
sochu italského vlastence Giu- - Stav osení a úrody Předplaťte sa na
Coim? i cesty M l Pokrok Západu

Vlhkost a plesnivtna poškozuji komu

ncjiacinéjší tdemifk ]ia£i(pačé ixiuzo $100 ročnév kopkách — Otevřená iavlna

jest foikoiena fřllifnými de!Ii

Poslední týden byl v celku veli Kcbríiska
Business

ce mokrý v distriktech východně
od Rocky Mountains povčtrnost

byla všeobecně nad průměr vyjí
I MATEŘSTVÍ

dávají dobrou úrodu Pozdní

Červnová koma brambory a řepa
se dešti z!psily Rannfi zasetá

pšenice a žito již zdárně vzešly

S orbou se pokračuje půda jest
ve velmi příznivém Btavu ale

setba byla dešti pozdržena Past-

viny a hospodářské zvířectvo jsou
v dobrém stavu pozdní jablka

jsou pěkní
MISSOURI — Deštivé rořs(

pozdrželo setbu pšenice sbírání

bavlny a jablek a poškodilo také

komu v kopkách Také něco

bavlny bylo poEkozeno Koma

jest již úplně bezpečna před mra-

zy Ranně zasetá pšenice vzrůstá

velmi pěkuě na jablkách způso-

bily větry poněkud Škody past-

viny jsou velmi pěkné

Kjvty touhou smerlclcch mužůmaje v prostředním svahu Kočky
Mountains kde panovala mírná

a Zen Jest: mltl dlUmml pnícíma-no- u

domácnost Kuna gtiiuiiá

skou nemučí Jest stála ohroíeua

Šlioríhand
Collcge

zima ACkoiá prmsne uesic zor-žel-

farmerské práce a dozrání

pozdní úrody tu opětně Be osvěd

čily býti prospěšnými pro vzklíče
íe bude bcwKituou Kijaky lék

iť
r ~

i Vítneoživí mrwá orgday alo Wino of

ní ozimního zásevu a kromě toho [Cardu! v pořádek uviMÍ nepravi-
delnosti jež lubratlnjí poíctí za

Boyd Bniidíng roh 17té a

Karney ni - Omaha Nebpůda následkem těchto dešťů jest
Ponica na ouDor oocnoani a uhiikovii!

nyní ve velmi dobrém stavu pro braňují polrneeui jilodu nnpravujf
scsKblou činnost a rozruSené nervyorbu a setbu

Obrhodni systim od% do domácností neplodních aopuš-utěníc- h

tiíiuiáí čilá defátka WineMrazíky které uhodily v střed ILLINOIS— Bylo zamračeno Scliválena řlgltely vyšších

škol předními obchodníky

ních a severních Rocky Mountain
lesnopis eyviém

distriktech a v nejsevernějsím pa-

cifickém pobřeží neučinily žád

of Cardu! divi Žeuiim zdraví I níly
žo zplozují zdravé dílky Dolaro-

vou láhev HVinn of Cardul obdržíte

u YaSeho lékárníka

Mothoda
ilotjkaviStrojopiscctn

a mírně chladno a spadnulo také

několik silných dešťů Korná jest
ve znamenitém stavu a bezpečna

před mrazy ale v kopkách počíná

plesnivěli Něco korný na níži-

nách bylo poškozeno mrazíky due

ných škod Všeobecné poměry a soudním zpravodaji AB£iiMua~Mor

Šíoía jií není rovniWINE" CARDU! Zřízena před deviti lety

na pacifickém pobřeží byly pří-

znivé ačkoli jest zapotřebí dešťů

ve východním Oregonu V střed- - Zamlstnává nejschofsitjít učitele
12 a 13 září Jablka a brambory 141 Mnrkel ulice

Mrmnhi 1nnM Apríl li tootních'údolích a v pojezerních kra

seppe Garibaldiho' darovanou

Spoj Státům italskou kolonií zde

usedlou velkou budovou new-

yorské university která zde má

své oddčlení právní a vychovatel-sk- á

Zde zvedá se nádherná

brána Washingtonova vystavena
r 1P89 na památku nastolení

Washington jako presidenta před
sto a jedním rokem Jest z bílého

mramoru 77 stop vysoká a stála

Jia8ooo jež sebrány byly veřej-

ným upsáním "

Zvláštností New Yorku jsou
těžké dlouhé vlaky na nekoneč-

ném železném mostě nad ulicemi

ve výši prvního a druhého poscho-

dí Stanice jest "ve vzduchu" a

do téže se leze po úzkých želez

ných schodech po jedněch dolů

po druhých nahoru a tím značí se

téměř směr jakým člověk chce

jeti "dolů do města" nebo "na-

horu do města''k A pak ten chvat

lidíl Na perronech plno lidí chvá-

tajících tlačících se s četnými

balíky tak že člověk má věru co

dělat s by se bez úrazu dostal na

místo A nyní to jde po těch ne-

dohledných kolejích rychle "dolů
ke městu'' Kde jsou široké úva-

ly musila dráha přidati ovšem

na vyšším lešení aby zachována

byla alespoB trochu poloha tratě
kteráž mnohdy jde až nad střecha-

mi nižších budov odkudž se pak
rozkládá široký rozhled na ohrom-

né milionové město Zvláště se

mi líbily některé ty celé čtverce

obydelních dornft tak zvaných

"ílatových"' úplně stejných jeden
na vlas jako druhý Vysoká věž

při rozsáhlé budově "Madison

Square Garden'' kde je divadlo

jízdárna místo pro výstavy a pod
a na střeše zahrada pne se vyso-

ko k nebi Na věži je rozhledna

a na špici krásná veliká kovová

socha nějakého genia či Merkura

stojícího na jedné noze Stavba

provedena je ve slohu maurickém

ale vypadá to jako nějaký velký

pivovar neb kriminál

Na Broadway hlavní to tepně
města je ohromná řada skvělých

vydávají dobrou úrodu ale bram V ťnorti 1901 koupila Ucm líhv
of Cardu! luheek TncmorcTa libory ještě poněkud zahnívají Draiitzlit IMn iwm vtlunn 1% Toltu

nezplotlila Jirtn rKckog2po u?ívání Wine
of Canlul 'í(i' ÍHcm nutknu roztoOstatní úroda jest všeobecně
milého duvíiiUM března
luoi DCcVo víífi ilihrr a iti iwfn ídrávu

jích bylo počasí velmi nepříznivé

pro dozrání pozdní korný hlavně

v severních částích a zprávy z

těchto krajů oznamují že korná v

kopkách byla značně poškozena
vlhkem

" a plesnivinou Většina

korný v hořeních pojezerních kra

lák len ií čluvťle iniie prati Nyní naeINDIÁNA -- Temperatura byla

(PíSe J D EnoAKD NavrXtil)

New York

Poirafováut

Jednou z nejvyšších
budov jest budova časom-b-

"Wotid" s niž je nádherný

pohled ca hrooklynaký most Vý

chodal řeku Brooklyn vrchy

Loag Islandu na východě stavba

nového obrovského mostu vodár-

ny brooklynské na právo od mo-

stu Prospect Park dále Grecn

wood Cemetery a v dáli zřítí lze

na obzoru oceán Na jihu
Island a okrouhlou tvrzí

Castle Williams dále "Úžiny"
jimiž tisíce a tisíce lodí ročně

vpluje do rátoky new-yorsk- é Na

právo zvedá se Staten Island a

socha Svobody skrývá se za bu-

dovou "The Park Row" Na ssi-pa-

je Hudson Rivcr s New

Jerscy a v dáli modrají se Orange
Mouotains Dále ohromné ná-

draží Pennsylvanské dráhy a k

severu Iloboko Weebawken a

palisady hudsonské Severně pak

černají a bělají se nesčetné zdi a

střechy domů včŽÍ a komína new-

yorských z nichž vynikají budo-

vy: "New York LifeM "Mills

Hotel" "Siegel-Cooper- '' se svou

pozlacenou kopulí Waldorf Asto-ri- a

věže kathedrály sv Patricka

a nesčetné vysoké budovy jiné

Nejvýše obydlenou budovou

jest Park Row o jejíž ohromnosti

podají nejlepší obraz číslice Výš-

ka od chodníku k řimse obnáší

336 stop ke špici věže 390 step
a ke Špici tyče praporu 447 stop
Hloubka pod chodník jest 75 st

a celková výška od základů obná-

ší 55a stop Budova zaujímá
rozlohu 15000 čtver stop a má

3t poschodí počítaje cd chodní-

ku ke věži Budova stála skoro

2lt mil doll a obsahuje 950 úřa-

doven) 2080 oken 1776 dveří

7500 elektrických světel a má

3500 nájemníku a dehet elevato-r- o

jei každé hodiny vyzvědají

průaižrsš 814 lidí či dcaaí 8140
Na Madison Square jest skvost-

ný pomník věnovaný památce
admirála Davida Glasgowa Farra-gut- a

představujícího tohoto hrdi-

nu stojícího na palubě lodi a drží-

cího v ruce dalekohled Z obli

riomAriinsi' je ÁlVistnáa já ulkdy nebudu
b Wiue oi Laruui

Mfta J W 8 Bmith
'"s

!'9-i- :

Nejlepší a nejdekonalejší ústav na západř

$3000 uloženo min roku v nových psacích strojích

$2500 uloženo v novém zařízeni odfcoru otchodního
Další poschodí pronajato It pohodlí žákfi

Místa opatřena 90 proč všech loňských žáků

Opatřujeme práci pro žáky mimo školních hodin ty na

stravu vyíčlati si mohli
Rnrl7lmnf hřh linčne 2 září

O radu a popis nemoci dopISte s ttdftr
nim pntnaltň iia adresu "lbe ldica
AdviBorv Department" The ChrtUnoocajích a v missourském údolí jest
McOidiie Uí uiauuuooga icnu

uart průměr příliihié deště v se-

verních okresích způsobily poně-

kud škodu Se setbou pšenice a

s vykopáváním brambor se pokra-čuj- -j

Ranně zasetá pšenice již

vzchází Úroda okurek a cibule

jest lehká ároda rajských jablí-

ček dobrá Se sbíráním jablek
se započalo pastviny se zlepšily

tak poškozena že není skoro k

prodeji far PiStc si pro krásný katalog zdarma M'irW& £
? ~ IIHI II llmiWil lllíZ celého bavlnového pásma do

cházejí zprávy že byla otevřená
ADRESA: a O rťNTfl A M tT: P nro

OMAZEV SO OMAHA NEB''WASHINGTON — Týden byl

vlastní nichladný b hojnými dešti za nimiž
LftITNEF

bavlna poškozena dešti a že na

mnohých místech zahnívá Deště

přerušily také sbírání které se

blíží pomalu k svému ukončení

Pozdní bavlna v středním a sever-

ním Texasu vzrůstál velmi rychle
ale uhodí-l- i mrazíky překazí její
dozrání

r%0 Tu

M HAHS8URSK0-UIGK- Ana 20 a Q ulici

V pohodlní nálevno jest vždy výborní
ležák na čepu výWr těch uejlepSíeti
dontpflcft výtečných likilrfi a pravých

následovaly lehké mrazíky Past-

viny se občerstvily Půda jest v

dobrém stavu pro orbu a setbu

vyjímaje v středních ajihovýchod-LÍc-

okresích Mrazíky poškodily

rajská jablíčka a mtloiy Sbírání

chmele jest ukončeno úroda jest
slabá ale jakost znamenitá

Společnost tritii tidržnjo celý rok pravidelné speji-n- í g Evropou dvoa

tioubovjml loděmi Niyrvdilejší jízda z Ne' íorku do Himibmku
Led6 odjiději ve čtvrtek v sabotunef:vI5ovanycU vlnPozduí tabák se velmi zlepšil

rrustniumu utulua rniBtnost spoiuova

Hambursko ínierická Linie lest nejsiarší Nčmccká Trsna-AtUntic- Pareť- -

V jablkové úrodě není žádné

změny a v některých státech se

sklizí krásná úroda jablek velmi

dobré jakosti

zamlouvá Be sama a ct spolky fcakú ne-

naleznou v So Oinaze lepil pobodlnřjSI
a levnější Tíž i síň taneční nemá v Bo

Omaze rovné R protož ct ppolky české
učiní dobře když ptatl pořádáním zábavy

OREGON— Týden byl chlad-

ný s dobrými dešti ua západě a s

prškami ve východní části Více
iikekohv prcpt i II se u mauteln na podAčkoli otba pro podzimní zasev

vebnf tjpolečiiost a vlastni Wí iom niajieien unrnnou snosnosx iniuoa lunasrj
tčrbto junii vfliM námořní parníky zahrnujíc! &l dvouSroubovýcli pttroioúl
která ku pohodlí cestujících zvlášť zařízeny jsou Takový počet parolodí ne- - r

vlastní žádná jiná spolef nost Ohledně přeplavu a cen obratto se na

HAMBURG-AMERICA- N LINE
mínky Pffzui krajanů poroučí so

U FitASK LA1TSEÍIjest zdržena v íastícn missour-skýc-

údúlí tu jinde s touto prací
dešťů jest ještě zapotřebí k pod

krámů a divadel" Však budovy zimní orbě a setbě Se sušením C H Brower & C©
švestek se pokračuje úroda jestnejsou nijak vynikající Divadla

zejména menší spojena jsou zde

vždy S nějakými panoramami s
slabá S vykopáváním bramborů

se započalo úroda jest prostřední

jablka a koma dosud nejdou skli-

zeny obé slibují dobrou úrodu

tak zvanými "dime musei'' (desá- -

učiněn značný pokrok

Následují telegrafické podrob-

né zprávy z jednotlivých západ-nic-

států:
NEBRASKA —Studený mokrý

týden korná i seno byly poškoze-

ny deštěm setba pšenice a všech-

ny polní práce byly zdrženy

kovým museum) plnými prapo-

divných "zvláštností" přiroze-

ných i umělých sbírek přírodnin
obrázků národopisných předmě-

tů anatomických preparátů ve

pohrobníci a p&jčovateló kosi
čeje jeho zírá vskutku hrdina

Mobilskč zátoky Na Madison

avenue a 25 ulici jest nádherná

budova apnelačního soudu Na

420-4- ev Si ul boOmalm Ne'oRanně zasetá pšenice již vzchází
t ř Telefon ííbIo 30

Neítístl při eviíeni s balonens —

Z Londýna 'se oznamuje: Při

cvičení anglického větroplavecké-h- o

oddělení učiněn byl pokus
mohl-l- i by být letící balon při se

směs skoro bez ceny a—kluzkých

Paroplav Spal
Ssv-nsmeckd- ho Lloydu

Po parolodí:h expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut

Po parolodích expressníca z New Yorku do Brenv n $3800

Po parolodích pravdclnj'ch z NuW Yorku do Brumen- - _„„ 00

["0 parolodích expressních z Břemen do New Yorku f3S5Q
Po parolodích pravidelných z Břemen do New Yorku 83650

gjv-IIlavní ůřadovnaiM®in

JELRÍCHS & CO 5 Broadway Kew York
Hlavní jednatcló pro gsapad:2fe—

H CLAUSEÍIIUS & C0f I%£SŠ?cot

Hr F Híí!nytnhmcr
Mi iBViUf ÍUÍ3I5ÍW5

a vzrůstá velmi pěkně V celku

jest zaseto mnohem méně pšenice
nežli bývá obyčejně v této době

Koma potřebuje slunečno a sucho

fotografií k čemuž druží se jako
zvláštní zajímavosti á to nejvíce

stupu dohoněn cyklisty Po skon
táhnoucí" Da př "člověk kostra '

čeném manévru byl ředitel cvičení'dvě stě let stará Indiánka' OFFICE na rohu 15 a Howarrt ni Bheelj'§
"neitlustší dáma na světě'' "tr

KANSAS— Týden byl velmi

deštivý a všechny polní práce

byly pozdrženy a koma a pícniny

Block ři dvaJl 2W Toleton 14íki

V DisórtiC k nulození od 10 do 12 hodin rano

dosti neopatrný že dovolil cykli-

stům a jiným lidem menší vzlety

při čemž balon držen byl na laně
paslíci" "obři" "Ženské holičky od 'i uo orlpolíuípe a od 7 do K vc5ur

Telefon msiaense 1671vousů' "Drorokvně" atd Lidí byly poškozeny Koma posky
Pojednou zvedl se balon s větší

ABSTRAKTYvšude plno jako mravenců v kopci

pouliční káry jedna za druhou
tuje velmi pěknou úrodu velká

úroda 6ena se seče Pšenice již prudkostí než očekáváno a strhl
n II I

celé vlaky a lanová dráha Ko vzešla a stojí dobře Dobrá úroda
ďo výše lano na němž zůstali vi

set jeden z vojáků a jakýsi dělník
ísmn--VYUOTOV0JE - iiarswarenečně policajt zarazil na několik jablek a bramborů se sklizí

Voják mohl se ještě v čas spustitokamžiků ten nepřetržitý proud
na zem a vyvázl s menším poraně S M Sac3ler

17 tli and Farnam Fatlerson Iilk
kar a povozů a houfec lidí jenž

— --protíivdjí ve velkém
'

Tlaóené vyrážené t lakované plechové náčiní — Cíncv&uý plech
žcz-n- plech a Kovové zboí! - Ostnatv drát hřebÍKy cozíraké

zboži Dicykíy BtielLb zrrnné náboje a sportovsae zooi

' IOWA— Týden byl velice mo-

krý studený a zamračený a po-

měry byly nepříznivý pro dozrá-

vání kornv Zvláštní zprávy ze

ním avšak dělník 6let£l 6 výše
padesáti stop Nešťastník zlomil

se zatím shromáždil naobou stra
nách přechodu spěchal co nej

vaz a nohy a brzy potom zemřel ilanicy ulice " " unmna uieorittli &Zeptejte s naB u tohoto listu Tel 1336
kvapněji přes ulici aby pasáž

Ui _
—- -

_zL-r- j - " ~všech Částí státu oznamují že ne-

obyčejně bohatá úroda kornýnebyla dlouho zdržována Stará Dva mladíci kteří se nalézali

koši balonu měii dosti duchajifí uáby ut!kly zrovna tak rycnie m
íithbude asi z polovice pod prodejný tomnosti způsobiti sestup balonu UM

jako mladice
průměr Jest zapotřebí sucha

Sprýmovné nedoroiumM FranKonduktéři vždy dva při kaz DOUTNÍKÁfiaby zastaveno bylo poškozování
nesklizené dosud úrody Podzimnídétr voze či vlastně icden mezi couzský malíř Emile Benassit by

podstavci balustrády jsou krásné]

sochy velkých zákonodárců jako
Alfreda Konfucia Jusliniana

Lykurga Mohameda Manu

Mojžíše sv Ludvíka

Solona Zoroastra Při vchodu

umístěny J30u dvě ohromné sochy
moudrosti a síly s nápisy: "Každý
zákon jenž nezakládá ae na mou-

drosti jest překážkou pokroku
státu"

"Nesmíme užiti síly až zákony

jsou Šlapány"
Strany podstavců vyplněny jsou

rozkošnými skupinami oředstavu-jícími- :

"Vítězství zákona nad

anarchií" 'Symbol spravedlnost
"Ráno Poledne Veítr a Noc"
Rovněž i vnitřek budovy nádhtr-n- ě

jest upraven Nábytek jest z

tmavého dubového dřeva bohatě

vyřezávaný Bsrevná skla " v

oknech jež nesou nápisy slav-

ných právníků jako byli: Butler
Choate Clinton Fish Hamilton

Kent Livingston 0'Conor Spen-ce- r

Van Buren Webster a j

Dvě nástěnné malby uvnitř jsou

symbolické a allegorické předsta-

vujíce "Podání zákona' od růz-

ných sáredS 2 doby sejstsrší až

po dobu moderní

Jiný nástěnný obraz představu-

je "Spravedlnost" s mečem kni-

hou a vážkami v ruce a jak podá
vá "Pokoj a Pokrok" 'UuiĚaf a

Vědám" "Pokoj" jest následo-

ván "Vychováním" vyučujícím
mládež a na knize jest hořící lam-

pa držena "Náboženstvím"

"Pokrok" jest následován "čino-

hrou" ("Tragedií" držící masku

"Veselohry'') a "Hudbou" har

dvěma kárami' stále hlučně vykři v kruzích svých přátel znám jako 'A iMtra&M"TiiMMHiwf r

1319 Williams nlicQ Osiaorba a setba jest daleko pod prů
měr v tomto čase

Vkují jména ulic cestujíc! vycházejí íprýmovný vypravovatel anekdot mi

"Gaulois'' podává velmi šprýmov- -a přicházejí či spise řítí se ve sta SEVEROVA
vyrábí doutníky výborní Jal oni aknždý
kdo okusil lednnu doutník julio necliecMINNESOTA— Mlácení bylolémjakoby chvatu Vše jde jako nou příhodu jež se přihodila ma

liti samému Bohatý jakýsi sou
1 ŽALUDEČNÍ KOŘKÁliný kouriti V obchodě iobo mfižetepozdrženo na jihu dešti a vlhkýmna drátkách

Severňv - — r
SILITEL SRDCE @

přetnáná všacliny srdežni vady f
upravují otíft krve a scsiluJe gj
CiiOU 50U3ÍÓVU - - -

mi

počasím na severu Dobrá úroda dostati v5n co j[inlnM k jolio oboru
Navíttivto Jol a nnwvíWto se! 47Prohlédnuv si takto as nejdulo kromník koupil jednn z jeho obra

zů a poslat za něj Benassitovi pežitější znamenitosti new-yorsk- é í cukrovky se sklizí

WISCONSIN—Všeobecné vy

zvyšuje tělesnou sílu

zmocSujo živy zaSrauujemaia-Til- a

léčí oezižívaccí' a všechny
cesnáze žaluáku 50c SL00

níze s dopisem juhož písmo bylo újsa úplně v duši spokojen tím co

jsem až dosud viděl a čehož bylo Jakubdatné deště upadnuvší v druhé naprosto cečito!:i- - Hic-da- znal

ce písma jenž by mu dopis roz
s
4
4

části týdnu prospěly pastvinám avíce než jsem kdy spatřili doulal

ozimce i žitu Korná v jihoza luštil a jeden z jeho přátel poslal SEVLR0VY PRÁSKYpřipravoval jsem se pro příští den asveruv to
VlliSlIii

ELEGANTNÍ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

jej k lékárníkovi jenž prý byl s tok odjezdu z Ameriky PROTI BOLESTEM Uuňpadních okresích a podél jezera
nebyla poškozena mrazíky a nyní

- LAXOTON §
fienřííe! zácpy ideáln! lék a&(PokraCovánít rozluštili jakékoli písmo Benas

sit odebral se do lékárny a před pro děti 1 flospžíé SpoleMlvíjest již úplně dozrálá avšak v ji

ných částích státu jest poškozenafak st pofítdvi honoriř Známý ložil lékárníkovi dopis řka: "Co fa jsou zcela ilstýra Iíkera proti m

hlavy neuraívii a každé

v horečce 25c costoa27ctruský Žurnalista Gradovskij uve ÍZ1 UJuUBrambory isou skoro jž vykopa --23 ct —v Mříkáte tomu písmu?" TMprní!--

v ř liM) Již uliceřejňuje v "Kijevljaninu1 zajímavě

vzpomínky z doby svých počátků
nasadil si brejle zahloubal se ve

čtení dopisu kutil všelicos po

krámě a podal pak ustrnutému
V ohchiKlS Unitn nalenote úplný

v letech šedesátých Gradovskij
4i výbřr v

j J futmv 11 nrvé IftkiKtl Míra flolirá

započal svoji žurnalistickou čin
mil) rtviifinj1tHt zvyku nflmuLatlmalíři lahvičku se žlutavou tekuti 4

3 OLEJ Sv GOTHARDA g
rychie ulevuja a léii liostec neuralgii otoky

bolesti v kloubech vymkmitluy a veňksrd záněty

Cona QO Ct O

jvfltuju a pKlr:ité přljdnto mnanou "Stojí to tři franky" dolonost jako spolupracovník "Kijev-skéb- o

Telegrafu" jenž tehdáž vy-

cházel třikráte týdně Byl napsal

ný a jest jich dofcrá úroda a vy-

znamenávají oe dobrou jakostí

Brusinky jsou již otrhány jakost

jest dobrá
-

MICHIGAN —Hojné deště po-

zdržely všechny polní práce po-

škodily značně komu a pozdní
fazole Koma dozrává velmi po-

malu Pozdní brambory zahní-va- jí

a úroda bude lehká Jablka

a pozdní broskve vydávají dobrou

úrodu Ranně zasetá pšenice a

fou ▼ ruce Dále jsou symboly

žil — Důmyslný luštitel písma

považoval Bcnassita za zákazníka

a dopis za recept Na láhvi pak
stálo velkými literami: "Užívej

podle receptu"

Poesie Malířství Sochařství Sta

vitelství a Slávy

již několik článkův a potřeboval

paaěa Po dlouhém váhání od-

hodlal se zeptati se chéfredaktora
listu bývalého důstojníka Junga
nemobl-l- i by za svoje práce něco

dostat — "Ovšem že" odpověděl

f% SEVERŮV lék protiJiný krásný obraz představuje

"Zákon a Rovnost"
V aoudní síni středí freska

SEVERÚV LÉK g§

proti reuitiatisiiiu P
vvlétí každý hostec tolcstl v M1cředstavuie "Moudrost prová

Choleře n průjmu
fiezpečný lík proti křeíem koli-

ce letní nemoci a proti průjma

každčno druíiu 2 S a 5 0 ct5

Jung "chtěl jsem se již dávno
zenou "Vyučováním Zkušeností

Pokorou Láskou Věrou Trpěli ptát ntpotřřbujete li peněz a na-

řídím aby vám podali účet" — stavu jeda $100

jtte li slabí nervósní nebo jc--

idravf vaše podkopáno Severúv

Nervcton rychle všechny nesnáze

odčiní a znovu vás postaví na

nohy Hojí tivní vysílení st

zinalátatlost a osvěžuje
a podněcuje všechna tělesná

Znamenitý prostředek pro
něžné ženy Cenařioo

vostí Pochybou
Po pravé straně téže jest íreska

Po několika dnech dostal Gradov

skij podrobný seznam svých Člán
oředstavující "Moc Zákona' po Severův

T1ŠITFX D ĚTÍ—NEJVĚTŠÍ—lsvé straně "Spravedlnost Záko

SEVERtTT SILITEL 0
LEI)VII A JATER %$

unravuis a sílí ledviny 1 játra $
přivádí pravitelnJ močení a vy- - o
lečí všechny uescáze tlchto or- - ři
gánu 75c a $125

Žito zdárně vzkličují past finy

jsou znamenitý

JIŽ DAKOTA —Ačkoli deště

mlácení poněkud pozdržely na

jihovýchodě tu toto jest již více

nežli s polovice skončeno vyjí-

maje mlácení lnu Koma se řeže

a ta která byla poškozena mrazí-

ky poskytne dobrou píci pro do-

bytek něco této poškozené korný
se však kazí Veliká úroda sena

se sklizí úroda brambor jest pro-
střední až dobrá S orbou se Činí

dobrý pokrok a něco žita bylo ]l
zaseto

císíerstATiJící

ků a připomenutím že články

mají úhrnem délku 275 veršků a

že pohledávka jeho dle obvyklé
honorovací sazby 10 kopějek za

na" Po obou stranách jsou pak

uá nečetí města a státu Na MASNY KRAV
7% přináší pohodlí a

spánek détem Pozhodnž

V$

neos- -

saliuje cmamaiícicnlateíc Zbc

6 a Pit 'ce ulici
veršok (- -= 445 cent metru) Činí

27 rublů 50 kopejek kteroužto má kmlan nií

řápadní stěně jest obraz předsta

vující "Vládu Zákona" na sever-

ní a jižní straně jsou pěkné syui

boly "Skromnosti Úcty Výmluv

nosti lednoty Statečnosti Prav

O ni c':is vft vfech 1pkárrá:h a obchodech s léky

FB

MASNÍ KRA!

na Již (trauciésta viaítnl krajanl

Orntří liímclové
tislů 1244 jiint 13 ul

'
HjjvSCI tiioby masa vSeho druhu

nemoci
WitWV IV —

ellift léky za $300 poéíete-l- i popis
Částku mu administrace zasílá

atd — "O takovémto počítáni ho-

noráře neměl jsem ani potuchy" ——NcjvítSI řeský řeznický závod
rlv Filosofie Odvahy Pokání na tasí sírane iiiwiii mmm i mp'tt mw i ořicomíná Gradovskij "dostal
Vlastenectví eaeai
Ooatrnostr a jiné

Velké zásoby masa v5cho druhu
uzenek salámu Junek a v5e co do
oboru vurtcaikuaáká — Koupíte
zde levné ji a maso lepil jak u ni-

koho Jiného

uzenek talámO Šunek a vlbec víeho co

OKL a S'1ND TERRITORY
Poslední deště způsobily značné

škody na bavlně ale jinak pro-slěI-
v

Dozdní úrodě Kcrna a

Na Páté avenue jsou residence 4 MiLlMĚML

jsem za každý svůj Článek as rubl

Kdybych byl věděl že se honorář

počítá na verŠky byl bych psal

svoje články 1 metrovým
v ruce"

t obor tento ip&di
""

boháčů kostely klubovní místno-Et-

knihovní a j Zde na VVash
ostatní pozdní polní plodiny kYflřjŠÍ E6Ž kjckoliv jícde

ingtoa Square nalezneme krásnou


