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Dra FENNERASouboj meíouna s velrybouCroz byl vůdcem za ním násle-

dovali Hadow a Hudson pak

AbHESÁft

ESKÝCH SPOLKŮ

jeho prozrazovalo velikou sílu

Bodec jeho byl krátký patrně Že

byl ulomen při zápasu s jiným
mečounem

Francia Douelas starý Petr Tang

Obétl slézání Alp

F posledním roce 6j lidí te tabilo

Tragická historie prvního slezeni
vrchole Matterhornu

walder za nim dva jeho synové a
Léčení lacvin a

DO estí HálechPři prohlídce jeho těla nalezena

Všechny oe

ldvia
mecbýře n
(ovýoh ústroji
Tsl rbeuiua- -

tlm I uleatl v
sádech vady
vodnatelnoat

Whymper Všichni byli svázáni k

sobě silným provazem a v tomto byla rána dva a půl palce široká

která pronikla celým tělem jeho

Ohromná sila a odvaha tito mořské

obludy

Jelen potopil íalupu "Red Hot"

Cetu)ící kteři se jednoho dne

předešlého měsíce nalézali na ma-

lém parníku konajícím denní

plavby mezi přístavem Sn Pedro

pořádku dostali se k neiobtížnéiší srdeční kamen v mácbýrl

Části k onomu zmrzlému snlhu ienská nemoce

Nedejte te odstraáitl Jest láu pro vás
po délce a bezpochyby spůsobem
byla jiným mečounem z druhu

Tetrapturus albidus
Je-- ll nutno doplltedru Fennerovlnalézajícímu se na severní straně

horv Průvodčí Croz vida že je

diný chybný krok taůíe přivésti

Alpský klub ve Švýcarsku vydal

předešlý měsíc zprávu že při slé-

zání hor zabilo se v letni sčzoně

65 osob Nebezpečný tento sport
vyžádal si letos mnohem vlce obětí
nežli v kterémkoli minulém roce

V posledních desíti letech ztra-

tilo na Alpách své životy 305 lidi

z nichž 218 bylo turistu 73 pro

a ostrovem Sauta Cataiina stan
se mimovolnými svědky krvavého

IroI)iiřl íiilítn
Z BLÍZKA I Z DALEKA

souboje který se odehrál mezi

dvětra mořskýn i obry

Souboj ten udál se asi půl míle

ADRESÁŘ SPOLKU

ffiko-Slo- y Dělnické Podpor Jednot

pro eeveroiápadnt atátyi
Minnesota Iowa Wlsronsin Nobraskis

obi Uakoiy a Michigan

Hlavni Jednou T Nt Paul lina
Úřadnlcl a Statním výborem se sujdoa

Wlftn nafe pudřls ným spolkám výliilky
snsýiány budou Veiki ťrsnl ekok
M 1'aul Mlnn I mistopředsrda J Aubrecbl
Mlnneapolls Mlnn II mlílopřilseda Joseuh
Hroináiks Hupklus Mlnn Velkutajemuik
Krant A Kn-- Ht Paul Mlnn Velkopoklad
r!V Jůmco ryri Minacapoils Xiaa
Cřadnvna:iIAOuoiihueal St Paul Mlnn
Lékař H! J a stlis J ttubm IW K íth

St St Paul Mlnn

Čtrrlletnl správy se saiillBji viem spolkám
vdubnu červenci říjnu a lednu

Č 1 T SlontKomery Mlnn

odbývá svá srhlie kaMon Čtvrtou nedáli
3is!cl Předseda ťr K Stanek Taemr'k
řT Mixa Pfetnlk Vojt Kasanda Pokladnk
Iouisí Havel

t II Hladocech t Le Suenr Center

Minnesota

odbývá evéscháie kaidou S neděli v uiéaid
siní IOOK Předseda JakuuKrenik tajemník
Pi Bárta HueurUenur Mino áíet J Bt-c-

pokladník Vás Kráva

L III T 81 Paul Mlnn

odbývásvá sehdse kaidou I středu v měsíci
Předseda Thomas Shlida 474 Uodrleh Ave
tajemník Krant osmia ff Hár'lson ave St
Pan Mlnn- - dis' nik Krant Horáček M
Pleasant Ave posl Václav Kotnour

Karel Havlíček Boreinký i IV

Mlnneapolls Mlnn

Ztrávll celj lliot svij letěním takových

připadl jako jsou vale Vlecbny porady
zdarma

"Kiimsn usadil se v mim molovým

mecuýfi Pu Využili ncjcolika lahvi Dr
Fenneri Kidney aud Backache Cure
▼y k rtlel jsem Mmen poloviřn) velikoitl

kuličky Jskvmi si brajoa dítky U
zamezil další jeho tvoření Byl Jsem

vyléčen W T 01KE8 Orrix Va" -

"Mel Jsem xilVý ptípad nemoci leovln a

rbeumatlsma a vjkaly lne byly krvaé
finální 1nm mtamirné bolesti Má tana byla

V mincovnách Spojených Stáiůod parníku Voda moře v místech

OMAHA
Rá 1'aUcký í 1 ZCltJ

od fváivs aimťidelns erhose haldou rtvrtrn
aedsll v mfip o S h odp vsinl p Vlasáka
aa li a Wllllam nl Hřed Jan Rosicky lal
J V MníekWMSSo H Hl tfvt Jun svobo-
da IMU Williams ulpokl Fr Mach

Lete Jan Hun í 6 Rytířů Pytli la
odbfvá avs sohftíe vidy první a třetí středu
uiici T 11 bedin TClcr to spclkcrí aUUuil
v Sokolovna Frank Jelen Velicí Kancléř
eis IVU Ho 1Mb lr Kréd Mátna K K I
171)7 Iavenwnrth Bt Václav 1'řlbyl li of F
filti Ulckury Hl

Tel Jed Sokol t Omaba
odbývá avápravldelná sehSlf ksídou druhou
středu v vefer ve svá místnosti 8221

Uth Bt Předseda Josef Mik tajemni!
Fr B Rendla 14 7 Ro Uth st Metnik Vsel
Kalia oor U A Uentor st pokladník Jar
Koliínj

Podp Sokol Tjrl ě 1

jdbyvá ave srbftre dvakrát mesicne kaádov
1 nedáli a I pondéli v mcsiW v síni MbItot
Celoroční erhaseodtifvá se I neděli v říjnu
p&lletní sebnse I neiltll v dubna a ftvrtletoj
lednu a srpnu Předseda John Cbleborád

místopředseda Fr Bvojtek taj Anton Novák
Míl 8o Irtth Mt Ořwtnlk Josef Kapar 1~(4 Ho

IDU ul pokladník VJ Kunci 1310 So II Btr

výbor majetku na I roky Simon Kok usek
na jeden rok Ant Bílek praporatnik Alois

KaUpar vyp pr J Ooudar náčelník BlnnD

Kokusek vyp ná Ant Vaíák lan
Polívka revlsorni výbor Jos Nejeplnsky a
Jlři ťlťha

Tábor Columbns l 69 tYOW

jdbfvá achnse kaide I nedflea S aterý

vodčích a 14 nosičů — Většina
těchto zabitých byli Němci a Ra

razí se ročně asi 65000000 centůtěch byla zpěněna a vystupovala
časem do výše tvoříc malý pa

kušané 48 bylo Švýcaru 23 Itala
Ve Spojených Státech nalézá se

tiiena vaznou ienskon nemoci Dra Fen- -
270000 Indiánů v Kanadě jest

18 Američana a Angličanů 15

Francouzů a ostatní nešťastnici

náleželi k různým jiným národno
neia Kldner and Backacbe Cure vyléčilo ras

jich 100000 oba F W WHEKLER Raadolpb la"
stem

Texasského oleje bude nyní poŽe tak málo neštěstí se událo
užíváno jako paliva ku hnaní stro

Neprodej: Vlekáme tfV Q ul 80 Omaha

8 A Beránka 10 a Wllllam ul Omaha

Jos Tuíka 2418 Jlíni 13 ul-- Omaha
Emila Čermáka I92 Jlínl lSnl Omaba

U lékárníka 50c II Posedejte o kucr-arka- -

Je sdarma

Američanům a Angličanům to má

6vou příčinu v tom že tito jsou jů v mlýnech v Mmneapolis

při slézáni vrchů velice opatrní
0MnfkVe Spojených Státech se vypě "řanod řf Vito VIMdále že vždy najímají nejlepšl Dr Fenner rredonlaN¥lUUlV Ol UMÍ

průvodčí a konečně vydávají se stuje více nežli za 9 milionu

dollarů rýže ročněna Alpy jedině v nejpříznivějšlm
odbývá svá scháie kařdou 1 nedílt v másío
síni e SKI corner of Washlnfiuin Oedaravo
Ho Předseda kalchman místopředs Anton!X Masny krámČase vavra tajemnia ruir nirasa sn i norntna
Ave S K Mlnneapolls Mlnn úcetnik MJedno letošní neštěstí které se Dle výpočtu znalců musí včela

vlastni

záhubu všech byl tak velice opatr
ným že odloživ svou sekeru

ukazoval Hudsonovi kam má po
staviti své nohy V tom když
Croz se obrátil aby sám učinil

jeden nebo dva kroky ku předu
Hadow sklouznul a srazil Croze

V tom samém okamžiku Hudson

a lord Francia Douglas byli také

strženi a letěli za Hadowera a

Crozem jenž byv sražen tak ne

nadále neměl ani příležitost aby
se nějakým spůsobem zachytil
Croz vyrazil ze sebe výkřik a

sotva že ho Tangwalder a Whym

per zaslechli opřeli se pevně po
mocí svých holí a když provaz
trhnul tu tento náraz nesrazil je

k zemi a oni zůstali státi Bohu

žel však mezi starým Tangwalde
rem a lordem Douglasem se pro
vaz přerazil a čtyři nešťastníci

rychlostí blesku váleli se po pří
krém sklonku Matterhornu a vši

ckoi byli zabiti nežli těla jich do-

padla na Matterhorngletcher --

4000 stop pod místem kde se

neštěstí událo

Po celé púl hodiny zůstali čtyři
muži pozůstalí z této výpravy státi

na jednom místě nemohouce se

zděšením hnouti Whymper ne-

mohl učiniti ani krok jak byl

dojat Konečně však přece přemohl
svou slabost a když starý Tang
walder uvázal provaz na jeden

výběžek skály pustili se po další

nebezpečné cestě

Leč mnohokráte se zastavili

neboť nohy jim vypovídaly službu

přece však asi okolo 6 hodiny se

dostali po tomto okluzkém sněhu

přihodilo Američonu Fersonovi
Hoiai poKiaania h Aiurecnt

Ó V t Savé Praze Mlnn
navštíviti 303000 květů nežli se

ji podaří stbrati libru medu
odnývá svá sebnte kaidou 4 nfďlí v měsíci

připomíná jiné a to nejpověstnějši
neštěstí jaké se událo na Alpách
v r 1865 S posněženými vrcholy

Kiedseaa Ant r tiuun taj Ant v vrtu
ný ífetnik Václav Posel pokladník Jakuh

V Greenville Mis9 učiněn byl svoboda New Pracue Mlnn

Josef Nojepinský
1401 jižní 16 ul Omaha

Velko- - 1 maloobchod čerstvým me-ny- m

1 nakládaným masem výtečným
zboím uzenářským a v&bec vsím co do
oboru toho přináleil
(lbipHnávkv niuřno učiniti i telefonem

' Alp spojuje se mnohá krvavá hi
storieale žádná není tak tragická

Komenský l VI T Hayward
Minnesota

tento rok pokus sbírati bavlnu

pomocí stroje kterýž se vydařil

hrbek na klidné hladině moře

Pojedoou ve zpěněných vlnách

obievil se černý hřbet obrovské

velryby jeiiŽ ocas zuřivě mrskal

vodu Hluk tím spůsobený podo-

bal se bučeni bouře Pojednou se

velryba obrátila a vychrlila silný
p-- d vody smíšený s krvi asi do

výše 20 stop pak zaŠlebala ještě

prudčeji svým ocasem a na tu se

ponořila pod hladinu moře Par

níček za-nít- rychle v ona místa

kde BOuboj se udál ale oba účast-

níci souboje mezitím již zmizel: a

a na místě tom bylo p u-- e
zpěoě-n- é

moř zbarvené krvi
Námořníci nalézající se na par

níčku byli toho náhledu le vel

ryba samice byla tam v zápasu s

mečountm
Podobné zápasy dle vypravo-

vání zkušených námořníků nejsou
něčím neobyčejným v pacifickém
oktánu V každém případě me

čoun est útočníkem proti velrybě
a v těle mnohé velryby jež zabita

byia velrybáři již nalezeny byly

stopy ran spůsobených meřounecn

Stává se však velmi zřídka že

velryba zahyne následkem ran

spůsobeoých jí mečounem

Tato mořská obluda nezná báz-

ně a jako nosorožec aaeb bůvol

napadne vše co vzbudí její hoěv

Často mečouni mezi sebou svádějí

zápasy a ti kdož náhodou se stah

jich svědky tvrdí že není zajíma-

vější podívané nežli takovýto zá

pas dvou tnečounů

jako ona s níž spojeno jest prvé odbývásvá acháte I nedáli v měsíci Předa
J Funfar mlstnnřpds Vojt Pacovský taj
Josef straka Olenvllle Mlnn áfetaikNa ulicích v Buenos Ayres seslezení pověstného alpského obra

a tyto řádní a rychle se vyřizují
TELEFON 1316 8SmBMatterhornu kterou popsal ve

svých vzpomínkách EdWhymper

Kr Prantner poklad Václav Sředl Oakland
Mlnn

Karel Veliký í VII T Nová irebonl
Minnesota

meaicl v síni p Jos Klepetky na U a WIIM

sm ullol VeL konsul Jan Kraus místo
konsul Jan Náměstek pokladník Frank J
semln Uth ani Wllllana klerk Karel hu
nitka lil Ho lath sir prii vodit J J Kolál
vnitřní stráíoe Václav Vojvoda venkovn
triáce Frank Vejvodavf bor majetku Frank
Svoboda a A Kllál

Tábor Sebranka l 4771 MWA

odbtvá svá pravidelná schtie ksldou prvon i
třetí středu v mlsícf v osm hodin vefei
v síni pana Jana Hrocha Velicí konsul Matěj
Votava návodčí has Skrdlant bankéř Josel
Vouálka klerk John Rrázda ÍMMI So IMh Bt

provodil Chas Bmrkomký vultřni strát V

DoleJI venkovní strái Jan Peáck

Sbor Vlastislava 2 89 JÍ I)
odbývá schoze kaidou 3 neděli v mesicl v So-

kolovně o k hod odp Vylouillá předsed-
kyně Joseflna Voleíensii předsedkyni Marlr
Koslckf náměstka Marie Pecháiová tajef-ni- c

Marie Michal vá átatnk-- Marie
pokladuicr Josenna Machová do

sorkyni ťrantlřks Prchalová výbor maietko
Vlkiorle Novácková M Kapková Mllostins
Burelová

Sbor Hvězda 'ové Doby i 86 JÍI)
odbývá své schSse kaidou 3 nedClt v mfmel
2 hod odp v síni Meisovt Předsedkyni Kat

Šonka 1334 Ho 13th Str ocetnlce Emilie Chle
borád lvns Wllllamspokladnlce Marie Vanirnt
HIS Williams tajemnice VIII) Hartoi l£fc
So latbSU

Podp sbor Sokolek TyrS i 1

odbývá svá schose jednou mesicne a siu
kaidou druhou nedřít v síni Metrová Před
edkync loneflna Kastl místopředsedkyni
Anna Bílek tajemnice Antonie Htejskal
B4I3 Po i!4tn 6 Btr Aietnlce Marie Bílek X

nesmí hvízdati pod trestem zatče

ní Jedině policie má tam právo
ku hvízdáníjeden z členů výpravy který ?ů

stal na Živu — Ona výprava jež
vydala se před 37 lety jednoho

odbývá svá seňore kaidou 4 nedát méslct
Předseda Vojt Uhlíř ulstopřrds Vác K4I
tajemník Jan Noska Acetnik Jan Podojí

Julius Treitschke
olx bodník Importovanými
i domácími

Největší prádelnou na světě

honosí se Londýn Prádelna takrásného červnového jitra na ne-

bezpečnou cestu sestávala z osmi

mužů Z průvodčích Michaela

poklKUnik vojt Hli-l- provnact Jos Halma'
Ant Velíšek Jos EdlJohn Kllipek výbor t?U
Vojt uleln Jos Edl výbor majetku Ant
VelíiekJ Fillpek stráfcl Kr Staska poseL

Č VIII Rovnost Owatonna Mina

má 7 mil provazů na nichž se

může sušiti 80000 kusů různého
víny a lihovinamiCroza a Petra Tangwaldera jeho

prádla denně odbývá svá schtie kaidou I nedíll v másíci v
dvou synů kteří nesli potraviny
z lorda Francise Douglase který
byl jedním z nejodvážoějšich lezců

Ve Spojených Státech se spo
řízným pivem a

Jemnými doutníky

501 503 a 523 jižní 13 ul

OMAHA PÍKHfl

třebuje ročně za 1 1 milionů dolla
své koby Charlese Hudsona vi

rů límců a manšet a za šest mílii
káře ze Skillingtonu jenž byl
uznáván za nejiepštho lezce-ama- -

k plošině kde klesli vysíleni a

rozrušeni k zemi
onů dollarů košil Hezké to

sumičky
Pak se opět zvedli a v q:io

Máš-l- i kloubový rheumatismus

NejlepSÍ to útulek v místí Vkusní
zařfzenc pokoje k pronajmutí na den

týden—za 50c až $100 denní Chutní
studené zákusky stíle připraveny Za

5 000 výborného zboží stíle v zásobí

jež lze koupili za ceny levnčjM než Jaké
se platí jinde za zboží spatníj&f jxkosti
46 JULIUS TREITSCHKE

Nedávno několik rybářů vidělo obal oteklý úd plátaem smočeným

takový zápas z dlouhého pieru v ledové studě a vyždímaným

večer dostali se k jinému místu

které jim poskytlo útulek pro noc

Ač byli všichni unaveni k smrti

nemohl žádný zamhouřili oka

rozrušením nad neštěstím jich

společníků

který se tátine daleko do moře Bolest přetane po tomto obkladu

a unartes ou umana posiaunice Auve
Routský výbor majetku Frantlíka Štípán s
Anna Svačlnaáietní výbor Mary Vaněk s

Marie Matějka dosorkrst Marie (tiba

Tábor Mjrta Čin 922 K K A

odbývá schůzi prvnt nedíli v mísící v sokol-tk- á

síni ředsedka Mary Houkal místo

předsedka Aloisie Smítek tajem Kateřina
Velecliovská poklsdntce Frsntlika Peáek
kancliřka ťanny Souknp maršálka Marie
Přibylová vultřni strái Barbora Hrubý venk
strái Dora Tichý: výbor majetku Marie

Brázda Anna Brázda Josle Stejskal spolk
lékař Louis Svoboda Mary Boukal vyslan-
kyní do sletdu Pavla Hanielín mistovyal

BOTTTH OjMA
Hál PalmoTé Dřevo Ž7 Kruh Dřerařek

Odbývá svá schíte kaidá poslední pendíli v

mísíc! v místnosti p Laltnera na Dut a O ul

skoro okamžitěu Santa Monica
Oba mečou ji nejprve vyskako m

S prvním zásvitem rána vydali vali nad hladinu a zasazovali si
Ve Wmensburgu v Mo mají Jakub Svačinase dále a když dorazili do Zer sečné rány do stran ale tento srm

pouze tři saloony ale ty se zna
vlastnimattu vydala se ihned malá dru-

žina průvodčích ku hledání mrtvol
je patrně neuspokojoval a proto

pojednou od sebe se vzdálili a
menitě městu vyplácí neboť kaž-

dý z nich platí ročně do městské
čtyř nešťastníků o spatřila je ležeti pak přímo na sebe narazili

pokladny $2200 daní Bartwra Racek dotJná poruinlee Anna"I I nehybně na sněhových závějích
Druhého dne bvlo ro v neděli

Jeden z mečounů chybu se

hlavy sého odpůrce ale tento

vrazil svůj ostrý bodec druhému

Kohn mlsťipředMVlka Kstle Vovásek taj
IR7 So m st: Marie Vomáíka pokladnice
Anna Vlach pr6voačiKaue Vomačaavěitky-n- í

Francis Bartr vntřni strái Anna Hláv-

ka venkovní strái Macdalena PlvoBka A(
Havlík Anna Soběslavský výbor majetku

V ořádelnách v nichž se spra- -I o 2 hodině ranní Whymper a ně

ELEGANTNÍ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

grocenií obchod

tí 1209 JÍL 6 ulice

V obchod tomto nalétnete íptnf
vybírveho Iki1 grocernibo Zboíl
Je íerstvé a prvé Jakosti Míra dobrá
neb u Hvalny Jmi ve evyku nekoukatl
na néjmír ten pHvaíek Navštivte Jej
jednou a podrur přijdete tase

covává hedvábí v Itálii jest zavekolik dobrovolníků se vydali k zrovna pod oko a spasobil mu tak

těžkou ránu že poraněný mečounMatterhornu aby se pokusili zda dena pracovní doba od 4 hodin

ráno do 8 hodin večer Za tuto

Jednu hodinu dpnlv slnl C 8 P 8 Předseda
Fr Iiulck místopředs Kr Burel tajemník
teopold Marnk 019 N Biem St ačetnlk Fr
Pechek pokladník Vác Herdlťka st prk
vodcí I)om Moravec vnitřní strái Kašpar
Slezák venkovní strái Josef H Vavřín

Spolek l IX T Plné City Minnesot
odbývá svá scliúse každou druhou nnriéii v
měsíci Předseda Jan Stocbl místopředseda
Torná Baill tajem Kr W Kvb-- h 1'lie City
áfetnlk Jan Hejda PlneOity Mlnn poklad
Jan Sarobatr Plne City Mlnn

Č X Čechoslovan t Olirla Minu

Předseda Karel Kohn mlstopředar-l- a J

Ipetka tajemník Karel Svtbovec áCetnlk
M Petříčka pokladník Václav O P lov h ar 4
pr&vodCÍ V Jakel vnitřní strU F Křií ven-
kovní stra V Haratin Met výbor J Pávek

Čechle ř XI t Ho Omaha Neb

Odbývá sch6se kaidý druhý čtvrtek v mM-0- 1

o osm bodln veCer v slnl J Koutskýho Před
sedaJan Kubát tajemník Adolf Zetulák to
aO ul óCctnlk Fr Kunci Kí a 8 Ht poki J
Vocaseli tl S8t

Číslo XII Chrudim v Bac lne Wl

odbývssvá acháte kaidou třetí aobotn v má
stel v 7 hodin večer Předu da Jos Duiek KM

HasererSt taj Jot Stehlík IduS Mtlwaukae
St ncetnik 1 U Bys IUB Hlsh Su

číslo XIII Český Let? Seaforth Red
wood ťo Mlnn

odbývá scbflae kaMou druhou nedáli v mest
Předseda Karel Housek místopředs Antoa
Serbus tajemník Jaroslav Kovanda ácetaíb
Pr Jarol pokladník Jan Švec

Číslo XIV Ladlmír Klácel
T Hauge i Wla

odbývá schfise kaidou druhoo nedáli v mesui
předseda Krant Kotlík tajemník Vác KUa

setník Jos Mendlík Uausen wia poklad
nik F J Koukl

Jan Has l XV Hopklns Mlnn

odbývá svá schfiie kaidou druhou sobotu
ménicl Předa Václav Tyra taj Jos Hromád-
ko Hopkins Mino

Sebranka ř XVL t Omaha b

odbývá svá tchote kaidá první úterý v mesfal
vsinl p J W Hrocha Předa Jos IM-j- á
mísuipředs J W Hroch tajemník a ácátnik
Jakub Mareš 1810 So I3th St pokladník
Karel Mareá S K cor tth and Wllllama
St prtvodM Anton Kycblý vnitřní střet
Tomáá Doáek venkovní strái Jan Polívka
Jan Polívka A Hnllickaj W Hroch výaar
maietku

Číslo XVII T Lowry Mlnn

oii' pravld jIdí schtie první nedáli Před
us artin Bárto tajem VVenoei Bartoé
t(etnik J t Le peská pokl Fred H Ctaao

Číslo XVIII Bratři Herem
T Drywood Wls

tvollll st následntlcl ářadnlky : předšed s Toas
Kyselko místopředseda Jan Plilertaj Frank
V Klnkor áíet Jan Kyselk" pokl JW

Štípen: přívod?! Pr Man-- I Tnftrn! stři! Jan
Nybrt venkovní strái Petr Petrlik S báw
se odbývají kaidou druhou nedáli v mísící

be nebylo možno dostati se k

Šestnáctibodinovou práci obdržímrtvolám
se obrátil a chtěl hledati v úiěku

spásu Vítězící obluď jakmile to

však spozorovala taktéž se rychle

Jediný český-v©- -

0 závod olovnlcký strojnicky
a zámečnický v Omaze

dělníci průměrně 40 centů denníO půl deváté hodině se dostali
Není to radost být dělníkem vk místu odkud je spatřili a za obrátila a prudkým nárazem pro

VlastniItálii?několik hodin na to se k mm do razila svým bodcem tělo svého
stali

Ve velikých Kruppových dělo LEO BAROCHLežel na sněhu mrtvi tak jak
soupeře a nevytáhla ho dříve

pokud druhý mečoun nepřestal

plovatispadli — Croz napřed za ním lijnách jest stále zaměstnáno

xócoo osob Pět set parostroiůtřiHadow a pak Hudson Z pozů
503 Ho 18tž Htreot

Telelon 1M7Tato rána dokončila souboj a 1 "

sta elektrických motorů a Šestnáctstatků lorda Francis Douglase vitězoý mečoun zmizel ve vlnách ZavAdínl vody plyna a kanallsace pro- -

Uáiřvádí se levné a doibfe

I 1 I I t I I I I I 1 1 I I I Ml I III I I

—NEJVĚTŠÍ—

MASNY KRÁM

aa 8 a Pit ee nikl
má kralan nái

FB KUNOL
NeJvětSÍ český řeznický závod

na East straní

set pecí spotřebují denně 5000
tun ublí a pomocí jich jest hnáno

nebylo nalezeno nic jiného nežli

pár rukavic ieden rukáv pás a
kdežto tělo zdechlého plovoucí
na povrchu bylo pozdAji rybáři Státní Jednafoiittvi pro jedině Mvědto

aé CleveUndKke pirni pompy45000 různých strojůjedna bota To bylo vše Mrtvola
vyloveno a vystaveno v Los An-gele- s

a v Santa Monica a na něm Dr C RosewaterNeivíce vynálezců ve Spojených
jeho se zabořila hluboko do sněhu

a zůstala tam ležeti u úpatí
hory celých Alp

bylo nejlépe znáti jakou obrov
Státech nalézá se v New Britainskou silou vynikají tyto mořské ČESKÝ LÉKAŘ

téra své doby jeho žáka Hadowa

igletého mladíka který se pro-

slavil slezením Mont Blancu v

nejkratší době a konečně z Edw

Wbympera jenž učinil již několik

nezdařených pokusů slézti Matter-hor- a

Asi okolo poledne dostala se

tato eýprava na plošinu vypínající
se 11000 stop nad úbočím vrchu

Zde jsouce již vysíleni postavili
si stán aby mohli v něm ztráviti
noc a vydati se na další cestu k

vrcholku bory druhého dne časně
z rána
Průvodčí po krátkém adpočinku

vydali se na další cestu aby vy-

sekali schůdky k lepšímu stoupání
a asi c 3 hodině vrátili se zpět
přinášejíce dobré zprávy a celá

společnost se těšila že snad se jí

přece podaří slézti Matterhorn a

že se tak stane slavnou v annálech

alpskéhébo sportu Ve vzájemném
hovoru ztrávili ještě nějakou ho-

dinku a pak všichni ve spánku
hledali osvěžení svých sil

Druhého dne sotva že počalo
se svítati vydali se na další cestu

Mladý Petr Tangwalder byl vůd

cem Azi okoio 10 hodiny ranní

podařilo se jim dostati se do výše

14000 stop a na to zabočili k

severní straně kde se jim zdála
hora přístupnější a Michal Croz

převzal opět vůdcovství a starý
Petr Tangwalder byl posledním

Nejvčtší překážku na této cestě
tvořil zmrzlý sník když však pře-

konali tato překážka a dostali se
k malé plošině zpozorovali ku své

radosti že odtud k vrcholku hory
vede mírný sklon a že beze vší

pochybností dosáhnou svého tou
ženého cíle a dostanou se na

vrcholek Matterhovnu
Z druhé strany vydala se za

tímto cllenj taká jiná výprava se-

stávající vesměs z Italů a angli-

cká výnrava hořela zvědavostí

zdali snad Italové ji nepředčili a

nedostali se na vrcholek dříve

Croz a Whymper odhodivše své

provazy během slezli posledních
100 yardů k vrchojku Matterhor-

nu na který do té doby ještě
lidská noha nevkročila a odtud

spatřili italskou výpravu na jižní
straně hory která se nalézala ještě
asi 13000 stop pod vrcholem

Z hrdel Croze a Whympera
rozlehnul se jásot ak nim se záhy
přidružili se svými vítěznými vý-

křiky i ostatní členové výpravy a

Italové seznali z toho že byli

překonáni a vrátili se nedokon-

čivše svou cestu

Connecticut V posledním roce

bylo od tamních obyvatelů vy
obludy

Ve vodách kaliforoickýcb nalé
Písemnictví- - Úřadovna: 'Bee Bundinn"222zdviženo 1417 patentů Připadá

Velké zasobv masa rteho drubu
uzenek sálami iunek a v5e co do
oboru Turtcajkftaábá — Koupíte
zde levní ji a maso lepil Jak u ní--
kobo jiného

II I I I II 1 1 I I I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1

zají se tři druhy mečounů Bodec

který jest prodloužením hořeníZa neodvislost Texasu jest název tam tedy 1 vynález na kažďýcb

344 duší Jeden vynálezce obdrdásně dosahuje délky pěti až
Od II do 11 dopoL

ÚřaSn[ hodiny: Odtdoh I

Od:SUdoíf 009
V nedáli od lOdoUdopol- -žel v jediném roce 121 patentů

historické povídky již z anglické-

ho přeložil TomVonášek a tiskem

a nákladem avým vydal Aug Ge
devíti stop a když jest mečoun

rozvzteklen může jím proraziti TeL r ittionb 604-- Tel f byta 1217

BydlL— ííslo Uil Jones uliceringer č 150 W uth St Chi-

cago 111 Cena poutavé povídky
příď lodi pobitou měděným ple
ebem Edward Donat

Josef KavanTel fllyilí 879— Tel HMoTny 807vlastnité jest pouze 50c poštou 55c Nanejvýš zajímavý případ udál

se kdysi lodi Dreadaought Jed-

nou při plavbě loď se pojednounářům dlLouís Svoboda pozemkový - - --

a pojišťující Jednatel€aKatoltk česko-americ- ký kalen zatřásla nevysvětlitelným spůso
dář na obyčejný rok 1903 vydán bem a krátce na to spozorováoa

Stí Hostinsc
V PLATTSM0LT1I SEB

Vjtěíné pí¥0 stálé na fepu

MejlepM vína likéry a jemné

doutníky stále v zásobí

Viorná obsluha Chutné

po celj den 1 4

ČESKÝ LÉKAŘ
byla v lodi trhlina a kapitán muselbyl v minulých dnech tiskem a

nákladem Českých Benediktinů

702 Allport St Chicago III
s ní zamířiti do nejbližštbo pří
stavu aby ji tam dal spravili

Když loď dopravena byla do su

Austrálští domorodci nalézají
velikou pochoutku na motýlech
Na horách Bugoogských se zdr-

žují miliony motýlů a domorodci

je usmrcují tím způsobem že u

úpatí bor rozdělají ohně z mokré

ho dříví a dýmem z ohfiů těchto

vycházejícím se motýli dusí Do-

morodci je pak sbírají do košíků

pak je pečou a když prosíváním
zbavili je křidel tu hotoví z nich

jakýsi druh "pájů" Inu proti

gustu žádný dišputát

Dle nového zákona který v min

dnech v Turecku byl uveden

v platnost všechny tiskárny musí

míli pouze jedny dveře vycházející
na ulici okna musí býti zakryt

hustými drátěnými mřížkami tak

aby ani kousek papíru se nemohl

2709 Již 19 uliccN©--
Prodává loty v Ornáte t v So Omase

asrová a farmy v pobílil Omahy I va
státu á pojištěni opatři vám u l'' h m0li-(l- c

Ořem při cená b neJniMicb Téi zabývá se
vvnutovováníui abstrakU

Obraťte se a důvěrou a něho a
bude vám spravedliví posl úženo

Kalendář "Katolík vyznamenává

Úřadovna č 301 Paxton Block
na rohu 16 a Farnam ul

Cředni hodiny od 11 do 11 hodin dopoledne
od I do 4 " odpoledne

VeCr od do 8 v obydlí t IH Williams nl

Poslouží ochotně krajanům tí

chého doku spozorováno teprvese letoí četnými pěknými vyobra-

zenými a bohatým obsahem po že trhlinu spůsobil mečoun Bodec

tobolo pronikl nejen měiěný plát
a silnou dubovou kostru lodi ale

učoým 1 zábavným Cena kalen

dáře jest pouze 40c Doporuču

jeme kalendář "Katolík" přízni
katolických čtenářů našich

i silné jedlové paženi a konečně

vnikl do dna jednoho sudu Při

Kncippovo Ulenl Stručné pou tomto útoku se polovic bodce

tnečounovi ulomila a zůstala vězeti

v trhlině

NioMflittODÉ
V SO OMAZE

ISS' FR LAITNER

□a 20 a Q ulici
V pohodlné nálevní Jest idy výborn

leiák na ícpu vyber tich neJlepSIch
doutníka výtečných Iikéra a pravých
nefalšovaných vln
Prostranná útulná místnost spolková

zamlouvá se sama a ct spolky české ne-

naleznou v So Oinaza lepM pohodlní jsi
a levni-Iš-í lil i s(D taneínl nemá v So

Loď Wanderer byla v jižním

čení o Kneippově methodě o tom

po čem poznával nemoci a jak je
léčil Napsal z dlouholetého své

ho spolupůsobení s Kneippem J

ležek Spis rozvržen jest na tři

jimi prostrčiti každá tiskárna
musí rok napřed podati výkaz
mooho-l- i tiskařské černě bude po
třebovati a stát tuto tiská

atlantickém okeáou napad-n- a také

mečounem a v trhliné později byl

nalezea ulomený jeho bodec V

námořním odboru Spoj Států
části a pice první část na 30 stra

řům dodá sám Jeden výtisk od

všeho co jest v tiskárně zbotove

nách podává poučení o vodolé

čebné metbodě Koeippově Druhá

část na 32 stranách poučuje o

diagnose a rozpoznávání nemocí
Vítězové byli šťastni a průvodčí Omaze rovné a proto? cl spolky české

Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chica-

go St Paul Minneapolis & Oma-

ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách

platebních as 400000 akrů vybra-

ných pozemkt rolnických Tí
kdož koupí záhy mohou vybratí
si pozemky při krásných řekách a

jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody iak pro rodinu tak i

dobytek

Pozemky po většině jsou zales-

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

St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a Četná

jiná prospívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách

jiných poskytují dobrých trhl pre
plodiny farmerské
O blížSÍ podrobnosti pište na

Ceo W Bell
pozemkový komisař Hudeoa W- -

"""(7 McRae
U pros a G P i St Pani Mlaa

Značně-snižen- é ceny
PO

WABASH DRÁZE
Í ENV-Okr- uiní cesta (více

%'l (S) d Kendusky Columhus Toledo
Cincinnati ! dijoapolís Lnuisville t
do mnohých mlat v Indiáne Obios
Kentucky Lfstky budou prodávány
2 8 23 záři

MÉNĚ n{ poloviční cena do Wasblng
Ion I) C a nazpět Lístky na prodej
8 8 4S i lna

POLOVIČNÍ ('ESY — Okružní cest do
Uuffalo Toronto KiairnraFalls PitU
bu g IJetroit Cleveland Columhus a

do mnohých mist v Michigan Indiáne
Ohio Pennsylvanil Záp Virginii a

Kentucky Lístky na prodej ií i 4

Hjne
IOIOVIČ5Í do Bostonu Mass a

nazpet Listky na prodej 8 7 V 9
10 Hjne

Platný na dloubou dobu s zastávky
dovoleny a vodopádu niagarského a v

Delroit na výše uvedené lielky

Přeplavní lístky do a ze viech míst v

Evrop
Na ceny a veškerá podrobnosti ze-

ptejte te ve Wabash nové úřadovně lttul

Farnam ul aneb dopiite si o ne pod
adresou Ilatrrjr K Moores
átm Gea'l hival Psa Ltvi Uniaía Nsb

nalézá se v zápisech mnoho své

dectví o takovýchto útocích me

čounů z nichž některé také skon

čily tragicky
Tak napadena byla jedním me

no musí býti chován ve zvláštní

knize a tato musí býti předložena

policejníma inspektoru kdykoli

Croz uvázal svou blusu na vyso-

kou svou hůl a nechal ji tam vlátí a třetí největší Část jest "Domácí
učiní dobře když před pořádáním zábavy
jakékoliv přeptají se u majitele na pod-

mínky Přízni kra] ani porouíl se

24 PRASK LAITXEEtento o to požádá jinak podléhá
čounem šalupa Red Hot poblíže

aby turisté svými dalekohledy z

ostatních vrchů mohli vidětí že

vrcholek Matterhornu byl konečně New Bedford Mass a trhlinou C- - H Brewer & Cc
tiskař velké pokutě O jaká ra-

dost tiskařem v Turecku být!

užfvelte Lsiative Bromo Quinine Tib
mečounovým bodcem tpůsobeoou
nateklo tolik vody do šalupy že

leif Tento podpií ggtyj jt -
ni každé krabičce 25c r

dobyt
Výprava zůstala na vrcholí ně

jaký čas aby se pokochala bož

ským pohledem na obrovskou pa

lékař a rádce v němž podává se

návod jak léčiti 132 různých ne

mocí dle návodu Kneippova Ve-

škeré nemoce uvedtny jsou v abe

cedním pořádku tak že každý
hned nalezne nemoc o kterouž

se jed Dá Cena neocenitelného

tohoto spisku kterýž je vázán v

dobré vazbě jest pouze 50 centů

Cenný spis tento vydán byl tiskem

a nákladem Národní Tiskárny
Omaha Neb

tato se v krátce ponořila a tři ná

mořníci utonuli

Jeden z nejkrásnějšícb exem IIIIIIUP L! V Ihned srolof kovářík f

aoramu před ní se rozkládající i niil JI£j D Li dílník kteryá se vyuiá
dobře re všech oborech ersc sejméoa v ko

plářů mečouna nalezea byl ne
jež jest jedinou ale nezapomenu váni koni Musi to Mil Cech a svobodném a

dávno na kalifornickérn pobřeží pohrobníei pfijéoratelé koni
a-- a sev XV So Omaha tlab

ďá se přednost ftpravedilvá stusná roivla dje
éi iavy bntf týdné neb siésitné Ixibr a
táte místu ve vétáím tense sséstVka Hfi
h áky přijímá s ochoty adm ' ťokrokn Zt--

telnou odměnou za nebezpečnou
námaho a krátce před 3 hodinou blíže Saa Diega Mečoun tento

byl přes šest stop dlouhý a tělo Vř a]BsaMa_Tale(oa fialo 10

vydala se opět aa zpáteční cestu

)

"—lliv


