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Mnoho kotny ibývl lií
k slítni na svru Všeobecné

síitniHli na slabé sarcnics bavlny
i Olývajt ťteoict j:t pěkná vy-jí-

nt jihií ařkoliv i tam v

ňřkti rých (litttiktech te ilepliils
Ovt pokračuje sJároě jablka

jtou pikoá ale úroda bude malá

MICHIGAN— Vleobccné a lit-o-

dciií znamenitě propíly ple-

nici žitu oviu ječmenu a lukim
a také blahodárně působily na

vzklíčení korný a pozdního ovsa a

zlepšily půdu pro orbu Sázení

koroy hodní pokročilo a tsto po-

číná iž klíčili Repa se počíná

protrbávati- - Ranné brambory se

oborávají jablka brusky pozdní
broskve a pozdní jahody jou plny
květu

INDIÁNA — Dostavivší se silné

deStě ve středu a v pátek zname-

nitě prospěly a vyhlídky na úrodu

jsou velice zlrpSeny Se sázením

korný se opět započalo a rychle
se s práci tou pokračuje Rajčata
takák sladké brambory a zelí se

přesazují Pšenice jest malá a po-

číná nalévati Oves jest malý ne-

stejný a řídký Vyhlídky na skli-

zen sena od té doby co se dosta-

vily deltě jsou slibnější Pozdní

jahody slibují dobrou úrodu

OÍÍIO—Deltě se dostavily dne

2t a 23 květaa a a polními pra-

cemi se zase započalo Plenice

nalévá a jest sice krátká ale vše-

obecný její stav jest dobrý Jltě
zbývá mnoho korný k sázení Žito

tialévá tabák je přesazován jetel

traviny pastviny a zahrady jsou

ztepleny Jahody dozrávají úroda

jest malá jablka stále opadávají
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Dobrf pokrok udinin te tátt-Dlr-

koroy v loJiaoě t Iltooiu
Michiianu t ve iacoosiou tle
na západě Jelttvé poť asi zabraňo-

valo dokončeni těto práce ktctál

jest velice z Jrtena V stfcdoatltn-lickýcl- )

Hálech v Novotnglicku
ucho opil tdrielo kKfenl serae-n- e

V jiíolch ttáttch iíroda uf i (la

příznivý pokrok
V jižní íásti Missourí a v Kan-las-

te ozímka poněkud zhoršila

tle v oststolch částech ouěch státíi

jakož i v Nbrasc jest ozimka v

slibném stavu Z Michiganu a

Wisconsinu te oznamuje znainé

zlepšení a v Pennsylvanií tucho

neuškodilo pšenici tolik jako jiné
mu osení
Na pacifickém pobřeží jest úro-

da pozadu hlavně ve Washing-

tonu a v Oregonu ale v první
jmenovaném státe se poměry po-

někud zlepšily V Kalifornii byla
úroda poněkud poškozena suchý-

mi větry
V Nebrasce Dakotácb Min-

nesotě a v lowě jarka rychle vzrc

itl a nalézá se v nanejvýš slib-

ném stavu Na severním pacífi
ckém pobřeží jest úroda pozaJu

Ve státech missourských údolí

oves rychle vzrostá a rozhodné

zlepšeni se oznamuje z Michiganu
a Illinoisu V ohíoském údolí a

v středoatlantických státech jsou

vyhlídky méně příznivý Se sklizní

se započalo v jižním Texasu

Georgii a ve Floridě

Co se týče bavlny tu se vyhlíd-

ky velice zlepšily hlavně v střed-

ních a západních distriktech ale
v celku jest úroda pozadu Některé

části Mississippi a severního Te-

xasu potřebují vláby á v jižním
Texasu poškozuje bavlnu hmyz
Mnoho bavlny musí býlí znovu

zasázeno v Karolínách Georgii a

v Texasu
S přesazováním tabáku učiněn

příznivý pokrok v obioském údolí

ale v ttředoatlantických státech

nebyl dosud žádný přesazen

potřebný dešť dostavit se v

Marylandu a ve Virginii čímž

půda se příznivě upravila pro onu

práci
Traviny se velice zteplily v

ohioském údolí a v krajinách po

jezerních a také v missíssippskýcb

missourských údolích jsou v

příznivém stavu ale ve státech

novoaoglických a stfedoatUoti-ckýc- h

bude bezpochyby nedosta-

tečná úroda

Zde následují telegrafické po-

drobné zprávy z jednotlivých
států:
NEBRASKA—Týden byt teplý

deitivý a zvlášě příznivý pro
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jim vtlite výnnmá pattavtnl
Kuntův vliv na ktilt jtit ohromný
a slovo lluniovo jeti tlmrf fotka

(tm to ttlou tfmí
Tak naletí Hunt ílH v tliint

kJ)l Itfitl v rodné atmi bo íplně
opustilo

llmiy K liomUin nruiřl lál-dřli-

úupěchu v tivnli ale vsJor

tomu bojoval proti nrpMzni en1ii
vytrvale a snad pttee dočká se l
mu vytrvalost jibo přinese ovoce

úpřtbti po němí touii Goodwin

po iH roků jíl tráví svůj Život

jako těteň ve státním větrní v

Mast a ač o rniaM jil několikrá-

te docílit! svobody tu e mu to

dosuJ nepodařilo Nyní vlsk s

pomocí Ettiona který akroČil u

guvernéra Dalese ternu to podali
a pak GooJio započne nový ži-

vot který bude zajisté korunován

Aspéchem
Z Goodwina se stal ve vězení

znamenitý elektrik a svými poku-

sy upozornil konečně ns tebe Edi-ton- a

Goodwin zavedl po celé

věznicí teleíony a elektrickou sto-

lici opatřil smrtelným elektrickým

proudem Mimo toho učinil mno-

ho vynálezů z nichž některé při-

náší mu velký hmotný užitek a

jsou v obchodním světě oceňo-

vány
Goodwin byl odsouzen na doži-

votí do vězeni pro zavraždění své

bo bývalého společníka o němž

se domníval Že si přivlastnil ně-

které jebo vynálezy Za tuto
vraždu pyká ještě dnes Jeho
manželka po 14 roků se namíha
la aby mu vymohla milost a když
se jí to nepodařilo na smrtelné

posteli napsala mu toto poslední

poselství:
"Neztrácej naději douíej!"
A Goodwin posilněn tímto

věrné ženy doufá a bez-

pochyby že tato jeho naděje na

svobodu dojde splnění a až bude

opít volným mužem Goodwin

vyšine se mezí přední elektriky

Ameriky
Willísrn G VVÍllígus jako pátý

místopředseda New York Central

dráhy má kontrolu nad vydáním

130000000 které tato dráha ví

nuje na rozšířeni i zlepšení své

podzemní dopravy v New Yorku

Před 18 reky YVilligus se ucházel

u řiditelstva této dráhy o malé

podřízené postavení a byl odmít-

nut O 8 roků později opětně po-

dal sí žádost o místo a tentokráte

byl šťastnějším a obdržel je

Willigut pracovat neúnavně a v

desíti letech z podřízeného svého

postavení se vyšinut na pátého

míitopresidenta veliké této dráhy

Willigut jest dosud mladým
mužem a když onehdy byl tázán

čemu děkuje své veliké oeobyčej
né povýšení pravil:

"Nejdůležitějším činitelem ke

každému úspěchu jest vytrvalost
Člověk který si vezme před oči

jistý cíl C kráčí k němu l rozhod-
nutím že bo musí dosáhnout! ten

ho také dosáhne"

Aby docílil znalosti v prakti-

ckém strojnictví znamenitý bel-

gický profesor Louis de Bruckere

se vzdal tvého místa na universitě

v Brusselu kde přednášel mathe

matiku a odebrat te do Ameriky

aby zde v lialdwinových strojov-

nách zaujmul místo učně

Proíior zároveft doktor filo-

sofie De Urouckerc jest teprve 30

roků stár a jest tynem zámožného

mtjitele přáJelny v Koulenu

Maje nevýtlovnou touhu získat!

praktickou znalOkt stavby ameri-

ckých lokomotiv které vynikají
nad všechny jiné Urouckere te
neštítil vzíti na tebe modrou bale-

nu a v lialdwinových rozsáhlých
dílnách není nyní lepšího učeoní

ka nad bývalého profesora
Není pochybnosti že tato jeho

energie ko přivede k cíli po němž

touží a ie v průmyslovém světě

jméno učeného ttrojnického učen-nik- a

ještě vynikne

Severovy prášky proti bolestem

hlavy a neuralgii jsou nejlepší
útěchou pří bolestných záchvatech

toho druhu protože zjednávají
okamžitou úlevu Cena 33c
pottou 37c
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mttlt!' I postHoiat tt jrtt náw

dovoleni jtke ononm dobfnif drt
nérnu trdiáka klrtjfl tt 1

1 1 mu

pcllonklo t to la mu tše vialt
Irnltli "Piet nám ta ptne Bole

jen dávil k J 1 ntm to tst hntd
bHtšl!" Pud ii U tak lUiv pak

nim orrbudt jiného ntl tshájit
stávku táhnout na Washington
tmocml te tam nasnídaných po-

kladů a pak VfSel debullrovat
Na mou nulou lo budou pak čay!
já s jil v ďtiiliti na ně líílm
Potom budeme i bet prlre dobit
ft ví lépe snad jrltl nl onen po-

buda )" nadával a holi btnril
onomu človíku ktrtýl vnaerl
práci Profttím vlak mějme jen

svatou trpělivou a volme ze dvou

tri to ni níí! V úctě

Joc I Ktstl

TOUHY Neb 35 května --

Red "Pok Záp"l Již jt větu

čas tbych Jal o sobí zase jednou
vědět by ten riflj přítel a vyná-

lezce telefonu bet drátu Šotrab a

Linwood nemyslel le jsem již

natáhl bačkory Ale člověk sku-

teční ani nevi t jakými zprávami

by měl začíti zdali a těmi smutný-
mi aneb veselými tou budu se

řlditi dle plíslovl: ' Smutný za-

čátek veselý konec!''
Bouře za bouří dcíťza deštěm

tak začal nám ten básníky opěvo-

vaný milý máj Lijavce které te
nám dostavily od 18 května byly

velmi necitelné vůči našim rolní-

kům neboť jim veškerou zasáze-

nou kukuřici vyplavily a mnoho

rolníků sází ji již potřetí Mimo

to pak že jest t roli nejlepší orni

ce odplavena na půlnoc a na zá-

pad od nás dostali ještě kroupy
velikostí holubích a místy i slepí-číc- h

vajeckteréž žito již metající

roztloukly a též na ozímních pše-

nicích mnoho Škody nadělaly tak

že musí býti většinou zaorány

Jest to velmi smutné ale přec jun

holá skutečnost Rolnicí jsou
letot t polní prací velmi pozadu a

kdy dosázejí kukuřici to vidí

pouze bozi Železniční tratě jsou

prorványvoda rozlita jest z břehů

mosty zatopeny a jízdní mosty od-

plaveny Nejvice trpí obyvatelé
usazení kol Wahoo neboť tam

přijde voda od Touhy Weston

Plzně a Prahy a není pamětníka

který by byl svědkem podobné

povodně jejíž nátledky jsou až

dosud ve Wahoo vidět Doufejme
že se ještě vše k dobru obrátil

Nyní začnu f veselejším a sdě-

lím te čtenáři milého "Pokroku

Západu" některé zdejší novinky
Podezdívka pod kostel jett jíž

hotova a dnet se má začíti t práci
tesařskou Vlp Bor jehož přičí-

něním a zásluhou kostel te staví

častěji nás navštěvuje a jett nám

milým potěšením potřásli rukou

tak upřímného českého kněze ja-

kým jest on Dle úsudku znalců

má býti kostel náš jedním z

feských chrámů-Pán- ě v

celé Nebrasce

Ohi obílnf firmy drolí kukuřici
kterou na podzim skoupily v kla-

sech ale následkem dešťů jde

práce ta velmi pomalu ku předu
Pan Jan Vaniček vál dlouhole-

tý jednatel bud Havěti pěknou
maštal ale ne pro automobilu

nýbrž pro koni
Pan Václav Malý hostinský u

oádraží hodlá postavit! velkou ta-

neční a zábavní tífl v níž tobě
bude moc! tlustý tenký rovný i

křivý jak náleží vyhodit z

Pan Šotrab by ti mohl také

jednou vzpomenout že u oát na

kope! ryty nejsou a měl by nám

několik poládoých"kaprů" poslat
ale ne po tvém telefonu bez drátu

nýbrž pěkně v bedni a na ledu

Nechali bychom mu pak vědět

jak nám chutnaly
Pan Anton Dvořák yáš dávný

odběratel chce prodat tvou farmu

ale vidy jen tehdy když prší a on

nemá co dělat — Jakmile ale

slunko je hned po prodej! a

Mr Dvořák orá tázf vláčí a váli

dál Inu tttrá vojntl
Pan Vác Lorenc který zde dří-

ve bydlel navštíví nás časem ale

vždy te zdrží jen krátkou dobu

Musíš obrátit Vašíku tíce!
Pan Anton Proškovec botoví-te- l

pomníků od Bruna byl zde t
manželkou návštěvou u zeli tvého

p V J Vanička Těšilo oát velí

ce ie jsme se mohli po delší dobi

opětní 1 nimi v důvěrném kroužku

rodinném pubavit
Pořád čekáme Že aero přijede

někdo od "Pokroku Západu' na

bon ale ne prérijních alepícnýbrž
odbiratelú

Pan D R Phelpt ni nyní na

tkladi hojné zátoby stavebního

materiálu Přijďte a nechte ti
udělat u oát rozpočet dříve než

půjdete jioam Obchodovedoucí

p Vaniček vát dobře a řádně

obslouží
Kdo by si cbtlt dát pojistit

úrodu svou proti krupobití nechť

se zastavf n F J Vanička který

zastupuj dobrou a zsručeoou

tpoecnost omažtkou

S pozdravem Vál starý
Macek

-
LYNtrnnum Va ) kvit

na — tiíl Tk "I Hati
nt ri'4 rtuti ft Se Iiestona mt

míli titul v ntttfttl Nt vrlki

itiáhe tii h ntilt ilptďnl od

IyfiiMmrat( vylřilt ttkwtívt t
koleji a slnhny voiy al na ty

ňrjn iřl #I Nile Itliti bylo
ttt vlak jel volu IrtcfMWt
aai yta ttljim nositm do ttml a

vory lůttaiy stát Ale Ut klik a

to lítáni se sedadel stálo ta to!

Nikdo s vlak vDařji ntrranil —

Jest t Je náramné sucho a veliká

horka Podruhé vlctt
t- - li Zajíc

rKAGrii Ntb — Ii#d "Pok

'A''l Musím vám dát fprávu
jak jsme 1 Je dops lly a veřejnou

ptednálkou prol Itali Šimka

jako vidy lak i tentokráte sjtěii

jsme opoticí te ve h strtn Čle-

nové starého ládu ČSPS-- i kteří te

vždycky honosí tím le oni jou
ti jediní již mají zásluhu o velké-re- n

idojfí pokrok pracovali proti
nám Jelikoí pak neměli proti
nám jiné příčiny tedy kopali na

vstupné — 13 ctů Z celého láJu
dostavili se do přednášky pouze

Ji Členové Též i náš Školní vý-

bor a líce 3 ze 6 členů pracovali

proti nám Většina našich Sokolů

ač míli vstup volný seděli v ho-

spodách a zde tloukli hubou a

dělali sboru ostudu Osistní spol-

ky následovaly příkladu řádu

ČSPS- - následkem čehož byla ná

vštěva slabá Čemuž se as proí
Simek nedivil ntboť to jtst snad
mezi Čechy všude Přednáška

páně Šimkova velice se každému

líbila é jsem jist že by podruhé
dostavili se do ní i ti kopalové
Netřeba ani podotýkali Že i naši

krajané katoličtí přednášku igno-

rovali ježto prý proí Šimek jest
tvobodář — Jsem však přesvěd-

čen Že naší iniellígentni Sokolíci

nedají se tím odstrašiti a Že co

nejdříve uspořádají opět před-

nášku jinou Toť vřelým plánfrn

mnohých a zvláště valcho

Zpravodaje

BROXTON Okla 35 května
— Red "Pok Záp"l Musím

vám tdělit jaké zde máme počati
První týden v květnu bylo takové

tucho že pšenice kouktly již velí-

ce ipttně Asi 10 května jsme
dostali dešť a pšenice te hezky

tpravily Výborné ovsy začínsji

pěkní metat korná te oborává

bavlna je jíž zřádkovaná a bram-

bory te budou již moci jíst V úctě

Frank Bartošovský

CAMPBELL Neb 36 květ-n- a

— Red "Pok Záp"l Musím

vám tdělit jak zde okolo Camp-be- ll

řádil cykloo v nedělí dne 34

května o 5 hodině odpoledni
Mou farmu na štěstí cykloo neza-

sáhl ale zasáhl částečně farmu

souseda mého Johna DudkakdeŽ-t- o

trochu dále na jih brat farmy

napořád Nezůstalo tam ničeho

Ve vůkolí bylo osm lidí zabito a

mnoho jiných poraněno bylo
tmrtelně Koní dobytek hovězí

a prtstta nalézající te blíže

obydli bylí usmrceni a

ttejný otud zastihl í drůbež Do-

bytek uchvácený vichrem nesen

byl do vzdáleností až půl míle

Jest to tmutoé divadlo! Městečko

zasaženo bylo cyklonem jen ne-

patrní a nikdo % obyvatelů jeho

nebyl poraněn S pozdravem
John Petřík

WESTON Neb — Red "P
Z"i Dnes asi ti mnohý farmer

myslí jak že to as bude dopadat
nati letošní úrodou potrvá-l- í ta-

kovéto nepořádné počasí koumá

zajisté a přemýšlí srovnává-l- i te
to a tím dobrým starým příslovím:
"Co Bůh činí dobře Čín!" aneb t
oním "Človííe pWíff se e BAb ti

požehná" Než veškeré zkoumá-

ni jebo a přemýšlení jest marným
— živelním pohromám nelze te
ubránit BohuŽet však Ž jest
letot místy pohrom těch až přilil
mnoho Těžko a Lolestoo jest

zajitté rolníku u trdce když vidí

že toužebně očekávaný výsledek
dlouhé l úmorné práce jeho zni-

čen jeti v několika minutách

Voda kroupy a vichříce natropily

již na polích ohromné škody
Prsť jest l nich odplavena í odvá-

la a výmoly nt nich nadělány

Stromy vichřící vyvrácené odpla-

valy í a kořeny Zbyté stromy

jichž littovi i květ zmařeny byly
oedávoo mrazem a ledem jsou

kroupami otlučeny a holé jich
větve ční k nebesům jako košťata

Mosty jež dlouho vzdorovaly

přívalům jsou pobořeny a odnese-

ny přívalem vod Největší po-

hromy udály ae zde dne 30 dubna

18 31 33 května Jel jsem

po dešti z Weston domů a sč jest
to pouze 6 mil musel jsem vyko-

nat oklikami aspofl 35 mil chtíl-l- í

jsem te vůbec domů dostát Mosty
totif byly odplaveny a v jakém at
ttavu byly cesty každý čtenář se

domyslí To bude zase nesnázi

uež přijde vše opět do pořádku
Než musíme te na to již připravit
jako ten dráteník ve ataré vlasti

Jednou ae bo otec můj tázal jak
to přijde fe při tak velká zimě

jett jen napolo oblečen? "Musítt
mít na sobi něco zvláštního" do-

ložil otec "povit ní co to jet:''

W7lti si ati Marl Voinfka poklailnlnai

Imlinnioll Ind 10
nu iirmlnj í B a ti řtirvns

Detrolt llh 8180

lis tiroilej H 1S řervulice

ellcfi)ntlnl 2010
ns proilcl ml 2 kvltn di 1 íervna

Baltimore Míl ÍU23
na pro(J-- 17 18 řurfetiie

BitOii Mih iWSS

na iirntlct od 80 ěervna do 4 července
Ht I'ul Minn Vi IW

Mlnrieaiinlla Mínil 12 !W

Duliitli Mlnti IflSI
Wsiervllla Mino 1035

Na iriilJ členní v ěervnii
lenmivi srpnu a silH

Víe ii(lni5eiiy Jhhi za línky tam a

zpít LÍKtkv n okriiínl ceilu pro uaul

niky a I ilomuvy rs cenu jedno
eo Jliílnlio na priidel iln mini v nevor-níf-

aevarovycboílnieb nvroí4í
nlih JIJiiIiIj h jlhovýrliodnlfli tlitvrli
ir(í a tíntí lílorf kMio uM:c
lcinl rvli-i- ithš O11I11II1 nclj ClilcaKo

S po puTniliii přes velká Inzert
Ceny do mnoliích llnyith mlat
1'iite ml o 116 raniýtlné s do ol

t alijrch viim dal lirníurk 11 v lili udán

jat fM apojunl cena aid
Hpael vfiz a panifk tfeUs sl předem

OpHtřllI

Dopisy přijímá a IjIi?SI pedrolmoitl
ocliolní puiiA

W Ií HKJLL

rMA(r III Onlral K It

i ItOJ ťiíinm Ht„ Omalis Neb

Velmi snížeDÓ ceny
O

Wabash drázo
Ní7n Jwt Htutnf seznam mnohých

polotiřiilch cen po Wabaali dríze

Atlanta Ga a nazpět jljiio
Na riro(lJ 6 a 1 lit vewt

Indíanspohs Ind a zpět 1(9 40
Ku tiríXtM] T„ t S íffa%

St Louis Mo a nazpět 113 50
Na inxl-- ) IX- 1„ l l 17 (rna

Boston Mass a nazpět 3175
Ha prodJ tl n s Iři řmtvti

Boston Mass a nazpět 13375
Ha rwd) ad Ml (rvaa 4a 4 Utimu

Saratoga NV a nazpět f 33 20
Ns prodá) í S íarvnoc

Detroit Mích a nazpět lit 00
Na proto) II a S rv

Baltimore Md a nazpět 13a 35
Ha proflii) 17 a I fj$rrin'

lialtímore Md a narpět ti tj
Na pru(tl 17 l a l Ut

tnihof Ilalky vystavená na Wabaab

dríbu jsou platné pro kturíkollf smAr

po parníku mal Dulrolt a liiilfalo bs
ZTlAMalbo doplatku vylma Jdlel 1 Ifiďik

l'llr)ií na 'lliuboit dobit zaalávky
dov otny I'tntiilte In to jt "dráha

ytUt v#tavy" Jedm po teto árá a

probičduMt Sl valalat6
1'ro brožurky ikerhny podrolmíMtl

doplilt ti pod adraaou

HARRY E MOORES

Genl At Past Dept Omaha

ZeleznlÍBÍ pozemky u prodej
V tevernfm Wisconsinu Chica-

go St Paul Minneapolit & Oma-

ha dráha rná na prodej při nízkýdi
cenách a výhodných podmínkátb

platebních at 400000 akrů vybra-

ných pozemků rolnických Tl

rrancia Kuniaika
omfka likni

Kinniira Ktiř prlkiriwliílj
drutia nríil{ KaUa
Anna lljirka vntlnl airali JimI Kranak
rankuvnl alrM) K'al Mui'lia urajr-řnli- i
Anna piiiak Matuaiana ri founi
Francia Kata) twr majatku

TtoinC i [Slillii lAif
BosUsec a Mmá:

vImibI

J W HROCH -
lílfJlíní 13 nl Oamlia

Uirnf Muifiv IrKs vtdle ttt tem
NejlnpM vfna likéry t Jemná

dmitnlky
Hlalkd vfna Klin od 7flc naliorn

Kofalky Kalím nd II W nahoru
Čeaká Imiiortovan kořalky jako
rotnriřlřiktri rnaiiillovka roaolka
111 puiií 60nsl Tol 1114

vzrůst rostlinstva Ozimka jest ve

Co zmůže vytrvalost i píle

Podivné otudy Hyř mulů kteří k

vylhnému dli ie brali vtJor
vltm přtháíkám

V Životech Čtyř mužů jímž
tento nál článek platí se nejlépe
znázorSuje k íakým úspěchům
může Člověka přivést! železná vy-

trvalost a píle Dva z těchto

mužů dosud nedokončili svůj ti
pas o korunu úípěcho ale oenf

pochybnosti že se jím to podaří
V těchto životech nalézáme také

pravé romány a sice romány da-

leko podivnější neiJi může vymy-

slit! íantasie člověna

Prvním hrdinou tohoto článku

jest Lee S J Huni bývalý učitel

v Indiáni a nyní důvěrný rádce

krále na Korei

Druhým jest Henry K Goodvín

vězeR odsouzený na doživotí do

státní věznice v Cbarlestown

Mass v němž nalezl nejslavnějlí
elektrik naší doby Edison zna-

menitého pomocníka a nyní mu

pomáhá na svobodu

TMIm jt Wíllíam G Willi

gus pátý místopředseda New York

Central dráhy který u této dráhy

před osmnácti roky zažádal za

podřízené místo a byl odmrštěn

A konečně čtvrtým jest Louis

de Brouckere který se vzdal mí-

sta profesora na universitě v Urus-sel- u

aby zaujat místo učně v

Ualdwioově továrně na parní

stroje
Není tomu tak dávno co Ilont

onen učítet z Indiány musel ode-

jití z okresu v němž se narodil

neboť dluhy které při nedostateč-

ném svém služném nadělal ho

tlačily tak že koneční raději ode-

jel z místa kde mu Itěstí nepřálo
a hledal ho ve světě A skutečně

se mu to podařilo a to nad všech-

no jeho očekávání neboť dnes

Hunt jest patoáctinásoboým mi-

lionářem a jménř jeho stále ještě
vzrůstá

Hunt se protloukal světem bíd-

ně tle obrat v jebo itěstí nsstal

když byl najmut jedním ameri-

ckým podnikatelem aby konal

podřízené práce při stavbě dráhy
Tím způsobem dostal se do země

kde ho štěstí očekávalo Z po-

čátku te mu dařilo zle neboť

čínská vláda odvolala povoleni ku

stavbě dráhy a Hunt ztratil tvé

nepatrné místo a živil ae jak to

šlo Trvalo to několik m!síců a

ta mu pojednou napadlo aby se

podíval do KoreS Byla to šťast-

ná myšlénka Krátce Hunt něja-

kým způsobem se dostal ke králi

a v nedlouhé dobi náležet k dů-

věrným jeho rádcům Kdyl te
Huntovi podařilo zprostředkovali

půjčka Ruskem ta král t vděč-

ností inu darovat ohromný lán

zemi v níž náhodou leželo ukryto
velké bohatatví nerostů a Hunt
sotva že to odkryt zorganizoval
Oriental Mining Co a prodal část

ivébo zájmu v těchto dolech

Rothschildům za #6000000

St 1'aul

Minneapolit
Duluth

Mínnesottká a

Wítconsinská jezera
Mitwaukea

Waukesba

Dakota Ilot Spriog
Ďeadwood

1'rovídencc R I

Portland Maíoe

NOUTII-WESTER- N DRÁHA

1401-140-
3 Faroam St

Omaha

kdož koupí tiby mohou vybrali
ti pozemky při krásných řekách 1

jozerech v nichž jest hojnost ryb

velmi pěkném stavu a v jižních
okresích počíná jíž nalévatí Žito

jest pěkné a také nalévá Sázení

koroy bylo pozdrženo silnými
delti Nížiny jsou přilil mokré

pro point práce
KANSAS— Silné deště které se

dostavily všude vyjímaje nejkra-

jněji západ přerušily všecky poi-

nt práce Pšenice nalézá se vše-obec-

v dobrém stavu začíná

nalévali po celém státu Něco

tkod bylo způsobeno mouchami a

rzi v jižních okresích Korná vze-

šla dobře ale vzrostá pomalu a

potřebuje oborávání Některá pole

jsou vymleta Oves jest pěkný a i

vojtěška jest pěkná a hotova k

sečeni

IOVVA— V celém týdnu pršelo
téměř každý den někdy bodni
ailně a následkem toho sázeni a

oborávání bylo velíce zdrženo v

středních a západních okresích

Deště i tepla přišly v čas a půso-

bily blahodárné v distriktech kol

feky Mississippi kde půda byla
tvrdá a broudoviti Vzklíčeni jest

rychlé a vzrost slibný Dá rinoě

osetých polích
MINNESOT A—Týden byt ve

a jež poskytují nevyčerpatelný

zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek

Pozemky po vétiini jsou zales-

něny půda jett úrodnou a tnaduo

zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul Minneapolit
Duluth Superior Aahland a četné

110 TEXAS

jiná protpívtjící mětta na dráze

al rTV

V"—
lice mokrý a teplý v střednf části

Pozomfey na prodej !

V okresích Butler Seward a

okolních mám na prodej kotem

6000 akrů dobrých pozemků v

cení od f 30 do J60 akr pří do-

brých podmínkách Kdo by ti

přál koupili dobrou farmu nechť

se obrátf na
Franka Mareše

Hm} DWIGHT NEB

C St P M & O a na drábáob

jiných potkytují dobrých trh pro

plodiny farmertká
O bližší podrobnosti pište na

Gt W Bili
polanko kanlatf HaSaoa

G McXtt
ltM A n f & tt Pani Mina

Prodám vašiKarmu
a prodám Vám jinou buď

v Míonetoti Danotách

Witcontinu Canadi a

jinde vzdělané a ne-

vzdělané pozemky od

I5 do lio a výše mírné

splátky
Pište co chcete na

J W 01talupký
Z— 137 Endicott Arcad

ST PAUL MINN

lobottorú mi n im Mkl
Htjlepif dráha do vtech mlat

Kaasaa laalláaakéai itaii Telata
Metlke a aa ťaclUckéti pebřeái

Jde pMmo do

"MÚíX Biarmaa tírtmiž
taliu Ti Worth SHlabor

Wazah4cMoWa(30 Templ

Coltca Taylor OilsjesvHla

Loáhtsi Cenriotta Sialíorcoa
L QTt&z% Ent:i ilrarais

oausTos wiytsTOM ras

ivé Teplo vláha spnsobily zna- -

menitý vzrost drobného obili tra-

vin a pastvin a zárovefl zdárně

působily na nedávno zasázenou

komu a zasetý len a ječmen Sá-

zeni korný je velice zdrženo Prud-

ká bouře vypuknuvší dne za t

ni iposobila mnoho místních

Ikod v jižních okresích

WISCONSIN — Sázení koroy

jest skoro jil skončeno v jižních a

středních okresích asi polovice

ukončeno v severních Ozímkjr i

iíta (tile vzrostají a jtott v slib-nl-x

stavu Ovsy a Ječmen jsou

C H KUBÁT
Smírčí soudce

Pliirnai Barhtr BUck rtk IJ
Ptrmam CltU ftittjó

TELEFOI AM1


