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Jeden balíček zázračného li!kn i llkiuS
aká dubrozdáni pro váš ptíjiadi
kojíme každou nemoc spuso
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Neobyčejné poiasí

Zima r 1816 byla velice mírni
Za to f let byly mraty a Itd po
'- krjval víechny vody ai po

- ' t""

Neobyčejné poíasf které nás a

hlavně farmery soužilo toto leto

nebylo tím nejhoršim jaké oby-

vatelé této země zažilí
V roce 1816 bylo" zdí počasí

ještě daleko horší a rok t:n jest v

liistoiii zoám jako rok njstuJe
nejšlho leta V tomto roce se

zdálo Že slunce pozbylo úplně
svého žáru 1 celi pfíroda vypada-

la jako by byla ve smutku Lidé
tímto zvláštním pacasín byli na-

nejvýš poděšeni a počínali se do

mnívati že Žár slunce počta á

a mnozí předpovídali Že

nadchází Itonec svfeta V koste-líc- h

pronášeli o tom náhledy své

kazatelově a vědátoři se zcela

vážně počali zabývali otázkou
konce světa

V Evropě byly zimy v r 1815

a 1816 velice tuhy avšak v této

z jmi byly velice mimy a nikdo

neočekával takové itudené počasí
jaké pak nadešlo v letě Leden

byl tak teplý že v mnohých pří-

bytkách ani netopili ale začátkem

února uhodily mrazy po několika

dnech nastoupilo však opět mírné

teplé počasí a to potrvalo celý
" ' '

měsíc
Březen se dostavil se svými

mrazivými větry a vánicemi avšak

ke konci zase nastalo teplo které
v dubnu stoupalo á slunečný jas
íinil tento měsíc nanejvýš příjem-

ným ke konci dubna se však po-

iasí obrátilo a duben skončil le-

dem a sněhem Květen byl ne-

milým překvapením neboť na

místo jara panovaly stálé mrazy a

všechno rostlinstvo bylo jimi spá-

leno Nasázená korná byla zni-

čena a farmeři počali upravovati
svá pole pro novou sebu avšak

museli v práci své ustátí pro pří-

lišnou zimu Na polích
' utvořila

se kůra ledu pal palce silni a ta

překazila Všechďy polní práce
Měsíc červen "byt jeítě horším

nežli květea a teploměr sklesnul
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pak sjel do buigů z těchto na

koně jthož zabil a rozbil celé

bugsy všechny tři osoby zůstaly
však na živu '

U Des Moines la udeřil blesk

v květnu do stáda dotytkn a jed
nou rinoii zabil 200 kusů
Poblíže St Paul Mirn jistý

Antonín Wcir byl v květnu zabit

bleskem jenž udeřil do něj úplně
za iasného dne a bez veškeré

předcházející bouře Ti samé
ďobv zabiti byli bleskem dva muži

v Abcrdeen S Dak

V St Louis Mo na jíškách
udeřil blesk najednou do 10 muSo

z nichž 7 zůstalo na mísit mři

vých a tři se zotavili

U Columbus Ga stáli v Č rvou

dva sousedé hovoříce spolu pod

stromem pod nějž se před bouří

uchýlili V tom blesk udeřil ua

stromu jednoho z nich zabil a

druhého popálil V tu samou

chvíli jiný blesk zabil jiného muže

na blízku který držel kus drátu
v ruce
Také v Odell Neb stalo se

zvláštoí neštěstí Při oslavě gra- -

duace žáků vyšší školy v tamním

kostele udeřil blesk do kostela

omráčil mnoho osob ale žádného

na štěstí nezalil Kostel však

zapálil a ten shořel do základů

V Georgti bylo malé městečko

Richland skoro celé vypáleno
bleskem a jeden člověk byl při

tom usmrcen
Z rrachárny v Olivtr Laurel

Run Pa utekli pracující tam

dělníci když nastala bouře jedno
ho dne v červnu a za krátko na to

blesk siel do pracúárny vznítil

zde 4000 librr prachu cílou pra- -

chámu vyhed 1 do pove ti avsax

žádný z uprchnuvších dělníků ne-

byl troskami zasažen"

Střežte se masti proti katairbu etwa- -
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zUksivají oilm

každý rok n
ta Dovfch od
knniiíkh ve Kp

SUttecb

fakli potřtbulete žluté neb stříbrné
hodinky řetízek ynU a atd piítesí pro
niž tentf cenník a nresvWte se že ku-

pováním u mís u5e řitě 15 až profxnt

W J Wiša & Syn
jSi Wfst iSth St Chicago lil

lidské irusl přijatou
náležitě strávit!

má 11 fcýtl zárávo Ku

řádnémo strávený řo-tra-

nejlépe pomůže

' Severova

i zaludeOM iíoííkA

V FHjpmn fnnti avýlornho
úficku na vzbuien! tlció riljr
ebuti k jídlu avéžwrti tíía i

mysli Zabrnfiuj© vsuik ne-- "

mocí říní labé aiinjřmi kle--

tatnými vlévá nový tT

k f i- y

50 etů n: #100

Omažské školy
obchodní

mtndviny jsou právem ta ne- j-

lepff Ve ilitu a laopatftly ti-

kům svým více mís nei které

koliv podobné íkoly jtnél

Celé řadě ml krajanů a krajanek

dostalo se prostřednictvím jich

fiotrfcho postavení

Kdo ty si přál dítky tvé do íkol
Uch posiati a tak

dotrou ta ionenost
iim tabnpeíití necht dopité

nám a my

za ceno sníženou

dcUvolní lidné mu odprodáme

Adresujte dotazy ca:

pokrok gápadu
OMAHA NEB

Nejvíce trpí poslem tožim" venkov

'Nlktrré tvláHnt účinky blesku

V průběhu roku 1900 blo ve

Spoj Státech 713 osob bleskem

zabito a 973 jich bylo poraněno a

dle záznamů z letošního roku

'pošel boží'' vyžádá si nejméně
tolik obětí 'ako si vyžádal před
dvěma roky Letos je tomu

roka co Binjamin Fran- -

klin učinil své pokusy s elektři-

nou a od té doby s tímto Živlem

objeveným nejdříve naším kraja
nena Divišem a po něm teprve
Franklinem věda učinila skoro

zázraky
Vzdor tomu že lid všeobecně

se domnívá že blesk jest velice

nebezpečný tu vzhledem k veli-

kému počtu našeho obyvatelstva

nebylo jím způsobeno tak mnoho

zabití ale za to na majetku lid-

ském způsobil blesk veliké Škody
V městech ovšem ne neboť

tam namoore kovové střechy buď

ubírají blesku jeho mocnou sílu

aneb když blesk do budovy uhodí

rychlá pomoc rozšíření ohně za

brání' avšak za to ve venkovských
okrscích blesk řádí zhoubně

Někdy účinky blesku jsou sku

tečně zvláštní Tak jistý Henry
Loneman' ze Summerville Pa

byl v květnu zasažen bleskem a

od té doby když někdo mu podá
uku' Loagmanovým tělem za

chvěje elektrický úder Když řádí

bouře a Longman protáhne ka

pesní nůž mezi svým palcem a

ukazováčkem nůž se naplní tak

silně elektřinou že ním mohou

býti zvedány dosti těžké předměty
tak jako magnetem Jest nebez

pečno pro každou osobu fiotknou-t- i

se Longmana když bouře řádí

ale on sám nepociťuje Žádných
obtíží

V Gloucestern R I byl ne

dávno ků5 zasažen bleskem a

zdálo se že se z toho úplně zota

vil avšak od té doby když někdo

položí ruku na hřbet tohoto koně

klesne tento k zemi Dá li se

na3 přístroj sklesne okamžitě

jakoby byťstřelen
Frank Beehler ze St Louis byl

letos třikráte zasažen bleskem

poslední rána ho skoro zabila

Lékař ho všik přece zachránil

trvala to však delší čas nežli mohl

sebou bnouti a mohl vládnout!

jazykem - -- '

V 'Port Antonia v Jamaice
strhnula sé bouře v měsíci srpnu

trvající' celéHři hodiny a blesky

křižovaly se po obloze rychlosti

43 blesků v sekundě Následkem

toho temná noc proměnila se v

jasný den' ' Bouře "ta minula však

aniž by způsobila nějaké neštěstí- -

Vé Wilkesbarre Pa bylo ne

dávno zasaženo děcko jedné ruské

rodiny když leželo v kolébce

Rodiče je okamžitě zakopali do

dírv v zemi a nechali vyčnívati

pouze jeho hlavm Hned na to

spustil se silný liják ále rodiče

e tam ' vzdor tomu nechali

děcko bylo cbjrveno teprve pol
cistou' Rodiče je museli ihned

Vykopati a jsouce předvedeni před
úřád aby se zodpovídali ze svého

činu vymlouvali se že v jich do

mbvě'paňuje přesvědčení že zem

vytáhne elektřinu z těla a skuteč

ně také děcko se zotavilo a jest
nyni úplně zdrávo v "

Když počne zuřm bouře jest

nejlépe státí v Širém poli dále od

stromů i od budov a co možno

nejoíže ti země Když člověk

stojí přímo tělo jeho jest dobrým
vodičem 'elektřiny ze vzduchu do

země' ' Velice 'nebezpečno jest
býti pod stromem" aneb nkrývati
sé pod žací stroje neb pod kůlny
neb setrvtti Vysoko na lešeních

Člověk nemá etáti vé dveřích př
komínech aneb při krbech a ni

kdy nemá meškati u konce drátu
na věšení prádla Malé předměty
ž ocele neb železa jako kapesní
nůž klíče Ueb podobné nepřita

hují elektřinu "k sobí jak mylně
lid myslí

~ v

Blíže Malone" N Y udeřil
blesk nedávno do domu a sjet do

postele" na níž spaly tři malé děti
Dvě z nich byly zabity na místě

třetí bylo jen popáleno a bylo za

chováno při životě "Otec s mat

kou spali v dolním patře a byl

jen omráčeni

Letos v květnu udeřil blesk do

Rořerrovy - továrny ▼ Pleasant

Valley Conn rozbil celou továr

au 1 se vším co se v ní nalézalo

konečně ssutiny zapálil Tako

výra způsobem řádil i v Madartově

továrně V St Louisů a zničil j

úptnězpfisobiv škody as 1300000
Ve Floridě N Y„ udeřil blesk

do dvou dívek vedle sebe stojících

jedna z nich Viola Bogartova
zůstala na místě mrtva druhá

byla Z blesku tak poděšená že

ztratila rozum
V Carabrii Va vezl jistý

Frank Kestěr jednu paní a její
dítě na buggácb V tom počalo
pršeti a 00a na ochrana před de
štěm roz střela deštník Blesk

sjel do deštníku jel kočímu po

NejntbttptíHřjH místa na pacifickém

ptbřcll —Zdů ttroskotah se jii
mnoho lodi

V" mořích" světa" json
--některá

místa kolem nichž zuří ustavičně

bouře takže tato místa všem ni
mořníkflm známí' nazvána [sou

hřbitovy moře Někdy jsou to

skaliska Skrytá
"

pod hladiDou

vody a táhnoucí se daleko do mole
ód pobřeží která činí místa ta ve-

lice nebezpečnými ale nejsou tak

nebezpečná jako ooy vodní víry
v nichž zuří bouře neustále a ka

pitáni se jim proto vyhýbají na

mnoho mil i

Až doposud moře kolem Sable

ostrova jihovýchodní od poDrezi
Nové Scotie považováno bjlo za

nejnebezpečnější hřbitov moře

avšak nyní bylo objeveno ještě

jiné místo které jet daleko ne-

bezpečnější všsm lodím a jež vy

žádá si snad ještě více oběti nežli

mořský hřbitov a Sable ostrova

Toto nebezpečné místo bylo
dříve neznámo a teprve od té

doby'" co objeveno bylo zlato v

Klondiku a mezi tímto územím a

Spojenými Státy rozvinula se Č-

ilejší plavba stalo se známým

Nový mořský tento hřbitov jest v

severopacifickém oceánu a v těch

to místech přihodilo se již tolik

neštěstí že pobřeží kolem jest
neustále střeženo vládními ' zá-

chrannými lodnickými
' četami a

jedni celní loď strýce Sama jest
tam stále na blízku' aby pátrala
po lodích jež snad Z neznalosti

octly se v oněch nebezpečných
místech Celní loď Bear vykonala
tam v minulém roce dobré služby
letos' tam ' obstarává tntó štrái

loď Thelis jež právé hltdá dvě

lodě jež zmizely v ledě blíže Be

ringový úžiny a dosud nebyly na-

lezeny
'

'

V těchto nebezpečných místech

podlehly zuřící tam' bouři i zname-

nitě vyprávěné a všemi vědeckými

přístroji opatřené vládní parníky

NejpOvěstnějším ' neštěstím bylo
rozkotání parníku Co ndor kteréž

se událo před dvěma roky Con-do- r

byl veliký silný párník a

přece nemohl vzdorovat! burácejí-

cí bouři na tomto hřbitově moře a

troskv ieho nalezeny byly Ahou- -

sett Indiány kteří střeží pobřeží

aby ukořistili r neŠfastnýchstros-kotavšíc- h

se lodícovlny neschvá

lily' Kapitán Tozier z celní lodi

Grant nalezl v držení těchto In

diána jeden' zachovalý clun z

Condoru a vyměnil ho za svůj

parádní kord Anglický parník

Egeria výpful' abf pátral po Con

doru avšak byl sám u Clayoyuotu

chycen bouří leč naštěstí podarp
lo se mu však uoiknouti

Jiná neštěstí potkalo
"

támpar
nik Walla Wálla který se ztros

kotal v Iédnti r iqor
- Při stros

kotání tohoto parníku vyznamenal
se svojí povinností a odvahou po
ručík Kotzchmar z celní lodě za

chraniv přeplněný člun s nešťast

nvmi cestujícími stroskotaného

parníku
1

':

V r 1899 dne 5 října zahnán

Byl tam na pobřeží parník Ralpb

později' dne 1 ledna 1900

stroskotal se zrotna při vjezdu dí
Humbold zilivu v oněch místech

parník West '

V tomto mořském hřbitově po

hřbeoy byly dále lodě Lupota
která se roztříštila o skály Tilla

mooku a Eureka jež sc stroskota- -

la poblíže záchranné stanice

Coquilla řeky I majáková loď

opatřena těžkými kotvami byla
dne 16 dubna r igoo vržena na

' ' 'břeh'
Dle záznamu učiněných zprá

vou záchranných stanic dvě třeti

ny všech neštěstí udála se severně

od Oregonu V těchto desít

letech Alaska r měla 85 vraků

Washington 68Oregón 73 Van

couver 13 a ústí Columbie mělo '4

r ' 1 ' '

vraky'
Úskalí Tillamook vypíná se 18

mil bd fistí řeky Columbie a na

něm stojř maják který s nazývá

vysokou Školou majákové služby
Služba "není nikde tak nebezpečna
iakó tam a tfva muži se tam již
Zbláznili ze samoty a x nebezpečí
kttré tam neustále hrozí od róz

bouřeoých Živlů
7 ' í f ř : '

Skála na níž stojí maják vypíná
se 80 stop nad hladinou moře

voda kolem jest 00 stop hluboká

Světlo majáku jest t6 stop nad

bladinon moře avšak vzdor tomu

při velikých bouřích často mořské

vlny se vypnou tik vysoko že

vytlačí tabulky skla kolem světla

majáku

Jste Ij slabí nervósní nebo je-- l

cdraví vaše podkopáno Severů v

Nervoton rychle všechny nesnáze

odčiní a znovu vás postaví na

nohv Hoil Čivní vvsílení ner

vówost zmalátnělost a osvěžuje
"

podněcuje y2ecb3Jiriělesná
strojL Znamenitý prostředek pro
oěžné ženy Cena t 00

Předplaťte se na ''Pokrok Li

palu'' pouze I100 ročně

Pro ktZdóho ílovflta by m"1a bj!t ]nk!4
hníz a každý mladfk by m'l vMCii ?

poblavnost jest pramen radosti mladí

Studnice síly a koření života Ti kdoa

trpí lml následky poljtavní slabosti

vyteku semene a nočních ztrát Impo-
tence nescbopno8ti ztráty mu?kó síly
syfilisu kapavky a varicocelle žilclají sc

aby ním psali Kezapomtftte žc my bo
jíme kaídoii nemoc iptacbenou z J:iki5-kol- iv

přííiny VypiSce svými vlstníml
slovy co vím achilzí Neodkládfjte ne
bnC si neprospějete Hiuým odkladem

ťiíte nAm bned a zbavte so nnvždy Jaké-

koli nemoci kterou miíte Telesnů zmo-

ření kteH by rádi stloustli dostali chuř
k jídlu tčďill to í občerstvujícího spáoku
cítili io kaidó tlianivo v jejich u"le je

posíleno měli by se léíiu u aí Tisíce

pod"kovacfcli dopisů dostáváme od lidí

již pozbývali vM nddřje a kterl od niía

a utrpení ncjz8taraiMMcb ryié6aii bylí
Muži ženy dčul ZaHa V USIU poptf
Své choroby do

Státe Hedical Institute
XSA Eiektroa Building r"rt Wavas UA

KdyJ DÍtele ímliiosfo Pokruka ZpjOtt S3

C H KUBÁT
(kulen? tck

FJídrna : Barker Hlack roh ij
Farnam Číslo takoje 3 i

zásobený mdÍJHl řilútll
VlUtui "

Josef Nejopinský
1401 jižní 16 ul Omaha

nťm not triutivm TfiftHÍ-- VVtfřrivn

zbožím nzenřkym a vfibec vším codo
oborn tuho přináleží
Ut)jcdBr:vliy mnr110 ucsnin 1 iciciontm

a tyto ř AdnS a rychle e vyřizují
TELEFON 1310 ramO

V L Vodička
' jjió William ulice

Pozemkový přeplavní
a pojišťující jednatel
Úřadovna: 2Tjjičiij ulice

Prodávám pozemky v Xebracc a ma

jetky v Omaze ťoji5fujju
ti-r- ncfcí

ItiliiivÉjžíeti fpoIcíEOll a proovrt:n icř

přeplavní lístky do Evropy a neiřt B'i

ABSTRAKTY
VrHOTOVCJB —

S ~M Setd-lo- r

17 tli and Farnam lVtlírsoti Blk

Zeptejte f naa o tohoto listu Tel 132?

flr E HelovtchinsF

{iský lékař
OPKlCKnaMiu 1 a Howant n! Sin!'!
Biik 'iUli2llt Trli_foaltli- -

V pí trní k palřwsai od 10 ilo 13 Iic!l„ r£m

4Í t do 4 iKlpulKluu a (' I d f vcx'r
laiefua realueace lúti

na jii straní mřita vlíutnl krajnni

Uríitří I£miIovč
líslo I244jilnt IJ ul

SeJvítJl ííaoby niaaa všeho druhu

aiínek ialímB Euack a vlbtc vSchi CO

obor tento padi

Ceny levnřjší nei kdekoliv Jlnáe

IHSÍÉŠ jÉíiii íií
St Paul

MÍDDeapclIs
Duluth

Minnesotská a

VVisconsiaslcá jezera
Milwaukee

Waukcsha
Dakota llot Sprin

Deadwood

TroviJcace R' I

Portland Maine

NORTH-WESTER- N DPAlíA

1401-140- Faraam £t
Omaha

pod bod mrazu všade na západě
i na výčliodě a I na jihu dostavila
se chladna která zničila všechno

osení Mrazy sníh a led byly
na denním pořádku po celé zemi

a všechno rostlinstvo bylo' touto

neobvyklou zimou zpustošeno
Ve Vermontu napadnul sníh

červau na 10 palců v Maíne ho

napadlo 7 palců 3 palce v Massa-chussétt- s

a rŤíew Yorku
1

Červenec nebyl lepší a led a

mrazy byly jeho stálými společní-

ky Na-- červenec "den to

pokrýval led všechny

potoky a řeky v celé zemi až po

Virginii" Korea byla zachována

pouze v nejjižnější části naší země
avšak i tam neušla poškození od

chladného počasí Si
Obyvatelstvo skládalo své na-

děje v srpen a doufala' že v tom

měsíci ukončeno bude to ničivé

chladno leč záhy iseíyto naděje

rozprchaly v njveca srpen byl

ještě horším nežli předcházející
měsíce" Led utvofil se na vodě

ještě silnější á naděje na jakouko-
liv sklizeS zmizely úplně

Podobné zprávy o studeném

letu přišly také z některých částí

Evropy V Anglii-
-
byla korná

mrazy skoro úplně zničena a ta
která byla zachováaá měla tam

cenu své váhy ve zlatě Farmeři
museli tam použiti korný' sklízené

v r 1815 k setbě v r 18x7 neboť

jiné neměli a za buši takové kor-

ný k setbě' platilo ss tam ochotně

fiooo
"" ""

V posledním měsíci leta v září

počalo se oteplovali a zdila se

již že tento měsíc nahradí obyva
telstvu svým teplem utrpení v pře-

dešlých měsících leč dne 16 září

uhodil tak silný mráz ' že se led

utvořil zasé návsích řekách i po
toefch :měsíc ffjetrbyl pošmourný
a teploměr se nalézal stále pod 30

stupni %Takfl listopad byl chlad-

ný leč pravý div se stal zasev

prosinci ' neboť počasí se oteplilo'
a konec byiJtímnejírifroějŠíffl
nej pěknějším měsíce v celém roce

Následkem tohoto mrazivého

počásí všechny poživatiny vstou

ply v ceně a zeleaiay nebylo moz

no ani vwižití zlatem Mouka

byla ¥ r 1813 prodávána za Í13
sud1 r " "

OJ onoho roku nebylo v této

zeni tak neobyčejně studeného
: ' ' "počasí--- - ' V

Dírka % KřntMfky aěiaina ířaatw
SI Arnšova z Foster Ky vyjá
dřuje vděčnost svoji majiteli Dra

Petra rIioboka "Po léta měla

jsem na krka vytáiku která mat
znařně joulila Zkusila jsem

vir ale marněn aí isem užila va

šeho Iloboka r Jsem šťastna

mohu tícLlelrnne vyjélilo ' Dra'!
Fír říoboko čistí wrev- - adravf

pak s dostaví Žílištoí jdna
tělové je prodávají AJresujfí
Dr Peter Fahrney na 114 So

Heyne ve' "Chicago IlL

uVvdM-iik- a Alulvm Hmířok KamHna
VelíKliováki puťaunlco FrucitHla k

kínciiřkft ťanrv fionkup marilka Mitrit

Ctiujlovi vuittnUíríi Hartmra Hrul)vni
ítríi lr Xlcl vfwjr malolka Mnne

nriyln Anna Hricda Jonle tlelkil: DOlk

Iťkař Uiula Srolmla Mary lluukal vy lnn-k-

dotícidu ťnvla (Uuielln mUtur}!

SOT7TXZ 02siLAXXA
liai PalmoTé IřcTOí7 Kroli Ořeveh

Odlifviaví arltUíe kaMé posláni nonlH
rrHÍri v mWtnftí 11 Laltnura na SKé a Q ul
HarWnra aúnjui (Kiruf nice: Ann
Koho iriÍBt Kula ViKÍjíek tnj
ksrí 1 ft: Mnrl Vimiífxn poicixlnl-

-

Annu Vlach prlWixitiiKďie V'imiíavK'ky
aii Kracu:! HarW vnllnl atriU: Anna HtfW-k- a

Třnkuvni Hlriii OulftiU in t"lvoilK Ak
Havlík Aoufc Sbilavkí vjboroiajetku

Fr Somerád
na rohu lGWilIiam ul

fifzny Mctzlv ležák stále nadupu
Pravé plrufiíkl t pravovorofníbo pi-

vovaru z 1'lzné ]akby mnc--

Tel 2114 Frank Seraerál

Dr C Rosewaícr
ČESKÝ LÉKAft

Úřadovna: "Bee BnHdlng"

Od 11 d M dol
ÚradoihoUlnyt 1

0
(Klaidur

V Dědili cd 10 in U lop j1

TťU t ořadoTBiloÍiI v bito 1217

"
CrdH-5- ílo 2111 JotiM ulice

M cílili mrbiMmi 807

Louis Svoboda

ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna l 301 Paxtoa Block

na rohu 16 a Karnim ul

Ěfedul budloy od II di 1 IsoiHn dnpolidne
od Z do 4 " tdtuieiB(

7e?'r od do g v oúydli i Vt WlSUama ol

Poslouží ochotní krajanOra tf

Značnd snfzená csny
ro

WABASH DRAZE
frOUlVlM CENV-Okr- iJnf ula (více

aiU)10 rjlitJilBÍSy oiuinnua iuicuu
i I í nwli I 'iiítví tft a

vir iiinnií inuiuuj"'"
Homnohyih nil-- l v Ialianř ijbio
Kentiiuky 1Jtky ou :cu jroovaur
i u l'„ ari

to I) C a niU!Kt Ifíiby na prod--

2 4 S ř:in

IHjl OTlťNÍ CKST — Okružní r!a do

líitíuíi Toionto NiřMrtKailí Hilti
r í'rm I ť'lmtiiiH a

lili K l'( rUíl y Irm- - -

fo iiiuihytb tulit v Mi b gan liiliinc
Olio l1tnu=yirnnii Z' Virginii a

K niiuky lBti'y nn prouc

I'0IOVlfvt(i:?íA (io nylonu MaMa
az-í-- t Lístky ca prucj o - ?

lil rínit

l'latny E dloubou dobu t raalírky
nirirarikíbu t v

ťtiuimf o voilopiilu
in iii na íí uvoJudú lletky

l lfilk do ze Ilt T

rt ' jř „ nml i VA
rva ecnj vcrm ™ --

rt orí óf tlovnř IiklUo te vi-- Wabaah i

:t~ A Taní

slruion liarry i- -
4ím (rulAíiat Fa lc Uujaua e

v 7 nooiu vecer iuwra wi
l!armrHt taj J'i K:etilik IW iillwuukea
Bt úíitiik J t Hya IVU Hlíth Bt

ííslo XIII Český Lev v SeaforlU Bed

whkI Co Mlnn

odbfvi aclifufl kaMou druhou nedfll v rořirio
FfedaPOa Krel lPiuek mistíMida Antoa
H tí)U lajuturik Jai!av Kovanoa otemi

Fr Jaroi pokladolk Jan Soc
číslo XIV Klácel

v Ilutigťi Wl

odtiývl cli'ne knldno druhon nedíll v mWe
rijU'ttj4a rrans noriiit aťninic tvín
orxuikJo lUuirěn Wla poklad
nik l J Hfluki

Jan II ns } XV llopklna Mlnn

odhfvi ví M)i'ira kaídrm drabnn řtxila

niairi viiiv iyn taj Jot Hruinaa- -

ko ilopkloa Minu

SebrasLa l XVI v Omaha Jieb

mltiývi v kaMí první iterf v mtníol
v mol p J llr'K íta jw iwiieji
udiopřeď J W llrw:l íHjenmlk a aaikik
t ikal íarc# IHIO tu títll lt ot(lidn!k
Kur l !nr S E cor kUi aud Wllllama

pravwiěí Aiion líychlí vcltlní Kiríí
'lumbí lhek venkovní atriX Jan Folívka
Uo A UnMíkaJ W Ilrocli vjbor
Enalwxa

Čiblo XVII v Lovrry Mlnn
ctíV- - tiravid dní trhíi prnl nedíll Fřod

ti aarttfi IIarui#: tait-u- i Wpncet tiartol:
uíotuík J F UpistlUi JP"kl Fnd H Chaa

CíalaXUII Bratři Herern
v Drjtrooil WIh

rvolillal nllednlkl oJadnfky: itelwda Toin

l%yaM no iíiiBV'ireíjh'íia tfan 1 iivrj rnfcca
V Klnkor ďt Jan fcjiulifr pukl JIH

éi!p k: providi Fr Man 9 valtfnl atrii Jan
Nyirt venkovu! lriíS r Fctrnk Bchiia
ut odbývají katduu iirutiva nwiíil v nittk--í

Josef Kayan5
ji pozemkový - -

CLíH! a pojišťující jednatel

rm jíž io uliček
Ptvsdaví loty v Omaae 1 v Ho Oniaw

aarr-vč- furniy v yíbliíl uinahy I va

siílu i poJiVy)! opatH viin u ie-- neíjfpřk--
Urem pil ceuali ijii''i'li let lul jit aa
vvliotovovútiiu atialrakta

Obraťte se s dftvčrou n ního a

bude vám spravedlivS posl uŽeno

Železniční pozemky na prodej
V sevt-mí- Wiscoasirtu Chica-

go St Paul MioneapolÍ3 & Oma-

ha dráha má na prodej pli nízkých
cenách a výhodných podmínkách

platebních as 400000 fckrfl vybra-

ných pozemkt rolnických Ti

kdož koupí záhy mohou vybrali
st pozemky pH krásných řekách a

jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež pOEkj-tuj- í nevyíerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu ták i

dobytek

Pozemky po vétšinž jsou zales-nea- y

p5da jst úrodnou a snadno

zpracovatelnou Chicago Milwau-

kee St Paul Minncapolís
Duluth Superior Ashland a íctni
jiná prospívající místa na dráze

C St P M & O a na dráhách

jiných poskytují dobrých trh pro
plodiny řarirerské

O LliHi podrobností piEtc ca
Geo IK Bell

poenV')Tí koKi(l Hadaua H'
"HOn G H McRae

lk pro O P A Bt PaC M nn


