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ridory sin senátorů ÍS poslanců
sál appelačního soudu vše pro-

zrazuje velikost a bohatství státu

bankovku dá si na ni bedlivý po

tor a pečlivě ji zuii í

Aultinmbilou k tevernl točití—
Mladý Iraacodíský učeni c Pierrc
Bernault syn bohatého pařížské-
ho průmyslníka přijal ímílý rtmys!
dosfei severní točny na automobil-
e- Ziměr ten jakkoli se z 11

dobrodružný při hťdlvicjší úvaze
zdá se býti dost výhodný Auto-mobil-

při tomto nejnovřjš'm pv
kusu výpravy k teverní točně mi
nalnaditi saně lažcré psy jež do

Domácíjnaclšcní

Jedna vít kterouž Ojiiii-žai- u'

jsou nadšeni

Vírůstající uadšení vzlileleni k

níže uvedenému jest každodenně

patrným z veřejných projevů a

odporučení Ččte co tento oban
praví a oajdete pfíčlnuccustálé
oné chvály kteráž provází Doin's

Kidney Pills
Paa W V Doolittlc 2236 jižní

10--u- l strojvedoucí na Union
Pa"iíic dráze praví: Po dva a

půl raku trpěl jsem bolestmi v ná-

dech Z počátku jsem toho mno-

ho nedbal leč v zimě 1898 stíle
se to horšilo a viděl jsem že něco

proti tomu dčlati musím Slézání
a vylézání na parostroj působilo
tni velké obtíže Sotva jsím mohl

bolesti oty snésti a mnohdy jsem
myslel že záda se mi zlámou

Opatřil jsem si Doaa's Kidnty
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Dále jest Tarrytown j?nž při
porníaá oára zajetí Audréovo a

zradu Arnoldovu Stony Point

pak zuřivý odpor Aotbooy Wayaa
Odtud vesele cesta i čai ubíhá do

West Point a HighUnd památ
rého bitvou z doby revoluce s níž
úzce spojena jsou jrréaa Irdiuů
doby té jako Putmans Gatese
urecna Josciu3ka ue ha bi a

Lafayetta již hodni byli svého
velikého vůdce ve válce za neod
vislost Paruík zastavil krátce

před polednem ve West Point
na pravém břehu Hudsonu Mno-

ho cestujících zde vystupuje a

ztriví zde 3 hodiny prohlídkou
známé vojenské akademie Okolí
West Pointu jest rozkošné Bu-

dovy vojenské akademie jsou po-

loženy na velmi rozkošných mí-

stech Pohled na příkopy a valy
na nichž umístněna jsou děla a

prohlídka různých pomníků a vo-

jenských památek zajisté dobře
odmění každého návštěvníka

Lituji velice že nebylo mi dopřá-
no prohlédnout! si westpointskou
akademii jejíž jméno již samo

vyvolává v mysli každého svobo-

domyslného obíana známé hi to-ric-

postavy jež picí historii
velké Svobodné Obce Americké

Od doby revoluce až po dnešní

dny west-points- akademie byla
kolébkou amerických hrdino

Odtud jest malá hodinka do

Newburghu s překrásnou záto-

kou jež připomíná nám miláčka a

velikého hrdinu amerického šle-

chetného Washingtona Několik

spolucestujících více v místech

obeznámených ukazuje nám dům
v němž Washington bydlel během

války a kterýž vlasteneckými ob-

čany Newburghskými jest v do-

brém stavu udržován Okolí

newburghské plno jest památek
na velkou revoluci Mnohá my-

šlénka na velkou dobu tu kmitne

dumavou hlavou při pohledu na

krásu a nádheru přírody v místech

těch

Pozornost cestujících brzy obrá-

cena byla na prospeující město

Poughkeepsie ležící na východ-
ním břehu leky kdež viděli lze

veliký most velká přístaviště pro
lodi po Hudsonu plující a kďež

ústí několik drah z východních a

středních států Zde nalézá se

velká Vassar College velkolepý
to dar Matthew Vassará bohaté-

ho továrníka poughkeepsieského
kdež každoročně několik set dívek
ze všech končin Spojených Států
jest vychováno Budovy státního
blázince zaujímají zde velmi krá-

sné místo s něhož je rozkošný

pohled na řeku V King-sto-

Pcint vyst-pij- e značný

počet cestujících kteří ubírají se
ďo rozkošného výletního místa

Catskill a jeho krásného okolí

kde v klidném tichém horském

zátiší naleznou příjemného odpo-

činku po té velkoměstské vřavě

Jaký to krásný nádherný pohled
na hory podél' břehu1 řeky se roz

kládající K jyby snad i konečně

malebná krajina Hudsona vás

unavovala tu vyhledáte si příhod
ňé místo u výborně sehraného

prchestru (hudba na vodě působí
velmi účinně na duši znaveného

cestujícího) aaeb se můžete poho-

dlně uvelebiti na židli a zdřím-

nout! si neb osvěžiti se nějakou
lahůdkou jako učinila naše spo-

lečnost nyní Po výtečném obědě

bavili jsme se vesele dále Cestou

stále potkáváme pramice a velké

říčné obchodní lodi naložené

obilím ovocem a různými druhy

Kttpitalstí 1 Des Moint-- s siV5

titjvWH ovanou ta Ar a iu ni
trítl v Missuuri

Rozloha jtji tude přes 5000 skrS

V Kausas City Mo byl na po-

čátku tohoto měsíce utvořen syndi
kát v jrhcž čele 101 několik vy

nikajících kápiUlistúzDes Moinrs

la který mi v plánu zaloiiti v

Miksouri nejvělŠÍ ovocnou zahradu
na svitě Zahrada tato bu 'e za

ložena v Laclede okresu v Mis-sou-

Presidentem tohoto syndi-
kátu jest Wiiliam Bayard Craig
kancléř Drakeovy university z Des
Moines místepresidentem Dr G

W Miller z Des Moines sekretá-
řem Frank M Carroll z Des

Moines pokladníkem A T Zwart
z národní baoky v Des Moines

Mezi členy ředitelstva nalézá se

M J Wragg president iowské

státní zahradnické společnosti
který má dozor nad vysázením
obrovské té zahrady Jeho příru-čí-

v této veliké práci bude A T

Nelson z Lctajonu Mo který
zastává místo pokladníka missnur-sk- é

státní zahradnické společnosti
Nelson jest jedním z nejpředněj-šíc- h

zabradnichých odborníků v

Americe a již po deset roků získá-

vá' navšech výstavách zde i v

Evropě první ceny
Základní kapitál této společno

sti obnáší ti 000000 Aby po
lečnest mohla snáze podniknouti
založení své obtovské zahrady tu
Frisco Railway společnost se jí

nabídla že 'postaví zvláštní od

bočku z Lebancnu která povede
středem celé zahrady Odbočka

tato bude prodloužena až do Hart
ville ve Wright okresu
Až dosud největŠÍ ovocná za

hrada v Americe nalézala se v

Ozark Mouctains Tato má 3300
akrů rozlohy a ca ní jsou vysáze
ny růzsé ovocné stromy Zahrada
u Lebanonu bude více nežli dva

krát tak veliká a posázena bude z

největší části jabloněmi které po
nesou ovoce asi v šesti letech
Na 250 akrech vysázeny budou

broskvoně které ponesou ovoce

asi ve 3 letech větší rozloha vě
nevána jabloním proto žcca úro

du těchto lze spiše počítali nežli

úrodu broskví Nežli jabloně do

rostou aby poskytovaly úrodu tu

hodlá společnost pestovati pod
nimi obilí aby docílila aspoň pro
zatím nějakého užitku z kapitálu
vloženého do založení této obrov
ské zahrady
Na pozemcích na nichž tato

zahrada bude založena nalézá se

les a vymýtění jeho svěřeno bylo
již jednomu koutraktoru v Kansas

City Na každém akru bude vy
sázeno padesát jabloní a sice dru
hu Jonatban a Ben Davis které

jsou nejplodnější a nesou nejlépe
prodejný druh ovoce

BUZNÉ ZPRÁVY

Padělané itahkí bankovky —

Z Říma se oznamuje: Banc
ďltalia uveřejnila těchto dnů ná
věští že se nalézají v oběhu padě-
lané tisícilirové bankovky zLo:o-ven- é

nanejvýš rafinovaným způso-
bem Jsou upraveny následovně
Vezme se pravá bankovka a vy
střihne se z ní proužek 2 mili-

metry Široký Ž tento proužek
chybí nikdo nepozoruje neboť

slepené bankovky nejsou nijakou
vzácností- - Na to vezme padělatel
druhou tlsícilirovou bankovku vy
střihne proužek 4 milimetrů a při
lepí ca místě něho proužek 2 mi

limeťový z prvuí bankock) tak
že získá opět bankovku jež jest
dva milimetry užší což není niko
mu nápadoo Z třetí tisícilí: o é

bankovky vystřihne se proužek
zšíří 6 milimetrů a nahradí se

proužkem 4milimetrovým atd Tak

to získá padělatel z padesáti tisí
ciirových bankovek jedenapade
sát jež mají toliko jediný nedo-

statek že jsou o dva milimetry
užší a jsou slepeny To cení nic

nápadného a že takto upravené
bankovky jsou o dva milimetry
užší to nelze tak snadno poznat
zejména jsou li bankovky po
mačkány Podvod tento byl patrně
provozován již po dlouhou dobu
v rozsáhlých rozměrech bezpo
chyby v nějaké bance neboť k

tomuto podvodu je třeba množství

tísíciliiovýcb bankovek Podle

všech známek se zdá že podvody
spáchány byly V Neapoli 'Banca
ďltalia'' odpírá přijímali tisíciliro

vé bankovky jež jsou o dva míli

metry užší Jest jen otázka po
chodí-l- i bzaka 8 tímto názorem

před soudem Závadné bankovky
jsou přece nad všecku pochybnost

pravé každá je toliko o padesátí
au menší a banka má povinnost
každou pravou bankovku vyplatit
Jak vidět neaí celá záležitost tak

prostá jak by e zdálo Ostatně
od té doby co tyto šmejdy vešly
ve známost jsou podobné kousky

nemožný neboť každý kdo nyní
dostane do rukou tišícilirovou

Státní knihovna obsahuje více

jako 150000 svazků Zde možno

videti též meč a pistole patřící
kdys Washingtonu Museum vo-

jenských památek chová přes 800

praporů dobytých pluky státu v

různých bitvách Nádherný a

náklvdaý chrám sv Pavla jest
okrasou místa Pohled s věže

kapitolu jest velkolepý Blízko

kapitolu nalezneme státní budovu
radnici jež málokterý návštěvník

opomene navštívili Biskupský
chrám svatopetrský má věž ob?a

hájící jedenáct zvonů mezi nimi

jeden znamenaný 1751 jimž vy-

zvání se pouze na Nový rok

Washington park jest velmi úprav-
ný a stál přes milion dolarů a po-

skytuje oříjenného občerstvení

každému návštěvníku

Okouzlující krásy Hudsonu ne-

jen že uspokojí ale předčí očeká-

vání každého zvědavého turisty a

historické združení s krásným
okolím zdvojnásobují duševní po-

žitek ten Všechny ty historické

postavy spojené úzce s Hudso
sem zmizely ale krásné nádherné
to panorama HudiOna přetrvá
včky Šťasten jsem že měl jsem

příležitost spatřiti všechnu tu

krásu a nádheru přírody osobně
(Pokračováni)

Úpadek rolnictva na Rusku

Ruskmu mužiku hrezí úplná skdia
nebudou li poměry imínlny

Rusko jest z obrovské většiny
rolnickou zemí Skoro devadesát

procent jeho obyvatelstva živí se
vzděláváním půdy avšak rolnictví
není tam výnosným zaměstnáním
a klesá čím dále tím více

Proto již před třemi roky byl
car upozorněn na toto pozvolné
klesání rolnictva které ohrožuje
blahobyt celé obrovské říše a k

tomu účelu aby poměry ty byly
napraveny jmenoval zvláštní ko-

misi by poměry ty vyšetřila a na-

vrhla prostředky k nápravě V

čelo této komise postave) profesor
Lenz jeden z cejpřednějších ho

spodářských odborníků v Evropě
a týž vydal před nedávnem zprávu
o vyšetření komise v níž líčí se

budoucnost ruského rolnictví ve
velice temných barvách

Profesor Lenz v této své zprávě

poukazuje na to že nesoustavné

hospodářství jaké provozuje rnalo
rolnictvo na Rusi může velmi

snadno vésti k úplnému vyčerpání

půdy a toto vyčerpání se nedá

napraviti po dlouhou řadu let: ani

nejlepŠími fertilízačními prostřed- -

Ačkoli rolnicky stav jest zákla
dem ruského národa tu jest to

smutným faktem že ruské roloi
ctvo jest to nejchudší ca světě

Hlavní vina toho spočívá v tom
že rolnictvo ruské z ohromné vět

šiny nevlastní půdu kterou vzdě
vá Tato půda náleží buď

šlechtě aneb jět majetkem obcí a

ruítí rolníci jsou na ní usazeni

pouze jako nájemci
Následkem toho mužíkové vě

douce že po nějaké době budou

nuceni půdu tu opustiti nestarají
se o to aby zachovali jf jí úrod

nost aneb zlepšili ji kultivová
ním Ruský mužík vzdělávaje

pozemek na němž jest usazen ne

hledí do budoucnosti a Živoří pou
ze v přítomnosti jsa spokojen

když uhájí bídné své živobytí Ná

sledkem toho také ani nezorává

důkladně půdu mu svěřenou a vě

nuje jí jen tolik práce co je nutno

aby mohl na ní sklidit! jednu úro
du Oa nemá lásky k půdě již
vzdělává a tento systém vede k

tak velikému úpadku celého rol-

nického stavu ruského

Kždý jiný rolník v Evropě
sklidí po akru třikrát až čtyřikrát
tolik obilí jako sklidí ruský mužík

Kdyby půda v Rusku tak byla
vzdělávána jako ku př y Čechách

tu by Rusko bylo největším pše-

ničným státem na světe Poně-

vadž ale ruský mužík nesklidí více
nežli 8 aneb 9 bušíů pšenice poj
akru' tu ruská pšeničná skhzeB

kolísá mezi 375 miliony 1 450

miliouy bušíů roční

Úpadkem ruského rolnictví za

městnívá se nyní vláda více nežli
čím jiným a k nápravě těchto po-

měrů zakládají s na různých mí

stech hospodářské školy a pokusné
stanice aby ruští mužíkové se na-

učili s půdou lépe zacházet! Ná

většinu hospodářských strojů bylo
v poslední dotě odstraněno clo

aby ruští rolníci snadněji tyto
stroje si mohli k vzdělává aí své

půdy zaopatřit! a ministerstvo

orby pracuje též na plánu aby
půda mužíky vzdělávaná sta-

la se jich majetkem kterýžto pro
středek bude :tei''BejůčinóěJ§f k

táchricí ruského rolnictví 'od
iplného úpadkq
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Iltá ul i(ikliv(lulk VJ Kunci mil ho ! htr
víUtr Diijcikii ra i riifcy Jm tftmi
út-tn- Ant llrAyilna AMa-r- t KIlkprMnorfVtk
A i! Kn'i) ir yp pr J I: uilr iinurco Jn
I'i'a niřlmk Ant VnílU (p oá' Éi„of
Rokitck liatup do ř N II spolku JuMf
Klyr

Tíbar ťblnmbns ř (19 WOW

v)Mrá ťb(li ka(l I řlílp a 6trf
w nu u nivpeiiíy na :j a wiiii

aoi uici tci k"Lui jun Knui mlnUl'
linul Jan Niiuiek lvikliuln k Frank 1

trrolD Uth ani Wl IUui klrrk Kirnl tli
luíka Uí n Itth ítr prúiKl'l J J Kolil
rnlirnt Ktrazt- - vaclnr VHjvcuia vrlroTii
irsír rrana bor majctka Frn

r?TUOOU4 a A I1IM

Tailor NebriMka ě 4771 3tTA
9dbví t prarldolné cbO kaMou Drvira
'it atřeua v miíícl mm tiodln oíai
f al pana Juni )trocb't Venci kouaul MaUj
Vltava navrdM ( in kr ilant jnakíf JoM
vriirv H JI til! lit SHI St4r"o ihVIl t
irúrr'líi Cdoa Pnirkomky itnlifnl atriá V

Jolef ri vni irá Jan l'tk
SlK-- Vlilinlava i 89 JťSl

rthývi M!jiAza kaMou fl rpdfill v mAairt v ho--

kuiitmv u ii'u lup vyMou'ita prffiw--
kyní JowBna VolcinnuiiápfcdMkfnf Marl
Koairkf uiíMialka Mrlfl tuir
nl M If ÍK wi ťJt- -! I _

jiiaii'" iHiniiiuirwuii iHn:riova( Uíl

mrkynS Frnilik Prphi-lov- vytKr naietkoVll!l KvllrkVi U Lili

Sbor Hvízdá Nové Doby 2 80 JČD

ídhývi aviahCiie kntdoul naděli t irffiiH
i uoa onp v ainl Mcttori 1'reuadkyuk liat
řiotika IW4 Ho líth Hr Statníc Kmlll Chle
tioritl lvu Wllllamnpokladnlce Mitrl Varirat
Ul Wllllima tajemnic Vlila Uartoa 11M
o mis bu

Sbor Bolcklavs CO JČ1)
Cl! f vi katdnn drnhnu ndřll r mtaicl
r Siruduí lul ok liodlni odpjledoiPrvdtr
ka Vinci Ccrrrak KU So ta h St Talmunlo
Trantlika řaprk 1314 Marlhaul tinlt Ic
vmoriie Hnou ra bn t ťoklaúnlca
Ant nmrnt mi au iin ni a

Podp ibor Sokulek Tyrl i 1

01h'i ití arhite Jednou n&tínl a ilcr
kuidou Crubvu uaďil v síni MxtiovS Fřrd
sfUyií Jowltra Eaatl míatoprelwdkynl
Anna niieK tajemnic Antoni řit)akal
S4Uťo Úlů S jtr oíetnlce llari Bilea S4

a UBarle t-- Omaha pokladnic Aactka
Xouttkf Tflior rrajatku Frantllkafttřpán a
Aona řivacinaacetni vyoor M iry Vunřk a

Marie Matějka doiorkrnt Marie ft:ha

TálMtr KjrU lín 22 R S A

udSÍTiachoil ortni nnUil v DibiIcL v ankol- -
ke aicl Jrečedka Mary Houkal miito
tifisdwlka --Alolai Htuílek lajem KaMliii
Vuleclioroki poK'adnlco Frjutlika ! li

kuncllfka Fanny £ouknp niarfálka Marie
FMrvlovávnllrnl atrii h&rhoru HruhfvAnk
tn1 Dora llrhř výbor majelka Marie
Hrázda Anna Xriida Joale Ktelkal: auolk
lekal Lnuítt rtvouoda Mary Houkal vyslán- -

syna au aieuiu rara iianze:o mnuivyal

Hál rulnioTe Dhroř? Kruh Oievařck
Odbiav rli6e kaMé poalednl pondíll t

mřsici r miatnoktl p Laitoera na kil a Q ul
llirlom liacek dfiujui porunlc Anna
Kobn Liiat ibředtrdka: Kati Vucáauk tal
aoi bo zi at: narie vorrjaf:Ha poKiacnice
Anna viarn pro vikici Katíc vnmafkavtkyní Fraucl tlarla tutlnl ttril Anna Ulátr- -

aa venkovní mm? Mafdaleoa 1'lTuílk Au
Havlík Anna Xobíalavaky vbor majetku

Fr Sonierád
na rohu iJaJWilliam ul

ftfzný Melzfiv lefik etiíle na řepu
Travé plzeDaké t pravovoreřního pi

vovaru z I'lzn4 Jakiby smet

Tel 2114 Frank Semerál

Dr C Itosowatcr
ČESKÝ LÉKAŘ

9

Úřadovna: 222 "Bee BDildine"

Od 11 do lí dopol
Úřadn! hodiny: OlSdo i

Od:Jdoíf
oaw--

nedfll od 10 do 1'1 dopul

TeU v dřaorněloiTel t byta 1217

r Bydli— ííalo S1I7 Jooca ulic

rel obydlí iony 807

lLouis Svoboda
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna í 301 Paxton Block
na robu 13 aKaroamul

Čfodnl iiodlny od 11 Co 1S bodln dopolidn
od 1 do 4 " odpoledn

Veírr od do 8 v obyUli í Uok Wllllam ul
Poslouží ocbotaě krajanům tí

Značné snížená cony
PO

WABASH DRÁŽE
POLOVIČNÍ CEST-Okroifn- íreát (více

2Wtlo hainlaky Columliua Toledo
Činrionali I didnapti1ia Lnuiaville
rlo muobýcb mit v lndiaae (Ibioa
Kenlucky Lfalky bmou prodávány
2 9 16 23 zařl

JIÉSÉ ntf polovirjni ce na do Woabinř
ton D C a nazpit Lístky na prodej
2 34S řilna

1'OloníXÍ CESÍ-Okr- ožnf reala do
It iff lo Toronto NíaRíra Knlla l'itta
bu g Delroil ( Columliua a
it ittiolýcb mfat v Michigan India ně
Oiiio Ptnntylvauii Zip Virgínii a
K ulticky Líalky na prodej 'i t 4

Kjn-

POLOVIČNÍ ťCU doBottonn Man a

nizM'ť Llítky na prodej 8 7 8 9

10 října

4'!tny oa dlouboo doUi a aastivky
i'oaolL-L-y o Todopalu ni í'irkčLo a v

Dctnitt na víe uvedené Kulky
'

Přeplavní línky do a ze víecb mlat v

Eropť
Ka tinv vríkeré podrolmoavl

in Wabash nové ářailovnS WH

Farnam ul aneb dupňte al o ně pod
aitreoii - - límrrtr K Mooraa
ttm Cea'l Agaav 1'airf Vvt Omaaa Mekl

posud byly nejlepíírn dopravním
prostředkem v polárních konči-

nách Kdyby se jízda automobilou
nezdařila mají srrěíí badatc-l- je
ště právě tytéž Čá!ty k návrstu

jako Nanseu když pozbyl svých
psů Při tom má cest automobi
lou do polárních končin mnohé

výhody vůči jiným methodám a

není tak odvážná jako balooová

výprava Andréeova Zkušenosti

dřívějších polárních badatelův

ukázaly že-- v letech kdy jsou
příznivé ledové poměry možno

po lodi velmi dobře pronikneuti
až k 82 stjpai bezpochyby vlak

ještě dále Od 82 stupně pa
fini vzdálenost k severní točně již
jen asi 100 kilometrů vzdálenost
to jaké se moderní technika auto-

mobil nemusí lekat Úkolem

techniky v tomto případě jest
motorový povoz jtnŽ může

s sebou vézt! paliva na trojnásob-
nou vzdálenost Francouzští tech-

nikové s nimiž p Bernault vstou

pl ve spojení prohlašují že to ie

možno Mají při tom na mycli
princip tak zvaného velkého vozu
Břemeno vozu tvořili by Btraauit
a jeden průvodčí potraviny as oa

23 dnů a záseba b?nzinu Ostat
ni se domnívá že bude moci ura-

zili cestu mnohem dříve než za 20

dnů Značná úspora ca váze jež
umožní zvýšení zásoby benzinu

eit Že odpadne velké množství

vody již v našich končinách jest
třeba k ochlazování motoru Tem-peratúr- a

v polárních končinách
stačí nadbytečně k ochlazování
Mimo to možno použili přebyteč-
ného tepla k vyhřívioí vnitřku

povozu Pochybuoiti bnde-l- i se

moci automobila poiiybuvati na

polárním ledunikoli úilaě
a hladkém vyvrácena zamýšlenou
konstrukcí spodní části vozu jenž
dostane neobyčejně dobrá péra
velmi vysoká kola a silné pneuma-

tiky jež dobře lnou ke sněi u a k

ledu Jako paliva pro metor ne-

bude vzhledem k poměrům tempe-ratur- y

užito čistého benzinu nýbrž
směsi lihu a benzinu jež se letos

při pokusech ve Francii osvědčila

Po nijakých Jit pait nk4 airaiy mntKy
Mrs WiKMiAw i Soothiso 8tuf iíitkím
tvým v do Tirfata iul& íiývíte přípravo
rAuj o tlld noíní doiiou nemocnými tiítkamif
ťukli iuo nlil sl Ihm-- o illiťr 'Mra VVIu-lo-

S'oihl')K ťyrup'' k tfíuttéuiu vzrtlu
tubí UwtnotB Jnho Ji oocnHiilná Tentc
uiebči !30luiu trpnelí r ktcutlhu PlMriuJ-i-

m bo matkr Doudčiua iadnoa chybu
teuto pftj!-- praTídiuje iitřcTa axalu-4- l

pHd}de vetrné hulíco oliiičkéoie
zančt a dudová obťeral veoí a

(!n criéwj lilu "Mr Wljlm --
oxtulcg

áyrup" uro u otmi'nil iuui mi příjem-
nou cbuť a 11 děiiri n& í Jeduobo

a acj starého iónského Ičkura
a oťtíovat"ie řjyjleoyijli Jo na
prodtij u TSfv:b lkirnSk& námelem avt£ Ce-u- a

drart pít emlh lfhv Vidy iUdťjt Jeo
Mu WinM 8KTHi(a Sraur"

Výmlneínř levré ceny pro
zárf a říjen

Každý den během trěsfců září a

října 1902 Union Pacific bude

prodávat! 1 látky osadníkem pro
jednu cestu za následující ceny:

Od Missouri řeky:

$2000 do Ogden a Salt Lake

Í2000 do Butte a Heleny
12250 do Spokace
J2500 do Portland a Ashland

San Francisca Los Angeles a

Saa Dicgo
Souhlasně nízké ceny z mítt

mezi městy výše udanými
Místská úřaiovna I324 Farram ul

I TĚLO !

lidské musí přijatou po-

travu náležití strávit!
má II tyti zdrávů Ku

fáJnému strávení po-

travy nejlépe pomůže

Severova

ZALUDEtSt HOňKA

příjemní chtít! aTýlorního
úiuku navbuiíiil í

BÍiy
chuti k j!d!u r£ieati tóla i

myali Zu)rafiuj vznik ne-

moci čiuf rlabé aiinými íIk-l- é

itataBými viívi bOTý ti-v- ot

v tílo

Í50 otů a '$100

IPlIffP
W HOSTINEC

vlaftai :

Erankfllídok
'- t

901 rab Jarkua a 9 nu Omaba

za aoulh omaiikíbo pivo-ra- rn

íťíie oaípn
O bájnou přízeň krajanů líií

Filla v Kuhn & Co lékárně užívá

jsem je a úplně mne vyléčily"

K prodej u vSecb clichodníků Ccn

M centu Koiter-Milbur- Co Buffalo
N Y výhradní jednatelé pro Sp Stitty

Piimaliijťj jmuno Doa3't a nebcřle

Jiných

1% £K ftf

m V

a— Uvat"

BOLENÍ IILAVV ZÁVnATÉ

ftjiDé Domini laviníny bfvnfi lío7- -

U TB r uuuru rn u ovinnijrMi 11 w

tnuluncm p5wibí írfotjlir ni oll L

poraJ t í nuÍ!ti oytiiíe-- Týl ro- - i?

rntí vám ápui ťlaraj ImUuj iutfo k

uřlnill IpíMimué - 40 ?

II J PEXFOLD CO
1408 Farnaui ulice Omaha

ÍIIIItilIllIlMIIIIIlIillllllllllllllllllIdlIllllllllillIlIlIg

S 'A Bará

l LÍárSLéVRřÍK
= Pioil ívá řiaté a prarť i'ky =

§ utujtí i z Corb za ceny nejniist-
- H

S rovněž barvy oloje sklo a vfe z =

S otvoru lrkiirntikťho Vticbni lí- - S

§ kati posilují k tu" mu připravit tré 5
H pifilpisy VyblíSiDé Dsvltlovy =

? prášky proti bolestem hlwy plic- - 3

H ní bKlsiiia a tbé pro jm po Klc! H

£ reaturní stanice Iui3 =

ňimiiiitiitiiiiiiitiMuiiiiiiiitiiiiiiiuiiitiiiiiiiiiiiiií

Julius Treilsciike
Importovanými

1 domácími

víny a lihovinami
řízným pivem a

jemnými doutníky

501 503 a 523 jižní 13 ul
"

OAIAIIA KJfflB

Najlepíí to ttulck v míítIS Vkuaní
Zkřížené nokoie k pronaimutl oa den
tťden— za 50c až tlOtí denní Cbutné
tliifierié zfikijnky atille připraveny Za

laijuo vytiornílio zoožl itie v z itití
jtžlze koupili ti ranv levnřjtf ( 2 lakc
c plalf jinde za tbol SpHlnéJňt jikosti
40 JL'UL'8 TBEIT8CHEE

AAAAlAAáAiaAAAIáááAá

r Jakub
vlanl

Svačina

Í ELEGANTNÍ A HOJNĚ
5 ZÁSOBENÝ

jgrocerní obeíioiH
4 j Vř 1209 Již 6 ulice t

ríiŘT vm'Cio t?í lfrmru'ho ZfíJtl E

4 jvttwtvé n iiry#JatHť )Vír OtAtrá W

rf JBtib li riťRřfJjT j'"t V KVjf IkOU( tlil
4 ua jJtáí ti ti yřívrtVli NkI Ivio Jej
4 JfcUu)u a podru&tf jrrijd:tf a:s p--

TTTTTTVTTTTTTVTYTTTTTTTT

"Seny mm Krám
rlazUil

Josef Nqjepinský
1401 jižní iG ul Omaha

Velko- - i maloobchod řeratTm uze-

ným 1 nakládaným n aaem tcřnm
zboífin uzenířbkym a v&bec víliu co do
oboro toho při náleíí
Objednávky-

- moř no uftniti trlcfuuem
a ty to faduě a rychle e vyřizuji

TELEFOí 1816 88mfl

V L Vodička
ifiá Wiiliam ulice

Pozemkový proplavili
a pojišťující jednatel
Úřadovna: 2ljjiinitj vlict
Prodavim pozeml-- JíebrTe a ma-

jetky v Ouiaz Pojišťuji o lifvb ne'apo
leblívřjiích polcřnol a prolrWíin ťl
přeplavnd lístky do Eiropy a nazt

CHrvUBÁT
nrínitt a Teřejnf oiář

Plsirna: £arker £hek roh rj
''farkám Cíih fíkéjtaS '

Jan iambavr line City Mlnn

Č X ČethokioTan v Olivka Mlnn
Pledaeda Karel Kohn mlatorredaeda 1

t - I M f i i _j i
M PetHfka txkladnik Václav O Ployhard
nrOviKlíí V Jakeá rnltlní atrái V Ktií ven-
kovní airái V tiaratiu ůíel výbor J Párek

Čechle í XI v 8o Omiiba Seb
Odbívi ach&ae katdf drnh4 tvrtnlr v mM

elooam hodin veíer v aínl J Kouukyho Před
aedaJan Kubát tajemník Adoir Zeaulík w
au uiucio!k rr Kunci IM bt poklJVociaek lil 8 8t

Číslo XII Chrnilíra v Raclne
odbfveare ecbUte kaídon tleti aobotu v me-ai- cl

v 1 hodin veťer ťlmlaeda Jo Imiek lul
Hafen-- r Dl taj Joa Htrhllk IWit MUwauke
Du ofeuik J L Bya }(ts Hlh St

Číslo XIII Čeaky Lev v SeafortU Red
Tfood Ca Mlnn

odbjvá íchtte kaMoo druhou nedíll v miale
rrauaeaa narei HouaeK nitatopreda Anto
Hcrbua ujemnik Jaroalav Kovanda ofotnik
Kr Jarní pokladník Jan Srec

Číaio XIV Ladimír KláccL
v Hanvreu Vl U

odbyráacliBiekaídou druhou nedřll v míate
rranv iiiik tajuninik Vác Kin

ořetnik Joa Mendlík Uaufeu wia poklad

Jan Km í XV Honkln Mlnn
odMvá ar mhite katdou druhou aobotu
uiw:u r rout i vra tuj Joa Hromad -

Knbrasba 1 'XVI v flrnnho vk
odbíváavéachuae kaidi první turf v niéulcl
vauil p 1 VV Hrocha Předa Jim IVdrJI
niiatopMa 1 W Hroch tajvmnik a áfátnlk
Jakub Mareá IB10 ka II1I1 Hi„ poklnilnik
Karel Mnre H E eoř Mh and WlHiama

'játí AnUu Kycblf vnitřní atri
Tomi IVilek venkovní atrií Jan Polívka
Jan Polívka A Hnlllíkaj W Uroch výbor

Číslo XVII T Lorrrr Mlnn
cdťf nravld Jlnř tcbftu nrvnl nHSII VImA

"i Sikrtin Bartoá: ujem Wenoel Rartuái
áfetntk J V Lepeaka: pukl Fred H Cban

Číslo XVIII BratH Severu
v Drywood WI

volili al niilednllcl tradniky: pledaeda Tom
njiM-iHi- j iuiavuruoMuaiaii fMerVaJ Frank
V Klnkor ttut Jan Kyaelke bukl JIH
Milpek: právndM Fr Marti valtfnl atrii lan
Nyirt venkovní vtrái! Petr Petrlik- - Kcltw
aeodoývajl kaidoa druhou nediil v miaicl

Josef Kavan
i

pozemkový - -

Ci a pojišťující jednatel

im již 19 uliček
Prodiví lotr v Oraaae t v 80 Omare po-
nky carové a řunti v poblll Omaliy I ve
luánoJiiřnioaVH rím u tlh nelleflich
'id pM teiil h iioJnlMich lil tubívá a
kouivrviniui al%trukld

Obraťte Se I důvřron n nřhn a

bude vám spravedlivě posl úženo

Železniční pozemky na prodej
V severním Wisconsimi Cřiir

go St Paul Mianeapolis & Oma-

ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných rjodmínliárři

platebních as 400000 akrů vybra-

ných pozemka rolnických Ti
kdož Loupí záhy mohou vybrati
si nožem k v cři krásaírh fekách
jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
rdroj vody jak pro rodinu tak i
dobytek
Pozcmkv po vřtíinř isnu a1

nSny pOJa jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul MinneaDolii
Dulutb SuDcrior Ashland rim
jiná prospívajícf města na dráze
C St P H & O na dráhách
jiných poskytují dobrých trhi pro
plodiny (armerské

U bližší podrobnosti píste na
Ge VV Bell

poaemkovf kouilaai H idan W
Mb " G McRae

'li ru A O P A-
-S Paul" Min

zbožíspěchající k velké metropoli

již zásobují S blížícím se veče-

rem blížíme se i k cíli naší cesty
Albaně jež jest hlavním městem

New York státu Budova kapi-

tolu pyšně vypíná se nad ostatní

budovy města V záři zapadají-
cího slunce zdá še mi jakoby

Albany stáía v ohni a v duši své

vidím západ slunce daleko dale-

ko odtud v rodném kraji vzdá

leoém tisíce a tisíce mil na druhé
strad zeměkoule Když přistáli

jsme v Albaně byla již všude po
ulicích i v budovách světla roz-

svícena Nezbývalo pro dnešek

než ryhledati hotel a v n5m ztrá
viti 00c - '

Město Albany jest vzdáleno as

144 mil od New Yorku a má přes
100000 obyvatelů jest to jedno
z nejstarších měst severo ameri-

ckých Bylo již známo prvním

holandským osadníkům pode jmé-

nem 'Beverwyck' 'WilliarcfSiadť

a 'New Orange' Památkou na

tyto Časy jsou ssuliay zemsnskébo

domu (manor house) Vin Rensse-laer- a

jenž i ve svém zbědovaném

stavu a óprřbestí fcst pln zají'
mavostí O kapitolu bylo mi o

ie jest větší "už washing-

tonský a až bude jednou dostaven

jiiiě rovcai bude víero velko-l-lýr- a

stavbám americkým Jeho

nádherné schodiště" rozsáhlé kar-- 1

f


