
Na to reverend přikročil k obKurážný mladý farmervedli ho do Wooďatocku kde po-

rota náhodou zrovna zasedala a

ADRESÁŘ

ČESKÝCH SPOLKŮ
řadům

Uprchnuv t vyvolenou svht srdae

Spolek proti kofiským zlodžjňra

Zaloltn pfeti 35 rety v Beloit Wit

vytnamenal st vtlkt ůspllnou
Činnosti

"Prosím udělejte to co nejna zloděje jcitě odpoledne vtoo- -

ieoa byla porotou obžaloba a pří
dal se s ni oddali v skladišti

pohrobníka

PGZÉttjjp ?tó
1'rovlilý objVvll HHiíleiil-1- 1

u io niž cjroi-toi- i vInkt na holé
lilmř T Jediné noci

0 1 roní 11 J tri ornrfmcní Jet prlílnoti 2o

iittpluíni ieotl podirrm a omá

Dieni uail iiUrafným

kratčeji' prosila nevěsta reve-

renda a ten učinil z Lamba a z

Bruceové manželský párek ve
OMAHA

tU4 Valarký í 1 fCVJ
ští pondělí ua to zloděj se přiznal

před soudem k vině a odsouzen
od )riveviať1dlná trhla kafdou (tvvtrnŽe láska jest vynalézavá toho dvou minutách

byl na test roků do vězení

Při jiné příležitosti spolek pro
aadtll v moaici o li oap v aiui p i iuisi
a U a Wllllam ul I't-- Jan Roafckf la)Svědky při této svatbě byli po-
i V Mil-kvu- sn n Ht or' Jan Bvulii-4- a

IfrJO WtUlaunulpokl řr Mavbhrobník Collier a L G VVilaon

redaktor od "Stáru" kteří po

ADRESÁŘ SPOLKŮ

Čciko-Slo- r DMnlcké Podpor Juluot

pro vorodpadoi Itátyt

Mluneiota lowa Wlicnmin Ncbraiku
ulij Dikoiy a Mirlil(u

If lavnl Jetluota v Ht 1'aul Mink

ťfadnlel' fn!oi Tjborrra e tejdoa
lahitnv náfeí piKiliaíiifm apolkilin vhdk)f
inií lány budnu ValkiipreciMda r ranl kok

ittVaul Kinu I ulibp)vdaela J Aulirin ht
Mlnueapolla Mlnn II iniáUiptxlwda Jnaepb
llroniáika Hupklnr Mlnn Vrlknlajeninik
Krant A Kn:h H Caul Mlnn Velkopt-kla-

Klk Joaeou Tvra M IneeatMilla Mlnn
Cradovna Mitloodhiintt Ht Han Mina

UkttH' Jil álliá J DoLm IW K Hh
Hl av l'auLMInn -

Otrrlbitnl iprávy aianílajl vletn apolkSra
v dubnu corvenci Mjuu a lednu

Č I v XontKomery Mlnn

odbf vá ivá achiu kaUou ftvrton nrdeil
at cl FfoJaitJa ťr li Htaučk Tajumc'k
rtMIta Uíetulk Vojt Kaaanda ťoltutdok
Touiaá Havel

Č II MladotVrb v I- - Hneor Center

následovat jedooho koňského zlo

děje a hledal ukradeného jím Ute Jaa llua Č 6 UjUH 1'ílliliiVyniiWce í)!lít nlrm bildVk na
Ekuuiku vk-u-i kdoi ti oii dopitífiatku projevovali mladému pár odh vá ivt arhAke vidy první a tfetl aifedu v

u:ílcf v ! hodin vr v rnilková mUlnil

nový důkaz podal mladý farmer

Daniel Lamb z ťlateviile Mos

Daniel jest silný hezký hoch a

meškaje jednou návSrAvou v y

Mo seznámil se tam s

roztomilou Emmou Bruceovou

která v tamnějsím baptistickém
semináři doplňovala své vzděláni

v BokoloVD rrank Jelea Vnllcl KanclrfPn dM tnimt ilráo4m lnlirátofl t)Tku svůj obdiv pro jich odvahu
koně celých osmnáct ruřaiců 2

konečně nalezl zloděje i koni v

Rochelle a zloděj také na hezkých
fí lvu Ho IMh lr Kreil riUma K K rt„ tK tomuto sňatku odbývanému 1701 Lravenworth 8U Václav ťnoyi M or rréiotuiui vOJuvy p'ululí lókaf lu'bnlk
ílli lllckury St

pár tet učiněn byl neškodným Tt led Sokol v Omaha
v místnosti pohrobníka bylo sku-

tečná zapotřebí kuráže zvláště ae

strany nevěsty
odDJvá iví pravidelné kaldou drnboti

Emma jest velice hezoučká blon trann v lufcťici vticar va ava mieiuiMii kzi

dýna a hluboké modré oči učinily V místnosti kde sňatek byl od
o Uih Ht jiaur atik lajemuik
Kr 8 Handli 11 Tgn Ilth kt tíi-tní- Václ
Huba r 13 4 Cvolar tt pokladník Jaa
Huiiuf

Poilp Sokol Tjrri í 1

na mladého farmera takový do

jem že v Liberty byl pak častěj
býván byly rakve složeny až ku

stropu a v komoře zrovna vedle

ležely dvě mrtvoly XinuMotaodbfví irá dvakrát inCutiif kaldou
1 aadill a I IHiu lll v niiákl V atol NltUovl

Snad ještě nikdy nebyl sňatek Cakinníachdteixllifvá I neděli v fljon odbf vá tvá kaldou 1 neJíli v mtiid
líni IOOK l'r!eda Jakub Krenlk tajemník

ším hostem aŽ konečně si získal

přízeň sličné mladé studentky a

nabídnul jí svou ruku Emma

byla ochotna provázeti Lamba

pozemskou jeho poutí ale otec

oibýváo v příšernější místnosti ri llarta LeNietirUenter Mlnn Ocet J lit
cek pokladník Vác K rava

nežli byli 00a v níž farmer Lamb
t III v St Paul Mlnn

mladá jeho nevěsta ae stall
odbfváavá KhSie katdojl affe-l- v mfiícl

Lambův učinil mladým zamilova mužem a ženou

Jednoho večera když právě od-

bývána' schůze spolku ukraden

byl kůř5 členu Carpenterovi a sou-

sed jeho tuto aovinu přinesl do

schůze která okamžitě byla přeru-

šena Všichni Členové hned vy-

dali se na stíháni zloděje a ten

byl polapen ještě před svítáním

Členové rozejeli se na všechny

btrany každá cesta a křižovatka

byla jimi hlídána a nežli se zloděj
nadál tu byl v síti

Jindy bylo zase ukradeno jiné-

mu čleau jakémusi Gravesovi asi

za Í100 jetelového semena Zlo

ději ho zavezli do Rockfordu v

Ills kde ho prodali do elevatoru

Kapitán Brown dostsl semeno i

zloděje
Všichni členové spolku když

vyjedou na hledáni zločinců jsou

ným lidem Čáru přes jich rozpo-

čet Když mu syn totiž řekl že

se chce oženili tu starý Lamb

Pouze Jeda křidel zSstali ae- -

potrestána

V Beloit Wis existuje již dlou-

há léta spolek prcti kcSikýni zlo-

dějům který iiní občanstvu v ce-lét- n

okolí znamenité alužbypokud
ae ' týče ochrany jich majetků

Spolek tento slavil letos 3 5 lé-

ta' výročí svého založení a při tom

vydal statistiku své činnosti Za

dobu svého trvání poslal 19 koň-

ských zlodějů do vězeni a podaři-

lo se jeho členům vypátrati různý

ukradený majetek od páru těžkých

tažných koni počínaje až k stří-

brnému stolnímu náčiní Spolek
tento čiti již přes 200 členů a

každým týdnem se řady jeho roz-

množují Založen byl v r 1866

pod zvláštním aktem wisconsinské

legislatury a Bice k založení jeho
vedlo tehdejší řádění koBských

zlodějů v celé krajině Tři bandy
těchto zlodějů provozovaly tehdy
své řemeslo kolem Beloitu a kro

mí toho krajina se hemžila i jiný-

mi zloději a lupiči jichž odvaha

byla skutečně neobyčejná
Občanstvo konečně bylo donu-

ceno uchopiti se rázných prostřed-

ků aby krajinu od těchto lotrů

vyčistila a krátce po založeni spol-

ku byl poslán první koBský zloděj
do trestnice a nežli odtud vysel

tu jich tam sedělo již dvanáct

Spravedlnost nedělala s těmi da-

rebáky tehdy takové průtahy a v

dějinách spolku je zaznamenán

také tento zajímavý př'pad:

Jistý zloděj ukradl jednomu
iarmeru koně ve středu ve čtvrtek

Vzrůst naší republiky
- - - ví-- 1 '

Nikttri porovnáni s eensusu roku
_ r r _ —

RI FÍ ICA CIAIimA K LUH V

a Jajl oWlvnlicKluý rirúsl vlati

p&lletni achiiio I nwKii v ntinnn a čtvrtletí
t lednu a srpnu Pfedteda Jubn Cltllxiráa
ml''plv"1ed fr vujtk taj niia Norá'
iíťt Ho intli Ht UCetník Jonef Knpar ITM Ho

litá ni pokladník VJ Kunci MU Bo IS Htr

výbor majetku na X roky Šimon Kokutek
Bajedea rok Ant llíluk praporelník Aloia

Kaipar vp pr J Iloudar nifelnik Aliu o

Rokunek vyp nř Ant Vaák lednaiol lin
INilIvka railturul vbor Jo-- t Sejuplnak a
JiH 1'lioa

Tábor ťolumbua l C9 WOTT

od tiívá aebon kaMá I nedvla a fllurf v

niťiícl V alnlp Jot Klepetky na !1 a Wtill-an- i

ullol Vt--f koumil Jan Kraua mimo
konául Jaa NáiufcnUfk pokladuik ťmnk J

Semln Utli ao I VTIillan a klurk Karel aU
olíka Ill-- J Mo Illh !tr prlviMlíi J J Kulál
vnitrní ttrátce Váda Vejvoda vrnkuvn
trAica rrank Velvodavf hor inajatku rrunk

HvutKKla a A Bllái

Tábor Xebraska l 4 7 7 1 M V? A

odbí vi nvé pravidelná achftu kUdon prvou t
tfetl alteda v mfiicl v onm bodla velet
v aíul pana Jana Hrocha Velicí knnaul Matř)
Vntava uárodcit baaAknllant baakát Joal
Vnpálka k krk John Urázda zm Ho IMh Ht

provmlft (Jhak 8nrl:ovaý vnlU nl atrii V

Dolcjl rankovni atrU Jan l'eM)k

Sbor Vlastislava i 20 itít
odbvá arhlie kaídon nedíll v meaiel v to--

jjo a r jyuv

Cena našeho hospodářského

který jest nejbohatším farmerem

v celém okresu mu řekl že proti

vyvolené svého syna nemá jiných
námitek nežli že jest chudá a

proto mu zapověděl udržovali s

ní další milostné styky Mladý

Lamb ale stál na tom že se ože

miIIzJ!h 1 íelarelké 'ltenhtlm Mwllcal
iiltin-ntar- r liflnil ri& ůiua budicí nmainc

zvířectva se zdvojnásobila na holí blKvf Ukul tnll po pokuaocb k

Příjmy našeho poštovního zří lomu clil l" leta mnunTi-- to uwiiu rrnuiu
vílnctínl ťmlékah) totio viivhnr hlavy

zeni se ztrojnásobily
ozbrojeni od hlavy až k patě a ní jen podle vůle svého srdce a ne

podle vůle svého otce a konečně Služné vyplácené v našich ve
lou giejníinl Není iádii Ji-- hy nvanb
bul yylíÍKiia tlniu píoruboilniii proatled-ker- u

Semnul vyltieuí J1A phruilůnirtl Jt
opravdu portlTiihuln a kdyliy nebylo tvo
kého poHlaťm! raimho lkuff a li-

cím tvtilt-fiv- í UkO obránil te i li knniln
řejných Školách se více nežli

zdvojnásobilo

každý koná svou povinnost co

nejsvědomitěji Za celých 35 roků

trváni tohoto spolku pouze jeden

zloděj uniknul nepotrestán a to

mezi oběma nastala zřejmá roz-

tržka

'Ty se nesmíš s ní oženit"
uma (dala pyaa pravda lulo pninouirac
nniDluh na jeduu hlavy byl snížen Nemdie bfU pochyby o praTdlvoill tvrzení

13827 na $14 52- - lékařova aitn tm o msxu biio nMn v
t lír tádnuli) nmie tnni imbdilí-- alialo- -přikazoval ' starý Lamb svémuvinou jednoho člena který také Průměrné jmění na jedou hlavu Sm lano nebo kohokoliv Jliélio lry pMkullI kolovná o ki hiKi odp Vyílouíllá přcilel-kyn- á

Jnaeflna Voleiena&á předHedayná MaricBíbr Jwv bo'ov n ochoten poulail xcarmit
obnášející v r 1880 $850 vzrostsynu po prudkém výstupu "já

ti to překazím že nedostaneš po na ikouuu tnboio Enaniuflfic aill
tele li6 kaJíroa kUo mu proBdop iet

bez dlouhých okolků byl vyloučen
V těchto 35 letech byl pouze jeden
člen vyloučen a jedeo Čekanec

mr- - Marie Mlcb&lová: ácetnlre Marta lta-lo na $1236volení k sňatku ve státu Missouri" pMMeiiou - enlovou putovní intmkou na roctová pokladnice Jjaeflna Machová do
mrkvné ťruntUka 1'rchalová výbor ruuietkaOd roku 1880 obyvatelstvo

pii leho pouilti rútl vlasy oa hlavách holt:
puléla Z stavil paaáni vlmů v Jeilmú ho Vlk nrla Nuvaiková U Kapková MHostina

Spojených Států se rozmnožilo o
din Nikdy ncaklanin anIS lálexi na nivuČinnost tohoto spolku nesl tak

zdárné ovoce že poslední koňská

ťtrdxHia i tioinaa Hnnua 474 uooricu a ve
taleiniiik rrant eanda 4A7 Hárrlwin ave Ht

I'aui Mlnni te'nlk Krant Horáček 04

Hleaaunt Ave poal Václav Kotnour

Karel Havlířek Borovuk 2 1T

Mlnueapolla Mínu
odbfrá tvá krifclon 1 nudí II v mfaíc
iul i ZVI corner o( Waablngton 4 Utidaravo
fo Plciliila HHlchinan lumtupleila Aoum
Vávra taleumlk l'(r Hlruka M4 Thnrnum
Ave H K Mlnneapolm Minu áíeluík M

Kola pokladník K Albrecht

Č V t Jioté Praze Mlnn

odbfváavá áchfiie kaUou 4 nedill v tnealet
Pledaeda Ant T Budín taj Ant V Vrtil
ef Václav i'oael pokladník Jakub
Hvoboda New 1'taxue Mino

Koneniiký ř VI v Hajward
Minnesota

odbfváavá achiu 1 nedillv mtaícl Předa
1 Kunfar mUtnnrrdi Vnjt ťaoovik taj
Joaef Hlmka Úlenvllle Mlnn éfelnik
Kr Pranluer poklad Václav grudl Oakiand
Mlun

Karel Tellký ř VII v Nor Iřebonl
Mlnneaota

odbfvá ivá achlie kaldoo 4 nedil a

Vojt L hliř mlatouleda VácIKdl
tajemník Jan Noaka ófetník Jan Podojí1
pokladník Volt Klein přivodil Joa Ilalutal
AntVelíáek JuaMIJohn Fllipek vfbor ííet
Vojt Klein Jun Kdl výbor majetku Ant
Velílek J Filipik ttráZcI Fr Utaaka poaei

Č VIII BornoHt Owatonna Mlnn

odbf 'á tv cbtie kaldou I nedtU v tnCiícI v

Jedna hodinu cxIpnlTainl 6 8 P 8 Predeeda
r iJutok míátopreda Vr Ilurel tajemník

Leopold Marek tis N Biem Ht díetutk Fr
1'echek pokladník Vác Herdllíka at pra
vodři Dom Moravec vnitrní trá Kaipar
tileiák venkovní atrií Joaef II VavHn

Spolek i IX v Plne City Minnesota
odbfvá avá ecfcÚEe každou druhou nvdelf v
miaVl Predaeda Jan Htnchl míitopredieda
Tomíl Balil UJetn Fr W K'cb 1'lae City
áfetnik Jan Hejda Fine City Mlnn poklad
Jan &ambavr Plne City Mlnn

Č X Čechoniovan y Ollvla Mlnn

Predaeda Karel Kobn miatopFedeeda J
Lepelka tajemník Karel Svlbovec ůíetnik
M Fetffka pokladník Václav O 1'lnyhard
pr 6 vodil V Jakei vnltf ní (trái F KM

VUaratln účet yfbor J Pávek

Čechle i XI v 80 Omaha Neb
Odbfvá pch6ie kaidýdrohf ítvrtek v

hodin veter v ainl J Kouukfho Fred
edaJan Kubát tajemník Adolř Jleiulák SO

a O ul áetnlk řr Kuno) M a Bt pokl J
Vocáaek Zl B St

í íIo XII Chrndím v Raclne WU
odhfvaará acblíie kaídon tretraobotu v m
icl v 1 horllu vtíer Mwin da Joa Důlek 101
HaitererHt taj Joa Htehlík ItWS Mllwauke

ilnroáuvá

Sbor Hvězda Nové Dobj l 80 JČI)
oáhf vátváachhi kaldou i nndeli v méaicl v

a bod odp v iíul Maltově fredacdkyně Kat

šnk ru So IMh Sir úíetnlce Kinllleťhle

"Já si vezmu Emmu Bruceovu

ať si říkáš co chceš" odvětil mla-

dý muž pobouřen touto tvrdošíj-

ností otcovon a s těmi slovy ode-

šel z farmy
Asi před týJnem Emma Bruče- -

áH robo pohlaví a ujihoicI ifiif "

ůiti vllchnl ritkall líinto vulujm potifltim
ve!k'bo nového rynili-i- Jme li holohlaví
pailnjt-l- l vavlR"y aneb Jnou-- ll ve vlaiy
Irry aebo fair rUi oebo krátká doptlie ai

Medk-a- l l)Upeu-ar- y 71W foto
HulldlnifUlnclnnall Ohio vluiivio do dopi-k- u

ícenPivou p'tnvnl inámku na vyplacení
povlovného o balitek jel obdi lto aliirma
a v krátká doM budete úplné vyléfcni
Zroiatu e laskaví o ťukroku i:ilu

bortil limit Wllllaniipokladnti-- Marie VanKHtbyl chycen a obviněn z krádeže

týž den a v pondělí již seděl ve 1416 minami lajuuiuli:e vun uartoa um

kráde 1 v Beloitu a okolí se udála

před ú slú roky a od té doby spo-

lek neměl skoro co dělati

Jablková úroda Ameriky

Bo lil d nu

Podp sbor Sokolek TvrS 2 1ova opustila seminář v Liberty za

záminkou že půjde na návštěvu
vězení ve W aupun
Nynějším presidentem tohoto odbývá tvá tchfue jednou mitiřn a tlca

spolku jest R H Brown který
aaauou aruorin neucti v aini nvuuvc

JoatOna Kaatl míttopredaadkyně
Antot nilek tajemnic Antonie Ctejtkal
!M Ho "tb a 6 fr ácetnlce Maria llíli-- 3C

a Uhariea tsu oniaba poktadoice Aaeaa

ku své tetě v Pueblo v Colorado

která prý jest nemocná a potřebu-

je její pomoci Emma také sku
Qirevský její Vir úst v posledníchniležf k nejstarsím členům jeho

Brown přišel do Wisconsinu 1 nlkolika letech i Dr F J Kálal 1

I ÍESKV ÍÝKkil 1
tečně se odebrala do Puebla a zde

se ubytovala a ihned telegrafovala
Williamstownu Mass v r 1853 a

za jedenáct roků na to stal sc jed V nedávné konvenci jablkířů

Koutik Tibor majetku KranlHka SUpáa
Anna tivailnaáietnl v bor Mary Vanik
Maria Matějka dntorkvě Marie Riba

Tftbor MyrU řía 02á R S A

odbvvá acbizl první nedf-í- l v n &!rl v aokoť
odbývané v Rochester N Y po mladému Lambovi do Plattsbur

eu toto jediné slovo: "Přijď!"
ním ze zakladatelů protizlodejské
ho spolku dal profesor Taylor vysoce zají ke ainl ireďuedka Mary Koukal tnwta

předtrdka Alolule Smlíek tajem Kateřina
Vsiecborakt uokladnlco ťmnllika Peáektnavé číslice jakým obrovským

způsobem se rozmohlo u nás pě

1 Uřadorna č 2 Creiítitíiii Bluet

j s z rob 13 a Douglni ul

% Tel chytili tiO Ttlúřadotny HC
tei' !E

President neboli kapitán jak

jest nazýván má ku své ruce 3

poručíky a 30 členů sloužících

kancifka Kanny Houknp maršálka Marie
ťh nvlová vullíul airái Harbora Hrobvenk
itráí Dora Ticlf vjbor o ajelku Matle

Ten nemeškal a příští vlak ho

unášel již ke hranicím Colorada a

do Puebla Zde si bez odkladu

vyzvednul povolení k sňatku udav

za bydliště své a své nevěsty
Pueblo Až dosud šlo všechno

stování jablek v posledních néko

lika letech
llrárda Anna Brtrda JoaleBteJnka! tpolk

jako bezpečnostní policie
Dle statistiky zemědělskéhoJakmile nějaký předmět jest

ukraden tu kapitán okamžitě se

lékař Loulii sroiioda Mary Houkal vyslan-
kyně doatetdu Pavla IlaiKClin tulfrib

Hál Palmové Dřevo? 7 Krab Převah
úřadu nalézá se v zahradách Spo

hladce ale nyní nastaly zamitova
jených Států 210000000 jablonivydá se svým členstvem na

zloděje nému rytíři překážky Povolenínesoucích ovoce V desíti letech Odbf vi tvá tebita kaiilé potledn! pondélt v

měsíci v o Laltnera na 90tá a O ul

Kapitán určí k tomuto úkolu se zahrady naše rozmnožily Barbora Kaček ďWw Jná poruCnlce Anna
Kohn mlnprelilK! Katia Vocákek ta)

k sňatku měi ale potřebovat koř

ze aby ho oddal a Emmou a ne-

věděl kde ho má hledati
75000000 jabissí Úrcds jablek

nejen tímto rozmnožováním našich
toiiK miuu on uma a

každý člen spolku musí se rozka
VKl Ho II tt Hana voiiHfka pokiaanu-o-

i

Anna Vlnch prflvlft:HaMe VnmáCkavMtky-ně- :

kraucl ltrtv vntinl itra£: Anna Hláv
ka venkovní atráX Magdalena IMvoAka Ag
liavllk Anna gobtalavakl ví bor majetku

Ptáti se nechtěl aby nevzbudilsadů se zvětšuje ale vzrůstá takézu jebo podrobiti aneb ziskati za

aebe náhradníka jinak by byl ze

50 procent
Vládní příjmy vstouply ze

$333000000 na $567000000
Cena farmerského majetku

vzrostla ze 12 bilionů na 20

bilionů

Veřejný dluh se zmenšil skoro

o polovici Obnášel $1919000-00- 0

nyní cbsáší $1107000000
Dovoz z ciziny vzrostl o 30

procent ale průměrný dovoz na

jednu hlavu obnášející $12 50

aklesnul na $10 00

Těžba zlata ae více nežli zdvoj-

násobila kdežto těžba stříbra se

skoro ztrojnásobila
Hodnota farmerských plodin a

výrobků vzrostla ze dvou a čtvrt
bilionů na tři a tři čtvrtě bilionů

dollarů
Ve dvaceti letech úhrnné jmění

Spojených Států se více nežli

zdvojnásobilo neboť vstoupnulo
ze 42 "tisíců niiiionů na 94 tisíc

milionů dollarů
Roční úroky se zmenšily o více

nežli o polovinu a síce z $8oooc-00- 0

klesly na $33500000 a obná-

ší nyní průměrně na jednu hlavo

44 centů kdežto dříve obnášely

$259
Obnos zlata nalézající se v

oběhu se skoro ztrojnásobil a

obnos stříbra nalézající se v obě-

hu se více nežli zdvojnásobil
Vývoz různých tovarů z naší

země vzrostl o více nežli 50 proč
vývoz farmerských výrobků a plo-

din vzrostlo 25 procent
Obnos peněz nalézající se v

oběhu se více nežli zdvojnásobil
a obnáší nyní $2055000000
kdržto v r 1S00 obnášel $73-00000- 0

Oběh peněz na jednu
hlavu vzrostl o 50 procent a sice
z $19 41 na $26 93

Vklady v národních bankách se

skoro ztrojnásobily vatoupnuvše
z jednoho tisíce milionů na

vklady v úsporních
bankách se také skoro ztrojnáso

podezření a nebyl potahovánz toho ohledu že jabloně více ne

aou v pozdních letech Tak v zodpovědnosti za to že falešně

odpřisáhňul že bydlištěm jeho a

Julius Treiíschke
beliodník Importvvanuii
i domácími

víny a liliovinami
Nzoým pirem a

jemnými doutníky

501 503 a 523 jižní 13 ul

OMAHA KEBO

Kejleplí to titulek v mřité Vkmnč
íaiíítné pokoje k pronajruulí na den

týden—zn Wc hl $100 denní Cliutnř
turlRní zákusky stále připraveny Za
I500 výborného zboží atfílo v zásobě

Jc£ m koupit! za ceny lavntiM Bel Jaké
i platí jinde za zboží tpatnřjSt Jakosti
46 JULIUS TUEIT8CUKE

roce 1400 sklizeno bylo o 175 mi

Rb IWB1I L BIL lid HUB II
ČíhIo XIII Český Levý Seaforth lied

irood Co Mlnn
odbfrá echtie kaidnu druhou nedáli v měafe
Předaeda Karel Boulek mlauipředa Antoo
Serbua tajemník Jaroelav Jtovanda ácetoík
Fr Jarol pokladník Jan iveo

Číslo XIT Ladlmír KláceU

T Hangeu tý la

odbfvá acbííe kaídou druhou nedíll v mírc
prededa Vrant KoiUk tajemník Vác Kla
0í"iikJ2- - Mpnalik Haua-e-u Wla pokladnik t i Koukl

Jan Kut ť XV HoDklim Mlnn

lionů bušlů jablek více nežli rok jebo nevěsty jest Pueblo
Tak uplynul celý den a v pod

veíer milenci si vyšli na procház
před tím
Po mnoho roků východní státy

ku aby se mezi sebou uřídili cohlavně New York stály v popředí
počíti

Jediný český

Q
závod olovnlcký strojnicky
a zámečnický v Omaze

vlartnl

LEO BAROCH
803 o I3th Htrpot

Tah-lu- 1M7

ZavíJf dí nx plynu k&n&liiace pro-
vádí se levní a "dobře Uálf

Stótuí Jeduíiti Uítí pro jediné oarédíe
né Clereíauilkk ulvui pumpy

v oboru pěstování jablek ale dnes

západní státy hlavně Missouri a Lamb byt rozhodnut že oddavky odbfvá tvá aobAte kaídou drtibou sobotu
tněiH_ PtAOa Václav Tva l 1 Li -musí býti vykonány ještě ten samý

večer ať se stane cokoli
ko UopklDs Mlnn

Nebrakka L XVI v fímaha h
V rozmluvě své došli až na roh

odbfvá tvá achtiekaidá první áter v meatcl
D ulice a Union ave když v tom

proti nim ubírat se vysoký starší mlatopreda J W Hrntsb tajamnlk a ářátnlk
Jakub Mareá lillb Do 13th Bu pokladník
Karni Maret B K cor th and Wllllami
Bt prnvodCI Anton Kycfalf vnitřní atrá
Touiáá Dotek venkovní atrii Jan Polívka

pán vypadající jako reverend

jehož tvář mimovolně vzbuzovala

3 Jakub Svalina
tlaítnt

3 ELEGANTNÍ A HOJNÉ
3 ZÁSOBENÝ

Dr C Eosewater
ČESKÝ LEKAft

důvěru Mladý Lamb sotva že

ho zahlédnul byl rozhodnut k

činu

"To je jistí nějaký pastor"
obchod I

nniiicaaw w urucu vvnor
maletku

Číitla XVII v Lowry Mlnn
cd-- " pravili ilní arh&ie první nedill Před
uí tartia Rartol tajem Wencwl Rartol

tcetnik J k bepeaka pokl Fred U Chán

ČIsIoXVIlL Bratři Sérem
v Drywood Wla

trollu i! náledu)ícloradnSky: předseda Tom
Kyaelko niíatoplediieda Jan Plllertaj Frank
V Klnkor átat Jaa Kyaelkr pokl Jlrt
Slípek próvodči Fr Marra rnitřní airíí J
Nybrt venkovní atrát Fetr Petrlik BchOie
aeodhfraji katdou drubou nedSU v uiéalci

1 grocernfpomyslil si a rychle k němu při-

stoupiv tázal se bo: "Nemohl

Úřadovna: í "Bee Bonilng"

Od II do 1S dopoL
Oradn! hodiny: Odidnk ( 000Odfido
7 cedili cd 14 lo IV dniiol

TeU v óřadovné 504-- Tel t bytu 1217

Bydlí—Ůlo ZUT Jonet ulice

v 1 1309 jit 0 ulice
byste mi prosím pověděti kde

bych naleznul co nejrychleji něja at V otiehodě tomto nalétnete Bplnf

i vfbír v#ebo tlxjří arocerno Zrioil

t Je {erntvá a prvá Jakootl Míra dobrá
a] woU u Baěiuyjet va tvyku nekoukat!
tě na něWtfV um ulivaáiik Maváliarte Jel
a Jednou a podrúbá plljdeta tuae

kého reverenda?'

Tento starší pán nebyl však pa

♦TTTTTTTTV

bily rozmnoživše se z $5 19003-00- 0

na $2450000000
Počet našich továren se zdvoj-

násobil hodnota jich výrobků
vzrostla dva a půlkrát počet za

Kansss poťnají silně s východní
mi státy soutěžiti
Profesor Taylor rozdělil naše

jabloSové sady na distrikty a dle

jeho zprávy - nalézá se v severo-

atlantickém distriktu 39500000
stromů v di

striktu 25500000 stromů v sever-

ním středním distriktu 92000000
stromů v jižním středním

v západním distriktu

Rocky Mountains státy
a pacifické pobřeží 13000000
jabloní
Nejvíce jabloní nalézá se ve

státu Missouri a sice 20 milionů

v Ntw Yorku jssí jich 15 milscaó

v liiinoisu 13500000 v Kansasu

a v Pennsylvanii okolo 1 2 milionů
_ _A 1

J imyVkl pU9WUIU D fV0V'i
jablek u nás rozmáhá toho dů-

kazem jsou okresy t
Benton a

Washington v Arkansasu" Před
několika roky jabloně byly tam

tak vzácný jako bílé vrány dnes

nalézá se v okresu Benton 1613-36- 6

jabloni a ve Washington
okresu 1555146 jabloní
Ačkoli úroda jablek roste kaž-

dým rokem tu spotřeba a ní drží

stejný krok a americké jablko jest
hledaným ovocem nejen na domá

cím ale i na cizím trhu a zvláště

Anglie kupuje od nás ročně milio-

ny bušlů jablek
Bude-l- i pěstování jabloní po-

kračovali tím způsobem jako do-

sud tu jabloně budou záby zápa-ait- i

s kornou o předáctví

1111111

Josef Jtaan5
ji pozemkový - - --

OII a pojišťující jednatel

2709 již 19 ulice©--
městnanců v těchto závodech se

—NEJVÉTŠÍ—

H MASNY KRÁM

mi králko nál

fe] objilí 879-- -Tei ž?8i!G727 887

IlWs Svoboda
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna č 301 Paxton Block
na robu 16 a Farním ul

Úřední bodlny od II do 18 bodlo dopolidne
od I do 4 " odpoledne

Te(er od do 8 v obydli í 1506 WlUlama ul

Poslouží ochotni krajanům tí

více Ccž zdvojnásobil a mzdy jich
se více nežli ztrojnásobily
Těžba uhlí se skoro zčtvernáso- -

apolku vyloučen Při přijímání

nových členů jedná se velmi pří-

sně Každý čekanec musí býti
navržen nějakým jiným členem

a kdyby při hlasování proti němu

odevzdány byly jen 3 černé kuli-

čky tu jest odmrštěn
Při pronásledování zlodějů spo-

lek nešetři žádných výlob ale

vzdor tomu vydáni pro členy spol-

ku jest malé Spolek čítá $ z 00

přístupného a toto přístupné po-

stačilo až dosud ku krytí všech

vydání po celých třicet roků V

stanovách jest článek že v- - přípa-

dě kdyby hotovost pokladniční

byla malá spolek může uvaliti na

členy zvláštní assesment avšak

dosud byl na členech pouze jeden

takový zvláštní assesment poža-

dován
' '

V dějinách spolku jsou mnohé

zajímavé případy vydatné jeho

činnosti a tuto několik z nich
' ' ' "uvedeno

Asi před 15 roků byl dům

Raggarta v Beloit vylou- -

luuiui uw -- ~pen yuj£
kostele a všechno co mělo ja-

kou1 cenu bylo lupiči odneseno

Raggart byl členem spolku a týž
okamžitě případ jebo vzal do

rukou Lupiči byli pronásledováni
až do Indiány a zde byli zatčeni a

všechen ukradený majetek byl na

lezen až na jeden stříbrný cůž a

Raggartovi navrácen Lupiči při
vedeni nazpět do Beloit kde se

přiznali a zároveS obvinili' dva

bratry Snelly Se ti vlastně celou

loupež soBnovali a tito také byli

usvědčeni a posláni na hezkých

pár roků "na odpočinek" do

Waupunu
Jiný člaa spolku jistý Moody

který bydlel v Ulinoisu zrovna na

hranicích Wisconsinu ztratil jed-

noho dne avého cenného ušlechti-

lého koně nazvaného Maje Moo-

dy to okamžité oznámil kapitánu
Browoovi a ten se bezodkladně

odebral do telegrafní cffice a tam

rozeslal telegramy na všechny

strany Za tyto zaplatil #22 00 a

za nedlouho na to obdržel zprávu
z Harvardu od Torna Powerse

známého to zvěda že nalezl stopu

zloděje Brown bez meškání se

vydal do Harwardu a společně s

Powersem se vydali po stopě

která vedla do Woodstocka Dvě

mile od tohoto eoísta naíezli nkra--d

eíieW:értaíU aú koní ??vfeaí tali

jedooho farmera a zloděje přistihli

zrovna u večeře Zatkli ho a při

Prodává rtj r Omane I v 8o Omau po- -r
aarováa ranný v pobílil Oinaby I ve
lpoJlllni opatH rám u tec nejlepltcb

cenátb uejnltákb 'Ut aabfvá ae
tu

Brnm pil
vvbuUivováuim altrakt6FB EUNGL ]
Obraťte se s důvěrou n ního a

bude vám spravedliví posl úženoNejvětíl ček fezo icky cavoo
aa Kati ilrsoi

'
Velké záaobv mata viebo druhu

uzenek talánifi iunek a via co do
oboru vurtcajkfi aAbá — Koupíte' ' zde levněji a máto lepil jak u nt- -
kobo Jiného

Z načne snížená ceny
PO

bila a výroba ocele jest osmkráte
větší nežli byla v roce 1880 Cena

kolejnic jest nyní o polovic menší

nežli byla před dvaceti lety
Vlny vypěstováno o 25 proc

více pšenice o ro procent korný

040 procent bavlny o 65 proc a

cukru o 60 procent Naše dráhy
mají více nežli dvakrát tolik mil

tratí vozy pro dopravu cestujících
rozmnoženy o 60 procent vozy
pro dopravu zboŽi rozmnožeoy o

250 procent

WABASH DRAZEI I II I I I I I I 1 I H Ml M I 14

OHHHHHWMHHHr

stor jak se Lamb domníval ale

byl to člen pohrobnické firmy
McMahcs & CoHier s týž domoí

vaje se ' že snad někdo umírá a

potřebuje poslední útěchy pravil
k Lambovi zdvořile:

"Zajisté vstupte sem do

a já budu pro jednoho re-

verenda telefonovali" Lamb se

svou milenkou s radost' následo-
vali pohrobníka Colliera který
na to ihned telefonoval reverendu

A K Harscbovi pastorovi pres-

byteriánského kostela Tensotva
obdržel telefonickou zprávu vy-

dal se na cestu k pohrobnickěmu
ústavu domnívaje se že snad tam

někdo umírá a potřebuje poslední

útěchy
Když reverend Haricba vstou-

pil do vnitř tu mladý farmer k

nitnO přistoupil a prosebným hla-

sem' pravil: "My bychom byli

rádi sezdáni mohl byste vykonati
od dávací obřad?"

Reverend projevil svou ochotu

vybověti Lambovu přání když

terjto ae prokázal povolením k

sňatku
'
ale nevěsta nechtěla o

oddavkách v pohrobnické místno-

sti ani slyšet #
"Zde ae nechci státi tvou ženou

za nic na světě" pravila k Lam

boví Ten počal ca svou milen

ku naléhali a konečně prosbami

jí přiměl k tomu že změnila své

smýšlení jen viak pod tou pod-

mínkou že nikdy nikomu neřek-

ne v jaké místností byli spolu
oddáni

Edward Donat
vUUnl

POLOVIČNÍ CKNV-Okr- užnf restu (více
'iO0) do Haodaaky Columhua Toledo
Cinclnoatt ludijpapoliá Louiávillea
lo mnobýrh mlat v lndianě Ohio a

Kcntucky Lfttky budou prodávány
2 10 Si liii

MVSk ni polovlf d( cena do Waablng
ton D C a nazpět Linky na prodej
i 8 4 5 filna

POLOVIČNÍ CESV — Okružní ceita do
Bořílo Ttronto Níagara Kalia Pitu
lm R Detroit ( levelaud Coltimbui a
tlo mnobveb tnltt v Michigan Indiáni

K vjltí-en-í aastazcnlny v Jediné dni

užívejte Laxative Bromo Quíqím Tab-

let Tento podpis f
na každé krobičce 25c uH

Severův Silitel ledvin a jater
povzbuzuje orgány jmenované k

pravidelné £inooti a rycble bojí
vSechno hromadění krve krvavé
močení Brightova nemoc kámen

Žloutenku atd- - Cena 75c a Í125

Sf Hostinec
T FLATTSMOCTH SEB

VjHeřnč pivo iUI na řepu

Nejlepif vína likéry a tmo6

doutníky itíle v rítoht

Vtorni obsluha Chutné

po alf den 14

Železniční pozemky na prodej
V aeverním Wisconsinu Chica-

go St Paul Minneapolis & Oma-

ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra-
ných pozemka rolnických Ti
kdož koupí záhy

"

mohou vybrali
si pozemky při krásných řekách a
jeterech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek
'

Pozemky po vžtSicí jsou zales-

něny podá jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul Minneapolis
Dulutb Superior Ashland a íetna
jiná prospívající místa na dráze

C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trbr pro
plodiny (armerské

O bližší podrobnosti pište na
Gto W Bell

potemková komlaal Hadaoa W

ttaruo aGP A11 Pajiiuin

Ohio Pénntvlvanil lip Virginii %

Trpíte-l- i srdeční vadou tlače
ním srdce nebo jinou obtíží srdce

ať ve formě jakékoliv SeverŮv

Silitel srdce Vás vyhojf On sílí

a osvěžuje ústroji to opravuje
oběh

4 krve a oživuje celé tělo
Cena Jioo

Jos Vopálka
ŘEZNÍK A UZENÁŘ

na 5 a 77"ilUam ul
má vfáaobě rldy Mllirp vfěr (anrlvaho
maaa váeao drobu Jaaoil fteínícb rib-- ki

mntřakfch Kupte a něho na xkouikn

Kenlutky Llsiay na prodej a 4

iíjna
POIOVIČJií CESi do Boatonn Mau a

nazpét Llitk v na prodej 8 7„ 9

10 HJni

1'lalny na dloubou dobu a zaitivky
do'oleoyn vodopádu a v

Ue'roit na výíe uvedeni Kotky

lístky do a ce vaecb mlít v

Evropř
Ji ceny a vcSWcrí podrobnoilí re-- pt

'Jie (e ve Wabaab borti úřadovně lOul

ťarnam ulv aneb dopiite i o ni pod
adretou Ilarrjr II-- ltT oortjai
rtea Cea'i Aaat Paaa iNi Uiuka heb

Oř E Hclovtciiiner

38ítýUkř
orťlCK sa robu U a Howard ol 6faeely'i

Bloek tu aert llu Teiafoa UM

V píairaě k Baiaaaiti od tu do U hodlá riac
4 L do 4 odpoledne a od T do vater

Taleltm roaldaace 474 -

Boleni hlavy a neuralgie vyhojf
se Severovými prášky proti těm

bolestem Pášky ty jsou úplně
neškodné a vždycky spolehlivé
Při hojení horečky nemají tobě

rovných Cena 35 centů

a ajiáťuiema váa ta podniká pnjdatanaa
Zboíf dováíí a můžete (I Je objeď

Bati telefonem TeL A 1921


