víška naň

vyběhla phvezl-l- i jí za dva krej

cary vejstřelku na nohy zůstal

jako zařezán

"No na snad byste si z toho

něco nedělal když jste dnes za-

pomněl přivezete zejtra" pravila
nutíc se do smíchu '

Józa zakýval a mlčky loudal se

dále '

"Jen si to lidiíky považte počta
Dřín mi zapomněl na vejstřelek"
vypravovala panímáma jedva do

světnice vběhla
"Včera jsem koukal že se Hák

ztrácí" řekl výminkář jenž pod

pecí skrčen nahříval si záda

"Inu dost si tu taky pobyl" se

kaje kravám brambory dodal ho

spodář
-- "Chodili jsme stejně za žena

mi — teď jsou tam obě — jak pak
to asi s námi dopadne" a bezzubá

uzoučká ústa výrcinkářova se u

smála

"To člověk neví"
"Tomu mašinářoví dělá prý s
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"Proč tatínku? Vžíní svobod-
na nszňstanu a musíte sám roz l-

imit že je to Stcstf"

"Vždyť je to Nřmec!" řekl

zhurta
"Co pak se nesmluvíme? J

trochu unitm a on se musí učit!"

úamčv majíc na rtech odpovědčla
Manča

"Do smrti se nsnauří co pak

je neznám jsou tvrdí jako polena
tamhle packý Najmon je tam přes

Čtyrycet let ale jak lekne slovo

víš odkud je"
"Vždyť já st z toho nic nedé-lán- i

tatínku" usmála se a opít
zírala do zrcátka

"NeděláS — ale je to nepra-

vost"
"Vřfte mi tatínku to jsem si

ani pomyslit neumřla ži budete v

tomhle proti mnV' pravila hlasem

lítostivým i hněvivým
"Proti tobř — proti tobS —"

bručel přebíhaje
"DMáte jako byste mne ani rád

neměl! Do ctyryadva :eti jste mi

nemohl říct slova a teď sotva ně-

koho chci hubujete"
Stirý opět usedl a přikládal

Sly£í5 — víš to že dostaneš

tenhle barák?" pravil zachmuřen

"On to ví taky ale můžu být
ráda že st mne přece vezme co

pak je to na jeho službu a doma
v Lanově má ještě pole po kolik

korců''
Starý se drsně zasmál Opět

vstal a rychle přebíhal Zastaviv

ec u dcery poklepal jí po zádech

a usmívaje se smutně řekl: Nech

toho a netrap!"
"Ale vy jste tatínku Tonka

Hovorkova by ho chytla všemi

desíti!"
"Ať chytla — nemá barákmůŽe

světem cikánit ale ty jsi tuhle

doma je to tvoje!"
v

Manča zírala naň udivena

"No nedívej se — povídám ti

netrap!"
"Kdybyste vy věděl jak herky

o vás mluví —"

Józa nepromluviv odešel ze

světničky
Toho dne již nevyměnili slova

a ráno rozešlí se mlčky —

Když se opět za tmy vrátil

donů Manča se ženichem seděli u

stolu Host srdečně pozdravil
ale J "ia nřco zabručev čepici po
ptrčil k uchu a sedl k prsku Při-lo-

foukal do kamen až krvavě

zlerveaal -

Mladík přistoupil ke kamnům a

kroutě si knírky po německu počal
se

Dřínoví vykládali že to myslí
dobře žs se mu Manča tuze líbí a

Že si ji vejme Usmívaje se pra-

vil že sa to nemůže Že je Němec
Že jsou Némci taky dobří lidé

Manča ta slova zrovna hltala a

oči jí zářily blahem

Starý opíraje hlavu o levou diáři

poslouchal Aspoň trochu roz-

uměl a pokyvoval
Když host domluvil čekal že

u
Starý hned odpoví ale ten seděl

zticha Mladík opět usedl k dívce
a na lících i na očích bylo jim vi-

děli spokojenost

Teprve po chvilce starý pov:tal
zdlouha přešel BvětniČku čepici
hodil na postel a zastaviv se před
Ctolem řekl rozhodně: "Tosnyšt!
To je pravda žc dajče taky gťite

Lajt půl roku jsem mezi nimi byl
ale marné řeči tos nyšt Já Čech
— můj tatík Čech — můj dědek
Čech — můj pradědek Čech — a

v tomhle baráku Tamhle nad

lomenicí to stojí! Co pak je to
možná?"
Při té řeči dloní bušil do stolu a

na konci sípavě se zasmál a rychle

přebíhal od oken'ke dveřím

Mladík udiven patřil s otce na

dceru
Manča jen hořela

"Tatínku vy si ze mne děláte

blázny!" vyhrkla prudce

Tatík se opět před ní zastavil a
zahleděv se ji do očí řekl přísně:
"Tak tak — hezky!"

Tu lourala se do světnice Bře-zínk- a

"Jen se podívejte panímámo
tatínek tady dělá jakob" rozumu
neměl — že prý za sebe líme"
plačtivě Manča vypravovala

"Co pak vám ta holka najednou
udělala?" káravě pravila Březinka

t sedla st před troubu

"Co mi udělala — děli mi!"

"Kdyby každý měl takovou
dceru! '

"Krve bych jí nacedil — ale jen
co je v pořádku tohle je nepra
vost! '

"Máte-l- i pak rozum? Co by
tomu řekla panímáma?" již jitře

stranu světnice kde u okna stojí
čího bratra starostova mladého

silného muže rovněž odhodil a

omráčil Pak projel stěnou do

vedlejší světnice kde nalézala se

sstra obou jmenovaných mužů

ona byla bleskem poražena s

omráčena Nejprve vzpamatoval
sa starosta pan Marek jenž má

nohy bleskem ochromeny po něm

sestra jeho a teprve druhého dne

ráno vzpamatoval se bratr a stěžo

val si na prudké bolesti v prsou
Blesk stavení též zapálil ale oheň

byl nastalým lijákem hned uha

sen — Téhož dne vjel blesk do

domku rolníka Šimona Hengstra
v Lodusu u Rychnova nad Malšf

kde ve světnici žcua Hengstrova
chovala děcko Blesk porazil ji

spálil jí vlasy a strhl šátek s hla-

vy ale jinak jí ani dítěti neublížil

Otrava ftyř osob zkaleným masem

Státním zastupitelstvem tábor

ským podána krajskému soudu ža-

loba na Hynka Weinsteina z Bon-kovi- c

u Sedlce pro přečin zákona

o falšování potravin V osadě této

prodával minulé svátky obchodník
s dobytkem Hynek Weinstein í

maso jež bylo k požívání ne

způsobilé následkem čehož se

stalo že čtvři z rodiny Dohnalovy
v Boskovicích které masa toho

pojedly těžce se roznemohly a

zemřelv Byli to: lan a František

Dohnal Antonie a Anna Dohnalo

vy Mimo ty byl ohrožen život

Františky a laroslava Dohnalo

vých a tří osob z přátelství Trest

ní vyšetřováním skončilo pod n srn

jmenované žaloby

Tragedie zamilovaného pomocní
ka Horoucí láska připravila jej

do předčasného hrobu Zamiloval
se beznadějně to jest do dcery
svého mistra který dceři dál nej- -

epší vychování hlavně za tím úče-e-

aby se dostala za muže který
nebude se muset plahočiti Tako-

vý horoucí milostný román zrodil

se v srdci iSletého obuvnického

pomocníka Edvarda Veindlichado
Nelahozevse příslušného Nevy

zpytatelné řízení osudu tomu chtě-

lo že Veindlich se dostal za po-

mocníka do dílny mistra Vojtěcha

Jahody v Podole Ačkoliv po

mocník horlivě práci vykonával
přece pozornosti jeho neušel zjev

sličné Mařenky pana mistra Z po
čátku jen skrytě po očku pozoro
val dívku a teprve později osmělil

se k ní opravdově vzhlédnouti

Zkrátka pomocník zamiloval se

nevýslovně Onehdy dodal si od-

vahy a zmínil se panu mistrovi o

svých milostných zámyslech Ale

pořídil velmi špatně Mistr ne

chtěl o ženitbě zamilovaného po
mocníka ani slyšet Veindlich

hluboce litoval nezdaru a poněvadž
neměl nejmenší naděje že pan
mistr svůj názor změnírozhodl se

učiniti raději konec náhlý svému

trápení Poprvé před měsícem asi

zmínil se o sebevražedných chout

kách Soudruha svého Frant

Jandáka žádal aby mu šel zastavit

hodinky a z výtěžku aby mu kou-

pil revolver Jandák přání tomu

však nevyhověl aby neměl výčitky

svědomí že někomu dopomohl na

onen svět Nešťastný milenec

učinil tedy jiným způsobem konec

svému živetu Dne 16 m m

odešel z dílny a více se domů ne-

vrátil Co provedl nikdo nevěděl

a záhada ta teprve 20 m m se

vysvětlila Pískaři Frant- - Hauber

a Karel Veselý při dobývání písku

u podolského přístavu vylovili z

řeky mrtvolu mladíka v němž byl

poznán pomocník Ed Veindlich

Zastřelil hocha V Jaroměři u

Boskovic nařídil v minulých dnech

rolník Antonín Jeske při návratu

z pole isletému čeledínovi by na-

řezal vrbového proutí a odešel od

něho Hoch zašel do vrboví ale

když s proutím dlouho domů ne

přicházel hospodář se pro něj

vrátil Na cestě potkal majitele

honitby Langa který mu na dotaz

odvětil že čeledíná neviděl Jeske

vzpomněl si že při návratu za

slechl výstřel a jat byl neprodleně

podezřením že hocha potkalo ne-

štěstí které sesíleno bylo ještě

když nalezl vedle náruče proutí

pomačkanou trávu a na ni několik

kapek krve soudil že byl zastře-

len a pak vhozen do vody Veške-

ré pátrání po hochovi jehož se

zúčastnilo na čtyřicet lidí zůstalo

bezvýsledným Vyslechnut také

Lange na jehož šatech nalezeny
krvavé skvrny avšak tento pro-

hlásil žc pocházejí od posledního
Dorážení vepře Také druhého

dne bylo po zmizelém hochu mar

ně pátráno až k večeru dostavil

se k soudu Lange a udal že jej

zastřelil Zahlédl na čekané ve

vrboví u rybníka pobybovati se

něco zahnědlého se

že jest to zvěř střelil po tom

Když seznal že zastřelil hocha

uchopil zděšen jeho mrtvolu a ho

dil ji do rybníka ale v noci ji opět
z vody vytáhl a zakopal pod keřem

kde byla také nalezena Lange

byl zatčen f
-

minulých dnech dva synkové rol-

níka Františka Rygla a nejmenší

pětiletý bratr jejich hlídal jim Šaty
Oba koupající se bratři octli se na

hlubokém místě a utonuli Mrtvo

ly jejich vytaženy teprve po

vody z rybníku

Vo tihle Uvol V pondělí dne

21 m m odpoledne pásl ialetý
syn železničního hlídače na trati

ostravsko íiýdlandské u Rtrážního

domku poblíže Velkých Kunčic na

provaze uvázané dvě kozy kolem

nichž pobíhalo volně kůzle V

okamžiku když kůzle odběhlo na

trať mezi kolejnice přijížděl po
nich na ručním vozíku kontrolor

Fizer s dělníky Hošík chtě)
kůzle od úrazu a skočil za

ním na trať aby je sehnal ale za

chycen a přejet byl vozíkem kts- -

rým zraněn byl tak že v io minu-

tách skonal Kůzle vyvázlo bez

pohromy

Tři osoby při poldru uhořely
Z Klatov se píše: V noci na pá
tek 25 111 m vypukl požár v sa

motě u obce Němčíce Obydelní
stavení sousedí s pilou u níž byla
zásoba dříví Požár rozšířil se s

takovou rychlostí že obyvatelé
domu jen stěží se zachránili Dra

vý živel vyžádal si tři oběti Man

želka majitele domu p Václava
Mužíka opozdivši se v bytu ošetřo
váním dítek uhořela a s ní zároveň

děsným tímto způsobem o život

byl připraven I2letý syn a Clctá

dceruška Pan Mužík zachránil
se s yletou dceruškou a oba utrpě
li značné popáleniny Požárem

byly zničeny také tři kusy hovězí

ho dobytka

Po sebevraiedném pokusu tíllel
Truchlivé poměry zavládly v do

mácnosti 7iletého bednáře Václa-

va Martince bydlícího v Žižkově
Martincová družka životem oddala

sr nemírnému pití lihovin a když
začasté přicházela domů na mol

špitá Martinec lál a plakal Ta-

kový trapný výjev opakoval se u

Martincových v pátek 25 m m

odpoledne Žena nepříčetná ulehla

bez odpovědi nechávala výtky
starého muže Týž z nesmírného
zármutku provedl zoufalý čin

Uchopil břitvu a několika roz

machy podřezal si žíly nejenom
na obou rukou ale prořízl si znač-

ně i hrdlo Krev z ran prýštila a

byt značně potřísnila Sousedé

povšimli si zkrváceného muže po-

volali lékaře a stráž načež nešťast-

níkovi byly rány obvázány a v

ambulantním voze žižkovské zá-

chranné stanice byl převezen do

všeobecné nemocnice Na klinice

prof Woelílera objevily se u zou

falého starce příznaky zuřivosti

tak nebezpečné že pacient byl

neprodleně převezen do ústavu

choromyslných
Silence zabil se skokem z druhého

Patra Nesmírně vzrušující přího
da stala se po půlnoci na pátek
25 ni m ve Vršovicích Ne

jen obyvatelé tohoto domu ale

i četní lidé v sousedství byli ze

spánku probuzeni a chvátali na

ulici kde na chodníku v kaluži

krve ležel nešťastník který něko-

lik minut srdceryvně naříkal a pak
z velkých bolestí smrtí byl vysvo
bozen Přišel také lékař dr

Richter jehož přispění nebožáko

vi bylo ovšem bezúčelné Ne-

šťastníkem tím byl 40 roků starý

řeznický pomocník Josef Mareš

V pcslednl době byl Mareš ve

svém bytě v Divišově u Benešova

stížen záchvaty choroby mozkové

Když se nemoc horšila chtěl se

odebrat! na lékařskou poradu do

všeobecné nemocnice z tóno dů

vodu Mareš ve čtvrtek přijel do

Prahy se svojí ženou Annou a na-

vštívil Švakra svého Jana Šimečka
ve Vršovicích Po půlnoci na pá
tek byl Mareš z nenadání stížen

prudkým záchvatem šílenství Vy-

běhl z bytu v třetím patře a chvá-

tal do druhého patra kde bušil na

dvéře příbytků nájemníků V do-

mnění že stalo se nějaké neštěstí

truhlářský pomocník JosCicvárek
vyskočil z postele a šel dvéře

otevřít Před ním objevil se muž

v nočním oděvu mající vytřeštěné
oči Dříve než Ee Cicvárek mohl

zeptati čeho si přeje Mareš od

strčil jej ode dveří a hnal ee k

oknu náhodou otevřenému Je

diným skokem octl se Šílený muž

na okně a než mu v tom mohl

někdo zabránit vrhl se do ulice

Nastal v celém domě nevylíčitelný

poplach četní obyvatelé sběhli se

na ulici kde šílenec ležel v posled
ním tažení Po lékařském ohle

dánf byla mrtvola šíleného sete

vraha převezena do pathologické- -

ho ústavu '

Řádénl blesku Při bouři která

sc dne 17 m m snesla nad částí

českého jihu udeřil blesk do sta

vení starosty v Otěvěku u Trh

Svínů p Marka Starosta byl

sražen k zemi a o několik metrů

Nauiožto li ijte Je

Numoliou vydrželi itálou onu námahu

iíáílu vypoví vám ultiJbii-b- oil vál ntúlc:
Uhtíže i inořondn naklanou
XeCt-kejt- c!'-l- — uJljie IJoan '

Kldney

Pills

Oinnuné leknou vám J11U ííí íiikují

Pan John C Iloefícr skladník

třetího poschodí v McCord Brady
Co velkoobchodu grocerním by-

dlící v číslo 2627 Charles ul pra-

ví: "Měl jsem seslabená záda po
téměř tři léta Někdy bolela stále

zvláště když jsem se shýbal neb

něco zvedal Užíval jsem léky

jež mají býti dobré pro ledviny
bolesti ale neustávaly Oznámka

Doan'3 Kidny Pills v našich časo-

pisech vedla mne k dostání si kra-

bičky v Kuhn & Co lékárně roh

15 a Douglas Ty mne vyléčily

Na prodej u vSccb ohchodnlkft Cona

30 contd Foster-Milliur- n Co Buffulo

N Y výhradní jednatelé pro 8p Státy

Pamatujte jméno Doan a a neberte

jiných

Naše

nízké

ceny
za které prodá-
váme zaručeni!
zboží hodinář-
ské a zlatnické
získávají nám

každý rok ni
uta novjfch

ve 8p
Státech

Pii 11 i 'AitÁ mli

limllnky řetízek prsten ald pište si pro
náSřmký cennfk a pfesvřdrte se žc

u uás u&clfítc 15 až 40 procent

W J Wíša & Syn
j8i West iSti St Chicago lil

TELO
i

lidské musí přijatou po-

travu náležití strávit!
má li býti zdrávo Ku

řádnému strávený po-

travy nejlépe pomůže

Severova

ŽALUDEČNÍ
HOŘKÁ

Wk příjemné chuti a výborného
úťinku nn vzbuzení télri$!ié síly
chuti k jídlu svěžesti těla i

mysli Zabraňuje vznik ne-

mocí řiní slabé silnými skles-

lé statečnými vlévá nový ži- -

g vot v tálo

8 í ol li ji $100
'i

V SO OMAZE

vlastní
O© F!i LA1TNER

na 20 a Q ulici
V nohodlntí nálevně jest vždy výborný

ležák na řepu výliír třeh nejlcpMch
douuiíkO výtečných likérů a pravých
nefiiRovaných vín
Prostranná útulná místnost spolková

zamlouvá sc sama a ct spolky české ne-

naleznou vSo Oinaze lepší pohodlnější
a levnřjíí Téi 1 síň taneční nemá v Šo
Omnze rovné a protož et spolky české

učiní dobře když před pořádáním zábavy

jakékoliv přeptají se u majitele na pod-

mínky Přízni krajanů poroučí se

24 FRANK LAITNEU

C- - H Brewer & Co

mi

pohrobuíei a pujčovatelé koni
tSX-t- sa ht 85 ul„ Bo Omaha Neb

mmm— Telefon Ušlo 30

! I M"M"l-ř- l"W'WWI
—NEJVĚTŠf—

MASNÍ KRÁM

na (5 a Picrce ulici
mí kralan ní!

f FR KUNCL t
NejvčtSÍ český řeznický závod

na East atranč

Velké zásoby masa všeho druhu I
uzenek salámu iunck a vše co do 4

Í oboru vurlcajk&iáhá — Koupíte
_

Ť
l 1 I X í

J ZU6 IťYUťJl B DIOBU jcpsi jttk U UC- - A

koho jiného
t t t--l i IW tlili I H

Moderně
a Umí npJU'p5ím( utrojl opatřenou ít roj-
nic koti dílnu vlsttí praktiiti zámečnici
trojuirl kinjaué pp

Knoll & Bláha
v č 318 jižní 13 ul

ktff! ínlroo uprivelr (Iklto blryklfi) a vfiliee

vto co do uhuru jicti pna— připrave-
ni kajanfini My piwloulll yvlířié

nlachun-- stinitllaneb Selztte dIoiv
na nhr2eni vaAoho majetku neb lutři na
hřbitove budete tajloté oploť' pokojeni
KdvSurícl onu svéříte témtn zmlrtým

M__Telelun 1380

f™ XoTclty Iron Urass Whs

'

! h

MISSOURI RIVER DO

Ogden a Salt Lake $2000
Butte a Heleny 2000
Spokane 2200
Portland a Ashland 2500
Tacoma a Seattle 2500
San Francisco

'
2500

Los Angeles a San Diego - 2500

Souhlasně nízké ceny z míst nalézajících se mezi

městy výše uvedenými

Mšstská úřadovna 1324 Farnam ul Telefon 316

Nádraží na 10 a Marcy ul Tel 629

KOBTH-WESTE- BN DRÁHA

zkrácení časn

zlepšená obsluha
2 listopadu

Denní chicagský zvláštní vlak vyjíždí
v 720 ráno místo v 7:00 ráno V touž
dobu přijíždí do Chicaga

Denní St Paul Mnpls expressní vlak

vyjíždí v 7:10 rřao místo v 6:!5 V touž
loba přijíždí do St 1'aul— Jíplg
Čís 2 Overland limited do Chicaga v

7'45 večer má spací vozy pouze Daleko

rychleji jede na západ z Chicaga do

Omaby
North Western to tnfiže uinitl

IfótsU liMoTiia: H01-- 3 Fara ni

s praim
DO TEXAS

7
FulImanoTy BuíMotě snaci tqzt a raín&

ponortBíé Tozy na ecl Tlatícl
JXejlepší dráha do viech míst

Kanxas Indiánském úzmí Texasnt
Mexiku a na ťuclilckéni pobřeží

Jde přímo do

jnifiO 8h9imao Otocct!!

Dallas rt ¥orti Eilkboro"
WasaliacHo¥ac3 Templ
Balton Taylor GalnesviHa

Lockbirt Ecrárietta San MarcoSj

LaQrango lentor Alarado

HOUSTON GálVESTON AUSTÍB

L SAN ANTONIO

LACINÉ VÝLETY

'

po

linois Central dráze
Z OMAIIÍ

(I) St Pani Mlnn II (10

' AilnueKinll4M!na
lake Miiim-tonk- —
MudlSon laliR- - 7IS0

Watervlllc Minu (LakeTelonku) 700
WllStíCH Minu 7tK

luliitli Mlnn 13i(
Wlnuetejr Huoltob 3a M

Olear lk In KU

Sulrlt Iuk la 8W

') Wuupm a Wl tOM
Ml waukee wi iriť
Uli kouli Wis Hi16

1'uri Huron Mích 2l0
Hlídalo N Y i 4lNi
Uulmiiue lit I0H

Ceny fte uvedené Jsou tu lístky tam a tpH
(I) Dny prodejní— 1 15 8rpna víetní 1 —

10 rUi viřtní Návrat 81 Kina Na Jiné

dny bude coua obuáfclt Jedno jízdné více $2

(S) líny pro lfjni— od íervence do 80 rp
nu Návrat 31 října

CO Uny prodejní— od3 do 7 srpna víetnS

TVž okruJnl cesty přes Dnluth nebo

Chicago a po parnících přes Velká leze
nu Zvláštní výhtní ceny do mnohých

jiných in lil v Minnesotě Wisconninu
Severní Dukolři do mlet východních
Piíte mim kam chcete jeli a my a r

ilustl udáme vám bližší podrobnosti
Povolle abychom vám předem zajistili
spncf vfiz nebo místo na parníku
NnvHivte nás v mřslské ufadovnČ

Illinois Central dráhy č 1402 Farnam

ul„ aneb dopiďte na adresu:
W II BHILL

Dist Pass Agt 111 Cent K It
Omuba Neb

HOTEL PRAGUE

česlíř iiostinec a mBsta Praliy

na rohu 13 a William ul Omaha

CistiS i pohodlné zařízené pokoje pro

restující jakož i výborná česká strava a

vzorná obsluha
V hostinci obdrííte výborný Storzftv

ležák no i lepší druhy vln a likčra a

doutníky No 1

Krajanř zavítáte-l- i do Omany návStS-vol- i

ubytujte sc v ho'clu Praha nebot
ušeliíte peníz i různých nesnází

V piízen krajanu žádá Vás

FEYlasák mnj

holkou drahoty" zahovořila paní
máma

'ííAí ri Ppkraiováníhubovala podruhyoě v d i:

I


