
ÍTiln-- '

'"''''' - _

řadě s ním nalézali le členové V Pěstování datlí v Americe ZDARMA POSLEWEVÁM

:SKřCH SPOLKŮ

zvédají se budovy vodárny jež zá

obují vodou Hobokea a Union
Hill Na pravém břthu prchiéJi
tráví uíi budova Columbia Col

s yřekrásuým chrámem' jejil

ADRESÁŘ SPOLKU

(" ot DMnlcká Podpor Jnlnoly
pro ivorojiiailoi Hity

Minnevota Iowa Wiaconaia Nebraaku
o lič Dakoly a Mlrliijan

niarnt Jednota v St Pnnl Mlan

ÚHdqlrl a rtrntnlni výborem aojdoii
iianr uaJi pMilllí njm apulkilra y

nujníny budou Vaikipřwlia Krant akob
i 1'anl Wliui I iulnlop'pilar'la J A ubni lil
Mlnnrapolla Mimi II
Hmmáika Hupklnr Mimi VcIkulHjeruuik
Kraul A Kn li et faul Minn Volkopoklad
"ik JnM-o- rfmMliioiMipollnMluu
ChirloviiaianAUwHlIineai Hi rauá Mlnn

UkulH! J n aUia J Dubin l!f K Uh
řt íl I'uul Mlnn

rt rrllonl rpráy e nlUJI vlein apolkkm
v dubnu cerveucl řijbu a tednu

0 I T Montuumery Mina

odlij tí ave anhtad kaMnu flvrtoo rwrtfll

m:cl rredieda tt K BUník Tajamc'k
rt Mtia rfntnlk Vojt Kaiauda Pokladn k

Tcsia l_'av:
Č II Mladoícch r Lt Suenr Center

MlnneKotit 1 -

odMri av4arhDta katdou ! nedril mfmv
linl ILHIK 1'IiItíU Jakub Kronik tajemník
Ki Mana LeSurnr Conli r Mlnn diet J

pukladuik Vac Kráva

Č III f HU 1'anl Mlnn
odbfviavi a:hSze kaldouS atfeJu r mfllct
rNlila Tbuinaa Mu da: 474 Uodrlob Ave
ta!rruolk Kraat manila ♦? Hárlwn ave Ht

lam MInnl ávnik Kraul- - Horáíí-- 04

I'nont Ave poal Vaclnv Koloour

Karel llarlítek noromk i IV

jUiuneapullD Mlnn
odliťrí tve achtie kaMou 1 nedMI r mftlo
dni t ii cornrr "I VVaablnirum IVduraa- Jrclaeda llairbman mlatupteda Anton
Vávra tajemník I r Jlniira útetník HKoláf
pokladník K Albrecbt

Č V v Soré Praxe Mína

odbfvi av acťire kudlou 4 nodHl v mílcl
P M ťla Ant T Iluilin taj Aut V Vrtil
ni otiitnfk Violav 1'oaol pokladník Jakuk
BvubiKla fiev ťratuo Mino

Iíomenaký t VI T Hayward
JBInnesoía

odbjváara aebtia 1 nedlít v mlalcL Předa
J Punfar Dilatonreda Volt Paoovakf U1

Z j! P3ÍÍ

(TíSk J D (Edvard Navrátil )

ok rfm ánt

Ani pochmurné ráho nedovedlo
zastrašili ty obromaó Javy lidstva

spěchající Desbrosses Street Pitr
k docku koleni 2:40 ríao kde zt-- (

kotven houpal se hrdý parník
"Albany" Mezi davy tčmi tiařila
se k pokladně má nalííkoit Z

opatřiv si lístek tam i rpět až do

Albany vstoupil jsem na eligmt
nS a nádherné zařízeaý vflttní
parník ten

Společnost "The Dav Line
Steatntr'' vlastní dva krásné vý

pravné výletní parníky 'New York'
a 'Albay' jei předci co do nád

hery a pohodlí všechny jiné výlet
ní parníky americké 'Albany''
na jehož palubě jsem se nalézal

jest velmi solidní stavěný parník
mající th paluby má elegantně
zařízený restaurant hojným výbě
rem všeho duhu lahůdek zásobe

ný bufíet několik privátních
vkusně dekorovaných salonků
krásné obrazy rozvěšené po stě
nách zkrátka výtečně to zařízený
parnííek jehož mužstvo a důstoj
DÍci snaží se vyhovčti ochotně
všera možným přáním pp pasažé-

rů— Jest 341 stop dlouhý 74 st

průměrně Široký hrubá nosnost

1974 85 čistá 12618103850
koňských silách
Oba dva parníky jsou si podob-

ny ve všem jako dvojčátka pouze
jich jména je rozlišují

Vybral jsem si místo nadruhé
kryté palubě Na pravé má straně
seděl zamilovaný párek Mladí ti

lidičky tulili se k sobě jako dva
holoubci cukrovali neustále a jen
ta sta očí jež na ně hleděly

jim v lítání se Záviděl

jsem jim to štěstí a abych alespoS
částečně nahradil si nedostatek—
sladké chvíle mých sousedů na

pravici pustil jsem se do hovou
se starší dámou několikanásobnou
matickou jeí byla zaměstnána
neustále dohlížením na svého ne-

posedného potomka mužského po
hlaví zatím co dvě dcerušky
jedna as 10- - druhá as 1 Slétá se-

děly na židlích jako "putičky"
jakoby se obávaly kolem se roz
hlédaout 2a rozhovoru loď vplula
do řeky a nyní kdvŽ já a členové

rodiny již lépe jsme se seznámili

počali jsme společně pozorovati
běh Icdi jak rozráží hluboký
Hudson jenž trochu byl rozbou-

řen zanechávajíc za sebou roz-

brázděnou hladinu Všechny ostat-

ní parníky a lodě jakoby z úcti- -

vosti vyhýbaly se pyšně se nesoucí
královně říčních parníků "Alba
ny'1 Z parníku jest rozkošná a

'interesantní podívaná na velikou
tu metropoli život na řece Man-

hattan nebetyČné budovy na

Broadway velké transatlantické

docky Recreation Picr Cbris topha
Street a ten vždy rychle se ničnící

kaleidoskop přístavního veleměsta
Na parníky přijíždějící a odjíždě-

jící mající na svých palubách
usmívající se pasažéry z jižních
států aneb z cizích dílů světa Na

dockích stojí zástupy lidí jež od-

jíždějícím přátelům svým na palu
bě dávají poklidní ' Go-dby-

třepajíce Šátky plívozné parníky
se vždy spěchajícími pasažéry
hlučné nákladní lodi jež vkče&y

jsou mahrni parníčky z mdž ně

který někdy vleče najednou dvě
až tři lodě naloženou každou 10
—20 železničními vozy v uěkte

rém docku jest vidřtj mořského
ODchodaího kolesa aneb ze zdálí

též i válečný křižák zakotvený v

rozsáhlé zátoce new-yorsk- é na

jichž stožárech vesele třepotají se

vlajky všech národů světa krásné
a nákladné yachty amerických mi-

lionářů vše zřítí v pestré a maleb

né směsici jako v kaleidoskopu
Na protějším břehu new-jerse- y

ské rozsáhlé docky železničních v

tratí s velikými elevátory a sta

ničnímt budovami podobají se

"velkým uzlžm'' na konci želez

ničních tratí dále oko těkavě vra
c£ se na obrovské budovy skladišť
new yorských a na obzoru viděti

jest ještě ty vysoké budovy New

tlťtrni fokusy frirtil-'n- pokusnou

stiinid ve Photnix ' Arit

Vládní pokus) s pěstováním
datlí v tito zemi se zďařly tak do-

konale že na pokusné vládní sta
nici blíže Phoenix Arizona Lyla

vysázena ta nejvCtší zahrada datlo-

vými sazfnrcemi jakou zni svět

Aui v Africe kde datle jsou do-

movem není tak veliké zahrady
která by věnována byla jediuě pě
stování datlf jako jest zahrada
založena pokusnou stanicí jejíž
rozloha obnáší 5 a' r1 Na tétc
rozloze jsou vysázeny dath- xďni
ho druhu sazenice k touni ú!u
vesměs byly přiveženy z Afriky a

kromě toho vysázeno bylo také asi

1000 sazeniček vypěstovaných po-

kusnou stanicí z pecek

Zemědělský cdbor jest toho

pevného náhledu že na alkali-

ckých souších v Arizoně a v jiných
státech bude lze pěstovat! datle s

velikým užitkem a že tím souše při-

nesou kýžený prospěch obyvatel
stvu západu )

Palma datlová ačkoli vyžaduje
vláhy u kořeoů aby zdárně rostla
a nesla ovoce libuje si v úplně
suchých a velice horkých kraji-
nách a jen tam sc také daří Palma

tato vydrží také mnohem více stu
dena nežli oranžový strom avšak
ne tak mneho jako broskvcfí

Datlová palma byla pěstována
již před tím ve Spojených Státech
hlavně vc Floridě v Kaliforuii a

Arizoně ale většinou jen k ckra
se neboť ovoce málo kdy která z

tžxhto palem ne~la a to co se uro
dilo nebylo nožno požívali

V Tucson v Arizoně roste nej- -

starsí palma ťatlová na renči

Joaquina CarilLi která tam byla
vysázena před 25 lety a dnes do

sáhla již výše 25 stop V Yumě

nalézá se také nčkolik datiovníků
které nesou ovoce ale nepodařené

Tyto datlovu íky byly u Yumy
vysázeny v letech 1862—63

NejprvnějšJ datlovníky byly v

Kalifornií vysázeny podél pobřeží
San Diega řTyto datlovníky

rostou do značné výšky a často-

kráte kvetou avSak ovoce se z nich

úplni nevyvíjí následkem vlhka ve

vzduchu a nedostatku letního hor-

ka v oněch krajích Datlovníky
tyto zasázeli tam mniSi

Tyto divoké datlovníky rostoucí
v různých končinách západu při
měly právě náš zemědělský odbor
k pokusům zda!i by se datlovníky
s dobrým ovocem nedaly u nás

vypěstovali a po několika letech

zjištěno že datiovníky nesoucí
dobré ovoce lze zdárně pěstovali
v nejteplejšícb částích Arizony
Mexika a Kalifornie V minulém
roce na třech datlovníkách vypě
stovaných z importovaných saze
nic u Phoenixu Ariz urodilo se
více nežli 500 liber ovoce kteréž
dozrálo mezi srpnem a lednem
Toto ovoce prodáno bylo za 25c
libra ve Phoexxn a když bylo za

pakováno do milých bedniček i

posláao na východ tu strženo za

ně 50 až 70 cent ů za libru
Některé stromy nesou od 40 do

200 liber ovoce Následkem zdár-

ných pokusů viádní stanice také
rančeři bydlící v okolí Phoenixu
věnovali svou pozornost pěstování
datlí a v minulém roce těmito sou

kromniky vysázeno bylo přes
2000 sazenicz iichž většínSkalé
zá sc ve velmi dobrém stivu a

snad za nedlouho bude naše po
třeba datlí kryta aspoři částečně
datlemi vyp£tovaoými v naší
zemi
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M Ř Jed ČSPS malý hll
LiJí-h- řádu mu oldaných

ibyti-- t vc f i li soc:alité a anarchi

íté skoro polovice "čerenélio"
Sokola a ti všichni s několika ir

skýmt přivrženci s W V Woyti
škem v čele představovali celou tu

politicko demonstrační karavanu
Kolem této lady naléalo Fe asi

tokrátc toiik d!u'me?i aimiž jedeu
výrotek v poradí ne3l praporeček
li a němž bylo napsáno: "Long
live! Soc:ali:m! Aaarchy! Progres
sive Union! Greenback Party!
Tammany Hall! Greater N Y

demoeracy!" V předu politické
karavany hrála hudba a v pozadí
představovali výrostku é životně

politickou dráhu p W V Woyti
ška Mnozí z našich rodlků se

domnívají že p W V W běží

proto aby byl zvolen Velice se

ale mýlí ti kdo tak myslí! Pan W
V W jest pouze nastrčená politi-

cká figurka která má ubrati hlasů
p Walsbovi antiCrocker kandi
dátu běžícímu proti p T J Dun- -

novi v 20 assembly distriktu za

"leac'rx" Pan Walsh jest mladý
muž řanesla kováfskčhooblíbený
v české čtvrti a nebezpečný sok

p T J Dunna Fen Duna pak
aby si své vůdcovství zajistil slí
bil opět panu W V VV úřeJaí
místo potají ale pan W V W
má veřejně kandidovali na oko
sám On tak činí ale ne za své

peníze mimo výlohy teče mu ještě
hezky do kapsy Minulého roku

byli čeští voliči zagitováni proti
Tammany hlavně ale proti Cro- -

ckerovi a proti T J Dunnovi jen

proto že p W V W nedostal
nominaci do assembly Proto také

zmíněný pán připřáhl poddané
své do káry county demokratů a

pomáhal zvoliti kandidáty navr-

žené společně od county demokra-

tů a republikánů jen aby Tam-

many byla poražena Za to mu prý
byl slíben úřad kterýž konečně
nedostal Proto přechází nyní
opět k Tammany a jeho političtí
tahouni musí tahat tam kam jep
W V W zapřábne Kdyby se to
džlalo přímo pro p T J Dunna

bylo by to příliš okaté a směšné

mnohý z těchto tahounů by mohl

vystihnout! skrytou žádost svého

pána který chce stůj co stůj do-

moci se tučného postavení Proto
běží sám za vůdce aby odvedl
české hlasy od p J Walsbe Tím

spůsobem bude T J Duna zvo
len p W V W dostane opět

nějaké úřadní místo až pak p W
V W posadí se do tepla všem

politickým tahounům jeho bude
také dost teplo a až se p W V

W nají a napije oni všickni musí

býti syti a napiti též Titíž lidé
kteříž stáli při p W V W hned
v sociální sekci stojí při něm až

na malou výminku až podnes
Moje přání jest aby p W V W
zvolen byl na místo p T J Dun-

na a pak aby se stal sám tím

1 ammány oossem Cfhoz si v

duchu také asi nejvíce přeje
Socialisté a anarchisté kteříž tvo
řili až dosud ocas tainmaoystické
ho draka stali by se najednou
jeho hlavou a pak — co by new

yorská Tammany jako tygr nese
žrali to by jako drak spálila
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Klhfv aifťpravMelní Kilii' kairiou driilwju
4tte4ii v cídil i ro r %rt pi:Idiiiii :
u inn tu j' au uťoinsIV
Kr H Itnnrtl 14 ? luh řt ífomii V'l

yr l Oniur Sl„ pikiajiiii Jt
Kuntu

rilp fiokol Tyrí ř I '

idhfri ari aotiůra dvakHtt iuí n
1 mdlili a a ivm-il- i mli l nrní0?!tnfnt viihr oilbfv4 I mdéll t říjnu
pSilMD! K t ji: I nalili t ilubnu a 'ivrtinij
I lwlnu a rnu Pft ilaeilit Jol n l lletmrid
minuploiarila Cr ii'Vk UJ Aninn Norék'
2W8i I4'li M 6feiniklio( Kulpnr I:f4in
ISU ul pokladula VJ Knui I laiňwt II Htr
rVuir Him1i ku no rl y J„ {rmr (inbft lai Ani tiiUit Ajfwrl KlipTnrižiiA:í' Kaípir fp ir J Iiouilar Jniuin- - Jix
1'tnia rMřlniU Ant Vafák rjp níft fH„m
llokiiwk caatop do C H II Sfolku Jmmi

ii4pr
Tábor Colnwbrn l C9 H O W

pt liařd I nMílea atrrt
mcl Taiulp Jr Klepetky ba : a Wllll
am uilri Vel konaní Jan Kraua uuato-kuutu- l

Jun pjtladi k trnW }

ciiln Kib an I tVl llaoa hli-r- Rarnl Ětř
111? ťo Mih Ir infivoa'! J J K11

rntifiii uriícf Víclav VajTcda enUrn
tr%M-

- rra'ik Vejvudarfhtinuiťitku ťrnL

Tábsr Stlraska l 1771 WWA
orfbívi av praviilc!Bachliii ktíiloa prron
lícil mhdij r rcí':É ira lioiio
r aiui ana J jua llrociiu Velicí konaul Maií
Vmava Bívodíl i liaa UMIabt rmaUit jrvi
VcipaU klirk Ji ln liruitt 2 lun rii

6rtf(i
h f nirltnaaj rnltlnl atrii V

strií Jun ťtík
řbor TlasUslaTa í 29 itú

Mbvl wlifne kaldou ndMI t mtt rt r
o 84 Hihí up Vy!oni(i4

Josfflra Vnltln předaiiiio klarl
Uisiokf niujSika Mulo P híf4 inee
alt Maria Ulehali í ařoiqiť Marta lia
roí'hcvá poklr'luiri JMi fliiit ř!nr-řuv- flo
ťirařoe r ranii-- iTcnutiiva Yjuor oajetkVliorle Soviixosi M Kapkotá iHlutHo

ujreja
Sbor Ilrřrda Kové Doby & 80 JČD

MibíváarťachfíMi ka'!onl nudíít ▼ wlaicl
i bod odp v aiul Muliori i lodsedkyni-- Kal
Aonk tH rV isih Str atetnlc Bmlllc Chla
yrnl ISui WllUaiiiapbkladnlCa Mitri VaDgat
U 18 viiiiatna tajeainli:e Vllb ilartui Lín

Hhor n!ara l CO JČ1)
oiM řví xchírl kaidtiH drnhun ďdíit v mPaicl
Karooni ini o v luxu r ixipaieiiniťKKitaa

ka Vlocl Ccrmak l!l4So ISibSl Tajeuinlce
Kramtlka ('api'k 1314 Marthaai Úfflrlrt
ViiUillin Mach I 31 to UthBt Pokladnice
AnU hnitnl Lil? c0 1Mb t Í4

1'odp ubor Sokclřk Tyrí í JÍ

inhfvl va artafiis Jodnnu mřliínl a ater
inlcu druhoa Ddcll iol PTed

'Ikjrif JoMliua Kaatl miitoprcilMKtkfui
Ar na ililok lajunlc Anu ule tttolakal
Í41S tfo UHn 6 utr Metnlna Warlo Bilek 3e
a Criarloa Su Omalia puklailnlca Antika
KouMkf rfor maíetkn Framllka Stípin
Aiina bvaclnaotetul íbor Mary Vauék
Marie MatíJUa donrrT3Í ilanc iíib

Tábor Myrta lít Ů22 tt H A

ttdbíví acfc&M nrirnl nodtil r niiatcl r ankol- -
iké inl Mary Houkal iiíito
fvrtáka -Aioii tmíli k tajťiu Kalbfina
Veloeliovaka pok'adulie Frantltka 'eivk
kancliřka ťanny Hookop niarřálka Maric
ťřlbylurATMitf nl ttrál Barbora HrubfTnak
iríJ Dora Tíctíi rbor majelka Marl

lirinda Anna Hrazda Joule Stejskal apolk
lumír cvowMia aiary nouaai Tymao'
fucuuniewa ravia jianzriio riiiHiovysi

Hú 1'almové Uřevoř7 Kruh Ořcrařck
Vňhfil mí !hGr kaMé poalední pondíli

mlťrt v niUinoit v Laltnera na tm (! ni
Harbora KitCfk ubmJiii poriintcei A ona
Kilo niiiit iptťi&riika: hnile VwAmiU tJSaíSikřl at : Harl VomWka pokladnice
Anua Vliif b iir&vriíiKail Voniíwan-íU-
oe: rranri uartr vnrri nirita Anna Miay
ka rtntkovní airÁ: Maadaiona ['ivoBka Am

Havlík Anna Sobéťavtk j rbormajetku

lemcrád
na rohu 16 a William ul

fllzn Mctxfiv UfÁk etílo ds fipu
Travé plzoiiaká z pruvororoíaíbo pí

vnvaru z řízne jaKuy imet
Tel 2114 - Frank Sesicrál

i)r C Rosewater
ČESKÝ LÉKAŘ

(jřadovBa: í "Bce Baildlnjj"

04 11 do IJ dopiil
Ufadai hodiny: OIJďií i „

7 nebili od 10 do M dopol

TU f úřadovně 60- 1- Tel f byB 1217

BydJi— Óalo Í41T J?ao nllca

ííl otjálí 879~Iei ířaioíni 897

DlLouis Svoboda

ČESKÝ LŘKAŘ

Úřadovna č 301 Paxton Block
na rohu 10 t Karnuro ul

Ctofni bodlo od n (5o IV bodlu dopoledne
od I do 4 " odiwiedoe

Veíor od do í v obydlí 15 Wllllama al
Poslouží ochotni krajanům tí

ZnačnOsnížené csny
PO- -

VA3A3H DRAZE
WLOVlřsí CEM-Okru- Jní ccat (více
XI m lii Handuaky Cnlumhijt Toledo
Cirrinoaii luduuapolia IouísYÍle a
i!o itinobřcb mtst v Iodiaiii Ohio a

Kíntucký L'iky buJou prodlvíny
s v so za wiri v'

MÉNK nž polovlíní cena do Wasbinir- -

ton I) C a narp4t Lfatky na prodej
8 8 4 S filua

rOlX VlCNÍ Í EXT-Okr- uínf do
H iifílo Toronto Niajira Kalií 111 1

hu g jK-tro- Ctevrlaud Colombuí
do moiijhyrb mlat v Mirbigan Indiáne
bio FuuniylTtnii Ziíp Virginii a

Lístky na prodej 'i 'i 4

rOIOVlf St ( ESA do Bostonu Mas a
nwjií t Llaiky Dt prodej 7 9
10 října
l"inv ca dloubnu dobu a zastiivkr C

dovoleny u vodopádu niatfirikcbo a v
tctroil bii vý UTeUeiré liatky '

I'řep!avnl línky do a o vSech rníkt v

Erro[í
N Citiy a veškerá nodrobnoati r- -

rtiHjtr te ve VVabeab noví urn-lo- ně 1W1
ťiimaai ul aneb dopiite al n£ pod
adreeou líarry 13 Moorea

chovanci statně bojovali v dobf
revoluční Dále k Severu na vyni

kajícím palu r tu zvédá se krásný
a á 'berný náhrobek gen Ulysses
b Cirantí hřbitov kostela sv
T10 Cf Washingtcn Htights kde

po opuštění Long Ilandu ameri

(kým vojskem Washington t

llamilton rozhodli se opustiti New

York Naproti na západní straně
tvrze Washington zve Já se krás- -

oá a hrdá tvrz Lee kde v rvoluč
ní válce statečně americké vojsko
bojovalo až padla tvrz Washing
ton načež 1 tato spěšně byla opu
štěna a nechána britským vojům

Palisady Hudsonu připomínají mi

bezděky fantastické tvary skal na
našem nevěrném Labi v českém

bvýcarsktt a patří mezi neikrás- -

nější zjevy světa Pouze tři jiné
skály podobného tvaru vj rovnají
se Hidsocs'ým pahsadám a sice:

"Obrovy překážky" v Irsku"ská- -

ly v Kawaddy
' v Indii a "Fin- -

gal's Cave" ve Skotsku
Slunce se zatím prodralo mraky

a ozařuje nyní tichou lesknoucí
se hladinu Hudionu a ani nevím

jak se to stalo — vedle mne na
levici sedí nikoliv matka scusední

rodny ale jej! hezounká ruso-vlas- á

modrooká dceruška jež na-

bízí mi tak roztomile "candy" že

není možno jinak než rovněž ta!

roztomile je přijmouti pověděl
jsem se že rodina ta jest původu
ruského a že již léta usaiena jest
v New Yorku kde jich Živitel jest
iámožný obchodník Cesta nám

mijí při veselé zábavě a pozorová-
ní malebných břehů že ani netu
šíme a již jsme v Yonkers vzdá-lenéaa- s

17 mil od New Yorku

má as 36000 obyvatel
'

PnkriCovlat bud

i: Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ i

CADOTT Wis 10 září -
Red "PokZáp'!! Píšu tento dopis
hledatelům pozemků k povšimnutí
Každému krajanu jest známo že

zdejší česká osada ta nejmladží v

Americe kráčí dobré budoucnosti
vstříc a plece jest ještě mnoho

krajanů kteří se nechají vyláká
na pozemky písečnaté neb docela
neúrodné za něž ke všemu tomu

ještě slušné peníze platí ÁŽ do
sud může si zde každý pozemek
vybrat dokud ty nejlepší nedosta
nou se do rukou jinonárodóvců
jak se obyčejně stává že nežli

přijde Cách již je tam Němec

Jest zde ještě na jižní straně př
městech Cadott a Coyd od 4 do

ro mil kolem 15000 akrů půdy
na prodej Pozemky ty jsou bo

haté Žádné písky neb kopce a

takřka na každé čtvrti jest voda

pramenitá neb potok Kolkolem

pezemků těch jscu krásné Jařmy
školy kostely mlékárny syrárny
a dobtč cesty Kdyby byly pc--

zemky ty bývaly již dííve v trhu

byly by již dávno z lesů v krásné

farmy obráceny Než pozemky ty
nemohly se prodat za žádnou
cenu ježto po několik let byl ve-

den o ně soud a teprve nyní když
spor jest skončen mobiy býti
dány do prodeje Není mojí zá

sadou něco vychvalovat co chvály
nezasluhuje ale „ kraj takovýto
chválí se sám a kdo by pochybo
val o pravdě tohoto dopisu nechť
si dopíše na níže uvedené krajany
kteříž pozemky ty viděli a také

koupili a doufám že jedenkaždý 1
nich dotaz váš zodpoví: Theodor
Vala 76 West 19 St CbicagoIll
Chas Chaloupka Elwood I1L a
V- - Odenbacb 3049 Ferrell St
Chicago III - Nechť si nemyslí
čtenářir že to jsou krajané vyrtstl

městě aneb že stad o pozem
Lácb pnžádné ponětí nemají Kra

jacé tito jsou právě z těch kteříž
vědí vše o rolnictví otavu rolni
ckém a k nimž mnohý dorostlý
synek farmerský míl by chodit do

školy aby se naučil půdu znát a

Útrat řit „ Kdo by se sem chtěl

podívat ten má nyní vhodnou pří
ležitost Pozemková společnost
J L Gates Land Co v Milwau

kee Wts prodává železničuí lístky
za poloviční ceny z kterékoliv
části Spojených Států Znám
osobně takřka ceiý okres Chippe-w- j

a musím dožnuti že taková
krajina iaká jest zde masí se do
hledat Úroda letos byla zde taká
Ž5 ani nemůže být lepší všeho

jest hojnost' jenom koroy jsou
trochu zkráceny Bramborů jest
tolik Že se jíž prodáyřjí po 10c
buši S pozdravem na tíechny
čtenáře "Pok Záp" trvám '

f V Beneš I

„ V NEW YORKU dce 29 srpna
1902 as o půl deváié hodině večer
piaVV V Woytiiek jakožto sám

sbe povolávající za vůdce (leader)
Greater New York Democracv

uspořádal politické ležení se svou

politickou karavaaou po první
aveně 71 a 73 ul a a ave V

Jorf Biruka Ólenvllle Mlnn díelnta
''r ITaniui r poklad Václav Jfedl Onkland
Mlnn

Karel Vellk ř VII f Sova 1febonl
Minnesota

odbfví tví arhílre kaídoa ndH oifc
PFedai-rl- Volt Lbllf lltiDfe(ta Vánll:!!
tujrmnik Jun NtKka áArtulk Jno ťixiojl1
( jklniinik Vojt Klein pravodtl Joa Halatal
AniVeliaek JiwKdlJcihn Pilipek vjlor ářet
Vojt Kk-l- Joa Edl výbor Diajetku Ant
Ve lVkJ Flllpek atráicl Fr Htiuku poael

f VIII Kornout Owíitonna Mlnn
odbjvá avá ach S ze katdon t nedCII v l v

jndnn hodinu cdpolv áínřC 8 P 8 Predaeda
Kr OnSek miatopleda ťr Jlure talemnik
Icopold Marek N Biem lt letník Kr

pkladuík Váo Henlílíka al pr6
vri'n:i miio Moraver vnurni arraa Kaipi
nioaák jrenkovDi atrik Joaeř II Vavfia

SiKilek l IX v Plne City Mlnneota
odbývá ave wbfno katdon dmhoo neděli
rofairl predaeda Jan Htocbl mhtopředaeda
Tomát Hnili tHloni Kr W KvVh Hoa Cíly
ffuiníkjan Hejda Plne City Mlnn poklad
Jan bambar Plne City Mlnn

Č X ťwaosloran t Olivka Mlnn
Preriaeda Karel Kohn mfatortedae-J- a J
ffplra tajemník Karel firlbovec tiíetnik
M PetWka pokliulnik Václav O Plnybard
iir6rKÍ'í V Jaki t vnlltn! mři V KUÍ ven
ítovnl strál V llarailn Aíet vbor J Pávek

Čechle ř XI v So Omaha Seb
OilbfvácbOze kilM druh řtvrtek r ml-t- l

cl o oam bodlu reinr v aini J Koutiikho Pled
cedaJun Ku hit tajemník Adolf ikzuiák ta
au ui urmm rr nunciu B Bt uokl J
Vocáok kl Ht

ČÍHla XII ChrnJím v Racine Wli
odbývá avá ecbnze kafdoa treti aobotn v mť
ci v i bnoin cwr riedacna Jo Iruáek KU

Himrrrr fl tai Joa Hiebllk laifl Uw
61 tiCeicík i L Hyn llxís Hifrb Bt

ííslo XIII český Levr Scaforth Bed- -

troud €# Mlnn

odbývá echřiae kaťlnn drahou nedáli r náale
ťřmiaeoa nnrul Homtek ni lato předa Autoa
gvrbua tajemník Jarualav Kovanda 46etsík
Kr Jaroá pokladník Jan Švec

Číslo XIV Ladimír Kláel
v iiftujf'j m -

odbývá achfiae kafdna druhou nedMI v meafo
PfeKedM Prit Kozlík UJeuinik Váfl Kin
uVl:ilk Jo Mendllk Uauvn IV la poklad
nik K J Koukl

Jan línu ř XV Hopklna Mlnn
odbfvá vé neboze katdon druhou aobotn v
ntcaoi r rva v ariav jyrn taj Joa Hromád-
ko llwJiíl[l SIIoq

Scbrai-k- a L XVI v Omaha Scb
odbývá av! e'litSze kaídí první úterý v niřalel
vriul p 1 W HriKiha před Jimi poleji
miatnprrd } W Ilríth tajrmnlk a áíélulk
Jaaub Mitre 1'JIO Mo b Mu pokladník
Kiirel M ir 8 K eur íih aod Wllllama
Ht prfcvodM Anion Kycblý vnlltní atrii
Toniíii Doíek venkovní airál Jan Polívka
Jan Polívka A HutlltkaJ W Hroch výbor
maletku

Číalo XVII v Lowry Mina
eSK" pravfd jnf achdte první nedill Před
" ut AartHi Hurt4l tajem Wenrel HartiMl
dčttclk i V Lepeaka pokl Pred H Cban

CíIo XVIII Bratří Herern
v Dryirood Win

itoHII al tiálrdu1icl áladnfky: pFedaeda Tom
Kyielko míwiuled=eda Jan PiilerUjrrrank
V Klnkor B&t Jan Kyaelkr pokl JIH
Slípek: prtvodíl Fr Mari vnitrní atrái Jan
Nvbrt venkovní atrái Petr 1'etrlik Hcbíui
aeojbýrajt kaíduu i! rubou oedetl v luěaicl

Josef Kavan
I

pozemkový - -
% a pojíšrojící JednateL

im již 19 ulice

Prodává lotr v Omane 1 v Bo Omam nrw
aemkr aarové a farmv v nohllil Omabv v

miu i p'jliini opatři nim a téca nejlepiich
nrem při vrw:n neuii7ir'n itE labvk Ba
vreouivovániaa auetraátA -

Obraťte se a důvěrou n ' nžho a

bude vám spravedlivě posl úženo

Železniční pozemky na prodej
V severním Wisconsinu Chica

go St Paul Minneapolis & Oma-

ha dráha má ca prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 airt) vybra
ných pozemka rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky pfi krásných řekách a

jezerech v nichž jest hojnost ryb
jež poskytuji nevyčerpatelný

droj vody jak pro rodinu tak i

dobytek

Pozemky po vžtSiné jsou zales
něny') půda jořit úrodnou a snadno
pracovatelnou Chicago Jlilwaa- -
kee St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná
cá prospívající města na dráze
St P M & O a na dráhách

jiných poskytují dobrých trhř1 pro
piouiuy larmcrsice
O bhzsí podrobnosti piíte na F

Get W Bell %

Hoaemkový konlaf Dudaoa 9aneb -

York Life Insurance Co s 'Ciock

TewerY šedivé budovy Mutual
Reservě štihlcu budovu banky na

obuv a kůžibudovy new yorských

Časopisů budovu Park Rov Syn-díca-

jež má 30 poschodí a jest

nejvyšší obydclncu budovou na
' světě převyšujíc budovu St Paula
o 5 poschodí a mnohé jiné obrov-

ské budovy Záhy již zříme na

levé straně paíisady (the Palisadcs)
pevnou ládneu trhlinou neporuše-

nou to stčcujcž táhne ie k severu

do vzdálenosti as 15 mil Na pra
vé slrauě mírné návrší posázené

Stromy a poseté rozkošnými viíla

mi a rrčstečky s různými průmy-

slovými závady Na )' é hiraně

íze zfíii věž kláítrj St Michaela

nad ní:n Wefchawkníki skončil

život svffj znamenitý státník ame-

rický AUxasdcr Ilainilton padnuv
v sójboji s Buřtem dae ti červ'ce

18 4 Na mí-t- ě tou stojí nyní

krásný pomník Za Union Hill
šitiiiimiiiitiiiiiiiPtiiiiiiiiiiiiiiiiHumiiiimíHiir

prof AOP A„ Bt6ia Orn'l Ayent ha um aha heb


