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Rock Island nabízí dvě dráhy
do Kalifornie — "Scénickou" a

"Jižní"
Požádejte ncjhližšlho jednatele

Rock Island dráhy o brožuru
"Across the Continenl in a Tourist
Sleepiog Car" Podá vám plné
vysvětleni 10x3

F P Rutiikrkork D PA
1333 Farnam St Omaha Neb

Slovan 33 °

Karel Havlíček 240 ij
UratřlvKruh 170 55

Jan Amos Komenský 80 itt

Karel Veliký 36 85

Rovnost 13360
česká Koruna Zl Dolu 3 6S

Čechoulovan 89 73

Čechie 53 9°
Chrudim 8753

Český Lev 5270
Ladislav Klácel 19 17

Jan Hus

Nebraska 1110
Bratři Severu 6564
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Levné výlety do míst

V OHIO A INDIÁNA
1 8 a 15 září a G října

Platné na dobu 30 dní

Veškerý příjem {2578 72

VYDÁNÍ:

července Mbert Kašpar úmrtí br Alois Mottle t 50000
" Albert Kašpar úmrtí manželky br A Dlažek 100 00

" M F Batýř služné a cestovné 460
F K Staněk " " 5 00

F A Krch " " 220
" Pokrok Západu za půl roku adresář 19 40
" Slavie za půl roku adresář 19 40
" Slavie za navrhujíc! listiny 1200
" F A Krch služné za 2 ktl 3750
" F Skok vydáni pro spolek Karel Havlíček 25 00

Ceny okružního lístku z Omahy:
OHIO

15- -

25'

30

Toledo $2567

srpna
září

INDIÁNA
Hammoiid $1780
South Bend 30 40
Ft Wayne 23 94
Marion 33 37
La Fayttte 2114
Indianapolis 3330
New Castle 24 80
Evansville 3300
Ríchmond 35-3-

Ttrre Haute 2180

INDIÁNA (Pokr)
Logaosport $2167
Kokomo 3360
Wabash 3340
Laporte 3000
Crawfordsville 3147
North Vernon 25 67
Vinccnnes 2180

KENTUCKY

Louisville $2600

Tomáš Havel br J Zelenka úmrtí 1000 00

F Skok vydáni pro spolek Chrudim 10 on

C L Dohm lil Lékař služné za 3 letl 5 25
F A Krch poštovné a jiné 238

Urbana 27 34
Marion 37 34
Columbus 3814
Springfield 27 34

Dayton 27 34
Cincinnati 37 34

Sandusky 38 00
Lima 25 34
Bellcfontaine 36 80

Toto jest částečný seznam míst do kterýchž ceny jsou uvedeny

Podrobnou zprávu obdržíte v Illinois Central úřadovně č 1402 Farnam 11 Omaha
sneb si dopište pod adresou W II ISKILL MM 111 HN Aí?t OMAHA UVALi

Celé vydání (1742 73

Úhrnný příjem $257873
Úhrnné vydáni 1743 73

Zbývá v pokladně $ 835 99

PŘEHLED O STAVU JMĚNÍ:
V hotovosti t 83599
V úpisech uloženo 1350000
V diplomech atd 54900

'
Veškerý majetek obnáší $1488491

S veškerou úctou podáváme
Frank Mixa ) účetní ' Frank Skok předseda
Václav Kotnour výbor Franta A Krch tajemník

pnmfrna nlfká erna poftnko
krináth ookjVli nedovolujn uk

%rkýi h daid aby se mohly ta

f 1 tu I silnice kamnné

Nyní vitk vlnlih se do otluky
této inlin)'ti a ptavl nám l t
L!!ur lét uiin ) UoMí CfMy

právé lak jako a kamrne I'h
Mavťt rrsl cálrll velice mnoho
na tom abychom věděli )ak ji
Mavéti peníze vyiiilořrné
na opravy ceM jsou nahozené

Myl práce trjou Huny odborní
krm klrrý se v lom vyiná
Jest zaÍKié jii na čate abychom

te zbavili toho náhledu Ie )

ný úřad je nějakou osobni výho
duu a pak je tíž na čase aby-

chom přestali šetřili tam kde e

jedná o všeobecný prospěch
Kdyby byly osady a obce v Spo
jcnýcli Státech za posledních pa-

desát roků věnovaly na cesty vy-

naložené peníze odborníkům kteří

poskytli by jim poctivé rady a

platných služeb je jisto Že by-

chom měli does zcela jinaké a

mnohem lepši cesty
Avšak k nápravě není nikdy po-

zdě a právě v tomto ohledu maji
naše hospodářské školy ještě vel-

ké pole před sebou Hospodář-
ská škola ovši m nemůže vycvičiti
lidi pro každé jednotlivé odvětvi
veokovslé práce avšak ona může

vštípili svým chovancům alespofl
ty nejdůležitěišl zásady jimiž se

správa cest řídí tak aby pak ne-

vyhazovali peníze nerozumně na
různé nesmyslné práce které žád
nou trvalejší cenu nemají
Dnešní doby již některé hospo-

dářské koleje mezi nimiž je i

iowská počínají dávati zvláštní

běhy vyučovací pro ty kdož ho-

dlají se cestářstvf věnovali Tako-

ví lidé pak zajisté vykonají vfce

dobra když se služeb jejich po
užije nežli místní úfadolovci

kterým se nejedná o nic jiného
nežli o ten plat který je s úřadem

spojen

Ona viWrauiirfho bospodářittW

Farmář který má náležitě za
vedené všestranné nebo li smíšené

hospodářství je vždy jiat Že vy
těží alespofl na jednom odvětví
kdežto když věnuje se pouze jed-

nomu odvětví výroby je vydáo
nebezpečí ztráty celého výtěžku
když je náhodou neúroda plodiny

Smíšené farmaření mělo by za

vedeno býti Uk aby jednotlivé
práce postupně po sobě následo

valy Zde to jde a dá se to vše

tak zařídili aby nikdy neoahro
madilo se mnoho práce najednou
jako se to děje při hospodařeni

jednostranném Když pak sestá-

né ie některá plodina aneb ně

který druh dobytka pochybí jsou
tu jiná odvětví která chybu na

praví
Netřeba snad podotýkat) že ani

při smíšeném hospodaření nesmí

ne míli mnoho Želez v ohni na

jednou Věnujme při smíšeném

hospodaření největší pozornost
těm odvětvím o kterých nás

zkušenost poučilo že jsou nejvý-nosnějš- l

při čemž ponenáhlu se

můžeme pouštěli i do oborů

jiných avšak nikdy do té míry

abychom něco zanedbávali Zbývá-l- i

nám po roztřídění práce při
všestranném hospodařeni ještě
dosti čauu abychom nějaké jiné
odvětví obstarávali mohli započ-
něme s nim ponenáhlu až je do

svého hospodářského rozvrhu vy-

pracujeme
Smíšené hospodářství počíná i

v této zemi rychle půdy nabývali
což je zajisté výsledek zmenšován'

forem jakož i toho že jednostran-
ným hospodařením se rychle půda

vyčerpává takže chtě nechtě musí

ho farmář jednou zanechali

Všestranné hospodařeni zname-

ná hospodařeni intesevnl poněvač
se jim půda i práce nejlépe vyu-žitku-

aniž bychom půdu vymr-skal- i

Půda na které se různé

plodiny střídají rodí nepoměrně
déle nežli půda kde pěstuje se ku

přikladu stále jen kukuřice Ko-

nečně pak takové farmaření i lépe
člověka těší poněvadž neni tak

jednotvárným a poskytuje Širší

pole k přemýšlení

Drobnosti

— Pravidelný poklid je nutností

úspěšného chovu dobytka
— člm rychleji se zvířata vykr-

mí tím většího zisku nám daji
— Velkou Část nemoci hospo-

dářského zvířectva lze přičítali
na vrub nerozvážného krmeni

— Sila vytrvalost a rychlost u

koně se nevyvine přepínáním jeho
sil nýbrž ponenáhlým cvikem

— Nikdy aeuzavfrejte baňku s

nadojeoým mlékem dokud toto

náležitě neprovětralo
— Při dojení neponechávejte

baBky do kterých mléko vléváte

ve stáji neboť by zde mléko

pohltilo mnoho chlévskébo nepří-

jemného zápachu který ae velmi

těžko odstraBuje a je pak patrným
i v másle
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Vrottctiě lze flei Ie vHodin

velká plemena dobytka odchov!
na t) la v krajitiáth a půdou při
roíMió bohatou a v podnebí ne

přilil chladnem aoi horkém
Dále byla ncjvětSÍ plemena do

bylka vypěstována v krajinách
rovinných aneb mírní vlnitých
Čfm hornatčjftl krajina tlm drob

nejsi je dobytek byť i pňJa byla
úrodnou a ostatní podmínky pří
znivé Tak ku příkladu velké

plemeno holStýnské vyvinulo se i
existovalo akorem po dvacet sto-

letí v zemi takřka úplni rovné
kde jsou vlhké vřtry hojnost de-Iť- o

a bujné Šťavnaté traviny To
v So melo vlivu na vývoj velkého
těla krav hol&týnakých

Dobytek shorthornský vyvinul
se v těch ncjnrodnČjSIch poříčích
v Anglii kdežto dobytek Jersey-sk- ý

vzniknul na ostrově a (cple
tou poněkud vyfifií a na pozemcích
vršitých

TěžSÍ U2a( koní přicházej! z

úrodných rovin Francie aneb z

nejk-plfc- rovinných pozemků an

glických kdežto poničí shctland

tlí vznikli na chladném západním
pobřeží Skotska Drobná kerry-ik- á

kráva v Irbku vyvinula se na
horách

ShetlandStí ponfei west high
landský skot highlandská ovce
vSe vyvinulo se za stejných pomě-

rů je obklopujících kdežto kQO

shireský skot shorthornský a lín

colnshireská ovce vyvinuli se na

stejné asi pftdí
O předmětu tomto mohlo by se

mluvit do nekonečna avšak pří-

klady uvedené snad postačf aby
chofr) dokázali) že na vývoj veli-

kosti plérni má vliv pnda podne-
bí atd neboť vše to bylo příf i

DOti} že se tak ten či onen ráz do-

bytka vyvinul
Jedoá-l- i se nám o to abychom

volili vhodný druh dobytka pro tu
či onu krajinu musíme především
bráti v úvahu půdu samotnou

Iiylo by to mařeni času abychom
se snažili pěstovali dobytek short-horusk-

na pohoří irském aneb na

výšinách školských aneb y horách

švýcarských Bylo by to též ma

fenlin času chtít zužitkovati travi-

ny kterékoliv úrodnější krajiny
chovem shetlandských poníků

horských Skotských ovci aneb

kerryských krav Příroda by po
faxe chybu naši napravila jako
Čínl nyní ve Spojených Státech

kde dowahujl jerecyské krávy sko

rem dvojnásob tak velké velikosti

původních a kde velikost ponfků
stále vzrůstá ježto zvířata tato

přizptsobují se novému svému

okolí
Totéž pravidlo plat! při pěsto-

vání kukuřice Zde musí se bráti

zřetel nejen k půdě ala i k době

roční tíylo by zbytečností sna-

žit! se vypěstovat ty největšl druhy
kukuřice na jalové pňdí aneb v

krajině kde jc letni doba krátká

Kukuřice která žádá ke svému

vývoji a uzrání sto dvacet dní

nemůže vzrůst svůj skončili v de-

vadesáti dnech Avšak vyvinula-l- i

se přec prvým rokem kllčivá sila

v semeni takovém bude ie již pří-

štím rokem přizpůsobovali podne-

bí změnil svoji velikost a atane se

skutečnou devadesálidenní kuku

řid Též jest mařením Času pě

stovali devadeiátidenni kukuřici

ve slo dvacetidennfm podnebí
mboť j jím ponenáhlým přizpú
sobovánlm se plýtvá se půdou i

vhodným podnebím

Yj nezaváni Ipenřz aa cfstjr

Že dnešní systém udržování

cest není tím nejlepším uzná za-

jisté každý Správa cest svěřo-

vána je obyčejně cestáři o kte-

rýžto úřad uchází se vždy několik

kandidátů Od takového kandi

dáta oežádá se však z pravidla
žádné technické znalosti stavby
cest neboť občané jsou ráji když
dostanou alespoň takového který
má dobrou vůlí t je trochu ener-

gický Však oo se tomu během

času naučil Ale takovéto zaučová-

ni cestářů přichází obci nebo-l- i

towoshipu drabo
Naše cesty byly vždy předmě-

tem všelikých posudků a pozná-

mek cizozemských návštěvníků

avšak to by nám tak nevadilo

jako obrovské ztráty kterých ná-

sledkem obtížné dopravy aneb

úplného přerušeni této doznává-

me Ai doposud se myslelo ie

Špatné cesty jsou neodstraoiteloým

clem našeho venkova poněvadž

Železniční doprava mezi Oma-ho- u

a ChicaRem po Milwaukee
dráze byla zvýSena aa tři rychlo-
vlaky denně tam a zpět Na vý-

chod jedoucí vlaky tyto vyjíždí z

Union nádraží v Omaze jak ná

MKZI
N ::Z ČESKÝCH VLASTÍ:: li

:"::::":::':::l
Náhle ttmřel fři procesí V mi-

nulých dnech vedl modlič a zpě-

vák lišovský občan Bambula pro

OMAIIOU
sleduje:

ces! z Lišovs do Rlmova Když A Čís 2 Overland Lim v 8:05 odp
ČÍS 6 Východní líxo v haď r- - -

Cis 4 Atlantic Exp v 7:45 ráno
CiriCAOIíM

pomoci a jiného východiska nežli
že násilím utopením neb zastřele-

ním skončili musí své trápeni
Konečně úmysl svůj provedl Jeho
mrtvola byla dovezena do patho-logickéh- o

úitavu

'oilařtný lenich Z Ml Bolu
slaví se sděluje dne 2 října: As

před třemi týdny vstoupila v stav

manželský dceruška jednoho zdej
šlho občana p S Ač mohla se

již několikrát — jak často říkala
— velmi výhodně vdát vždy od

kládala rozhodnutí na dobu po-

zdější Klidně očekávala věci bu:
doucleh navštěvovala horlivě ko

stély i plesy a zábavy Naposled
vzala útočiště k novinám a sku-

tečně na její insert přihlásil se
ži nich Fešný mladý člověk asi

28 let starý Přišel na námluvy a

na ráz zamiloval se do buclaté

nevěstinky Téhož dne smluvena

ro

Limited vlaky jnoii řádně vestí-bulován- y

parou vytápěny a elek-

tricky osvětlovány s elektrickým
světlem v každém parádním poko-
ji— --Výtečné jídelní vozytvtCliicii

3 vlnky denné Q
lam 11 zpét sj

Velmi snížené ceny
P0

Wabash dráze
Výliitiiíkrim f elitl nuvíKvItl své

domovy v Irnllnnf (Mílu K tiir ky
proilnjí dnu 1 H 15 (( A (j HJ1111

lÍKtky zh vuliiil levnou cenu a jilntnn 11 11

dlouhou dolin

POLOVIČNÍ Clí NA

Do Baltimore Md a napit
trn pnulo) I7„ 1H 11 lil nAM

Do Little Rock Ark a nazpět
nu proilu J S„ II a 4 fljnii

Do Detroit Mich a nazpět
H proílnj II Iři 11) h 17 f II NU

Vyiiítnl llulky jiro IiIimIiiJIi í l domovy
do liiiiuliýcli míM iibJiIiii h Jlliovýchnilíi
Innr ]iti na centu turu nutili ensl 11 ukrut-
ní froiUvitjí první a třutl álttrf kut

Wiibímh Jn-- t Jiidlná drilliK vmlotiiil
kolmti vÉtovi výuttivy a kýl](c( im

vyblldhu na titulový a výtnvlňifi Vo

ikr116 sptijiiiil 'JuUd omiilliiiNová a

na ťílo ilrdn
KlnKnnlnl výjiruvn snstávajínl X vozil

Mihvaukco &

St Paul

dráxo

Městská úřadovna:

I } i I Fiiriiiiiii 11 1 Umalili

hlavni jednatel pro západ'svatba tchán 1 nastávajícím zetěm
'dohodli te o věno a ženich slíbil
I

přijeti za několik dní an avým

procesí došlo do Zalin tu Barnbu

la uhřátý a unavený předzpěvová-nf-

příliš rychle ee napil což

mělo pro něho osudné následky
Za několik okamžiků svalil se bez

decha k zemi ranřa byv mrtvici

Dltl uhořelo Z Klatov se sdě-

luje Že tam v pátek dne 3 října

odpoledne děti hrajíce si se sir-

kami zapálily stoh při čemž

uhořel 4letý Toniček synek
Josefa Horného Matka

rychle přispěchavší zachvácena

byla mdlobou když uzřela zubci-natčlo-

mrtvolu synáčkovu a jen
stěž! byla vzkříšena

Dírka seskočila ie ttvrtiho falra
Vzrušující případ stal se v sobotu

3 října v podvečer v Husově třídě

v Žižkově S okna Čtvrtého patra
domu čís 937 skočila na dlažbu v

sebevražedném úmyslu 2oletá mo

distka Alžběta Daenemarkova

Dfvka tato stížena byla nespráv-

nou výřečnosti a některé družky
nebohé ještě se posmívaly Vý

směšky ty uvedly dívku do zoufal-

ství Nežli ve stálém smíchu ra-

ději do hrobul A iivota chtěla se

zbavit tlm způsobem že se závrat-

né výšeskočila na dlažbu Množství

lidi shromáždilo se před domem

kde nešťastná dívka ležela v kaluží

krve Pádem přerazila si konče-

tiny ovšem také vnitřní poraněn!

utrpěla Na místo povolán byl
lékař který dívce poskytl prvnf

pomoci načež smrtelně poraněná
modistka byla v ambulančním

voze Žižkovské stanice převezena

otcem a zadali pak zároveň na

děkanství o ohlášky Přišel po
několika dnech sám přivezl po
třebné listiny a ohlášky od tyty
Nevěstě ani jejímu otci nenapadlo NpsHi-- von ntifitrcnýcli luiiiiÉkuiiil a

vyícttiti le-i- i vše pravdou co

iOfJII LI1EN velkoobchodník lihovinami
má na skladě

()l6í:i3 stará ipoiraii i domáci tra kořalky a likéry

zvlášté ale proslulou z r 1881 C FCAJ S Taylor
Za jakost vk-h- zboží se rnčl 53

Te'efon 1815 1209 Dougla ul OMAHA NEB

vyaokýtnl ojiriidly nnvdurh vliiclrli
ŽAilcJlo svílio JiidnnUdii aty vis vyženich tvrdí totiž že je knihařem

rtrnvii tm Wiitmuii u (ny iirozuray 4
v Jičíně Bez nejmenšl překážky a ťplní n 11vod poWdi'li) vn WhIihhIi

niřmikií úriidoviió 11)01 Fariism Ht„
snuh si doilAi

HARRY E MOORES

Genl Agt Pass D"pt Omaha

IIAMBUFiSXO-AMERICK- A LINIEDrilia s iwim rozy

DO TEXAS HMili'niit tulii udržnln !♦ rk pravlilnln spnlciii % Krriiiini drnu
árulMirml ImKnil NcjrtcIilcjHl Jízda % tm Iforku do llniiiliurkii

Mh oiljiždi JI re řlvrti k r autiolu

došlo ke svatbě Než odjeli do
kostela iádal ženich na tchánovi

peolze ale bylo mu slíbeno ie je
dostane ai přijedou z kostela

Spokojil se tlm a tak svatební ob-

řad odbyl se zcela hladce potom
doma odevzdal mu pan tcháa věno
v obnosu asi 1300 K a nikdo ani

nepodivil se tomu ie ženich teprv
po obdržení peněz vzpomněl si

ie přijede jeho otec Nabídl ae

ie ho přivede z nádraží i odjel
tam týmž kočárem v němi před
chvílí přijel 1 oddavek Po poledni
odjel na nádraží a do dneška au

nevrátil A když zavedeno vyše-

třováni tu shledáno ie v Jičíně

íádný koihař toho jména nikdy

nebyl a zjištějo později že listiny

jež předložil jsou padělané Ai
dosavade bylo pátrání po vykutá-

leném ienieboví úplně

ÍImliiirikii tinrli k Linie lnut nolmarM NíímuKká Trana-Atlantlck-
il Parnt 'a

velmlHnolřnola vlantnl W8lo(l( ronjldck lihrnnoii tnonnotl 641 0H8 tun ÍStřebto Jifiu í namornl piirníky zslirnujícl 24 dTouArouhových parolodí
kierí Lu nohodll ceitullnlcib zvMSř tuthmr Jhou Takov pnl parolodí aevlastni £iidna Jiná ipoMnott Úhledně přuplavu a cen olirafte se na

HAMBURG-AMERICA- N LÍNEdo nemocnice

Sebtvralda na Karlovi nimlstí
V sobotu dne 2 října o 8 hodině

večer rozlehla se na Karlově nám

v Praze střelná rána 1 revolveru

jež značně rozrušila celé okolí

Lidé sbíhali se všech stran a pá
Paroplav Spol

Sev-nčmeck- élio

Lloyde
Po parolodích expresních nejrychlcjšf jízda přei

moře za j dnf 15 hodin a 10 minut
1RW TOBK A HRCHUNi

Prrdlná 1pr po rfohlh mpnuwnloh parnlmjfcb
"Ralwr Wllheln 11" "alr Wlihem iltUnau"

trali po příčinách výstřelu Nalezli

brzy vysvětleni U Roezlova po-

mníku blíže všeobecné nemocnice

ležel a prostřeleným spánkem krvi

zbrocen — sebevrah Jan Braun Tbnw1 " ' ' -- '"= -- '

1rj"Jdln'0"'íTt?h'ml!!Írh d""'"řnh PrMlch a WwiOHnícli
dloiihýr itop Kuruxnt" 'BHirw ' 'iiniiii lul ?

FQllmanoTj Baííetore spací tqzt a rolne

poborUore rozy na Ticch

Mejlepil dráha do vHoch uiltt
KanM IndláoKkén Aanmi Třiaao

Mexika a aa ťaclflckén pubřeií
Jda pflmo do

"jíjys Shínnaa OmaišAr

Callaa itWorth niHsbarc

?arahachleVaco Templat

Calton Taylor Oalnesvffla

lockharti Emrietta SauJIarcos

'aQrango Beatcr AlTarada

íOUSTQfl GílVtSTOÍÍ AOSTit
'

I AXTQNIG

Unimrn" "FriiHiriiin oer umu AliMirt" "Prlntma Irnno "
rrrldln poltoval dopr tViúf (iTrtk) "Klialn" "Málu" "K%ek "

HlMoMmal doprava

Příroda aznaroaje nám když oam

něco schází Můieme to říci dle

svého cítěni Tu je na čase do-

stali nějaký dobrý lék Nejspíše

jste slyšeli o Dra Petra Hoboku

starém bylinném léku který není

prodáván v lékárnách ale je v

užíváni po vfce nei sto let Nyní

je čas zkusit! ho Dopište na

Dra Petra Fabroeye 1 12-11- 4

So Hoyne ave Chicago lil

RkMna oboto-"lh- ii" "TrT" "nohniollero"-- 0 DOaCsnl ohlsdoa Hul kii

malfř pokojů bytem v ječné ulici

57letý otec dvou dítek apácbal
zde sebevraždu Jii před dvěma

lety a zejména v poslední době

stěžoval ai svým známým na trud-

né poměry rodinné zejména na

svoji bídu a nouzi a ve své duševní

malátnoati a chabosti neznal jiné

milMiuiii ni tu nini 11 h ti -

JELItICIIS & CO 5BroadwaytNew York

HGLAUSENlÚS & CO °"9a lEnnonr trt


