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V evirnlm Wiscontinu Chica-

go Isl Paui Minmspolis A Umí
řa diáha má na prodej při nízkých
cenách výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra-

ných pozemku rolnických Ti
kdol koupi záhy mohou vytírali
si pozemky při krásných lekách a

jpKtrrch v nichž jrst hojnost ryb
a jež poskjtujl nevyčerpatelný
zdroj vody jak pra rodinu tak i

dobytek

Pozemky po většině jsou řalet-oěn- y

půda jest úrodnou snadno
zpracovatelnou Cliicajo Milwait-ke- c

St Paul Minnrapolit
Duluth Superior Ashland četná
jiná prospívající města na dráze
C St P M 4 O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhí pro
plodiny farmerské
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Iioneitrel ř íuí obsáhlé přípra-

vy na nával jaký tnuli tu ve
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Oftkává se Že obyvstclslvo
méntrčka tohoto vroiie rsjisié
na aoooo duíl v nejkrstM dobft

V dubí řiimání bude tu postará
no jak se praví o douuk potra-

vy avtait každý budu ji must-- t

přijmouti lak jak stí mu předloží
neboť nebude lze mnoho si vybí-

rali Kdo chce býti jist aby ne-

musel spáti pod sirým nebem

nechť vezme ti tebou plachtový
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ternity budou diny Jo výhry
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reservacemi jel byly osaavíny
Mljm osadniclvem v paslrdnlch
Iftřth není reservát: Kouřimi
ncivfíM avtak ia to vyniká hod-

notou pozemka
Keservace líto byla majetkem

iouxikýcu Indiánů HuJoši tito

byli phns inttlligootnf titl 4 by se

svých pozemka zbavili a proto
vydrželi tán ještě nyní kdy rli
jich tousedatvf pře&lo do rukou
bělocha když kolem do kola zbu-

dovány byly dráhy města osady
i zkvétajfcl farmy
1'fedloha kterou se reservace

Kosebud osadnictvu otevírá byla
podepsána presidentem teprve ne-

dávno Pan Roosevelt mři proti
povodní formě předlohy jedinou
námitku Že totiž pozemky ty maji
mnohem vělfií cenu nežli ti akr

která byla v ni stanovena a v tom

tluSf mu dáti za pravdu Pozem-

koví jednatelé prolil a 5 ují Žs pdda
ttojf zde nejméně £25 akr a že v

některých Částech neni drahá

O bližší podrobnosti píltc na
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Těl Jed Sokol t Omaká
Odhf vl ar pravidelná liňř kaSdou d rukou
Hladu v niaalel vnAnr va tvé míatnoati S2
So Ulb St Hlarnala II Havrlka talmnlk
Kud flblniror Ulil Wllllain Ht Híetuik Ant
Bui-b- pokladník Jan KoltfiiJ
Sbor Hvězda Nové Dolij ě HO Jťl)

odbf ví ivaachfiio kaSdou S nedtll v mSaiol
hod ndp v KArodnl ainl ťfddandka Anna

Iluda fntnlna Marin Fniialttinlor poklad-nle- a

Marin Vnniři1 Klk Wllllam tafeiunli
Vlili HarUil MIH PopleUin A ve

Shoř Iloli-slav- ě 00 J(ll
wlliývá kafiloii druhnu nndMI v mCalel
v Nlnidiii alnl o UM hod odp Vjaliniíllá
pladacdka A nna KreJ'l plednedka Vine!
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Mariu Hudufik Kranilika 1'nli k

Tftlior Mrrta ěís III! 2 It N A

odlifvi ar bfiíl první uciilf II v mfalel Viokoi- -
k alnl Hlndandka Mary Holi mláto
plmlKReka JoaelaHlimk vnloiiíím iifcilai dua
Maria Houkal lajumnlie Katofíiia

IHHiMoiith H Ht pokladnli-- Hafl
llrxlvá kam-llřk- llorola Tlehá rnarlUl
ka Mailn ťMbyl vnltini atrá Maria Pě
'bota vnnkovnf nlr llartuira Hrulif

rnalntku Anna Urania Krmit Pelek a
JoacraHlJiJakal Hixil lúkal dr L Mvolioda
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Odlilvi v wlifira kaMon tfetl ktlwlu v
DiAalel ve II hod odp v niMiioiil p Iajmi-r-
nakniiaO ul llnrhora Kaeek (Ifiatojná

Anna Vliu h rnial ipledaeilkai Katl
VoeiHoktai Ml Ki t etl Mmla V'uiiia aa
poklailiilim llnl Nramek prSvodCIj Kraul
SrArnok vMlkyníi KrarK-i-- Hiirtit vntfnl
alrá Murliora liailner venkovní airáA v

hor maMkii 1'raneea KataJ Klonora KherJ
a Marin liuvilHk
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t t Vl e iiHtl-- Jako "tto

drlťft Uiimiy lita jsou tbb
ny vii Akt ovsft a rčmot byl

iliřm phlilnými dilti a stul
rtým počasím Mimi korný jrt
skončeno laito itiáient viiliá
ti t mnuti ittia ot)tl vlsk

mituoill na vikiičovánl mnohr

komy musl b)'lí tnovu tasáttno
Ttepy hrachy ishtady si stflji
dobře jabloně brusinky a jahody

jsou slitiny
Ví oř 14 — IMtě byly fdíci

prospěluy na srveru ale jinde
jicli nebylo potřebí Plcnire
ovoy a ječmeny si stnjf dut řr Ira

ro(e ryt hlť ale lita jsou Ipttni
a někteiá huhI byli tinrána
Koma jest rioaděna a potřebuje

teplt a obdělávání pastviny jsou
znaint-nil- 11 brambory slibný

ei — ZamraČíné počasí a sil

né mlstnf diMě sdílely sázení a

obdělávání korný a mnoho poli
jest hodně zaplevelených Jinde

jest korná ucházející a podmínky

jsou příznivé pro ovsy járky
ječmeny a brambory

Sp Dakťlit část týdne
byla chladná a pak náiiledovily
silné desiě kte ré prospěly pozdě
zasetému zrní Jarky jsou v do-

brém stavu a ranné zaseté jsou již
4 psice vysoké Ovsy millety
ječmeny jsou skoro již zasety
koma vzrůstá pomalu se setím
Inu te rychle pokračuje trávy ro-

stou rychle

Jtlnt Dakota: — Hylo zamračeno

studeno a riefilé se dostavily v

mnohých sekcích které byly pro-

spěšný Některé pSenice jBOti

zaplevcleny ale jinak jsou pSeni-

ce ovsy a ječmeny v uspokojují-
cím stavu Koma roste pomalu
a obdělávání bylo zdrženo nepří-

znivým počasím a mnoho musí

býti znovu zasázeno Ranné

lny millety a brambory jsou
slibný

Ok laHornu a Ind úitml: -- Píeni
ce a bavlny byly značně poSkoze-n- y

nadbytkem deSťů a záplav
Plenice ženo do klasů a ovsy též

korná a bavlna jsou v dobrém
stavu a také ostatní úroda jest
slibná

Montana: — PrSelo skoro denně

po Čtyry dny temperatura byla
pod normálem příliš chladno pro
pSenice ovsy vojtěSky a brambo-

ry Vfiechny zprávy o stavu

zvířectva sou pří

znivý vyhlídky na úrodu ovoce

jsou slibný
Idaho:— Temperatura pod nor

máb-- hojné deSifi prospěly řepě

ranným bramborem Ovoce jest
slibné jahod jest hojnost hospo-

dářské zvířectvo jeM v dobrém

stavu

liypming: — Týden byl chladný
se silnými deíti úroda ale dobře

pokračuje potřebuje vlak tepla
Luka a pastviny jsou velmi pěkný

stan an nebude možno vSechen

lid ubytovali
Očekáváte že velká část šťast-

ných výherců pozemek zaplatí
ťíplně a vyzvedne si po 14 měsíč-

ním vyžadovaném pobytu na po-

zemku ''deed" načež budou jej

držiti na spekulací

lí ~2ť aViA t"v'iJinf l'iitudr jíeh
efťíi 1 'rinii! v týrlnm:fa

Cm&P íW n''""l n ten uh JhS
anilinu iwiii liiruri--

)ir' ' nUHIJMI IlOllřW RKI

rJrjr t'iř xIhi0 vriilnovana bu
rJŮLe llKL IZ uJi

nají )kii7i hviiii iwvu pn ci l nir mu v
Jwei Im-- riftJSÍ unit tUrnni mu prav

latě vyplnovHiiá hmlhiky
loveeké nntnhliJli-- a Milli-- I lnu klífkil
Mk vomnA ryl pro i6iv nnlj (lámy

umerli-k- itru]kMi plní 'triilioktti y
niíutřrii l4„ř m uiiriivi-n- COli eiC-fl--

ÍS2000 akrň
vládních pozemků otevřeno
k osazení v indiánské
Rosebi-- reservaci v jiho-

východní jižní Dakotě

Chicago & Northwestern dráha

jest přímou dráhou do bonesteel
oa hranicích reservace Výtisk
brožury "New Homes in the
Wesť' obsahující mnoho a úplné
informace o rozdělování těchto
úrodných pozemků a jak jich lze

nabyti poskytne na požádání
zdarma aneb zašle na každou
adressu po obdržení dvou (2) centů
v poštovníchznámkách

O F WEST Genl Ajenl
1401 1403 Farním St

46k 5) Omaha Neb

NVjriovŤJsí vy mílí' v oboru

V tápsdnl části kornového pás-

ma vtnW korný byl rastaven

tepla a slunečná 1

korná potřebuje tam obděláváni
kdežto v středních a východních
distriktech sázení bylo zdrženo

silnými di Mi

Ozimka utrpěla poněkud silný-

mi deMi v částích Oklahomy a

Missouri jinde pOKračuje pří-

znivě ale vyhlídky ve výcodní
Části ozimkového pásma jsou ítl-jeM- ě

nepříznivé ačkoli v ohic-tké-

údolí a v středoatlaotických
Státech se více méně osení to

zlepMlo
PSenice žene do klJsň severně

až v tnississippském údolí a v

jižních státech se všeobecně po-

kračuje se sklizní Na severním

pacifickém pot řeží píenice po-

kročila zdárně a žene tam do

klasů V Kalifornii rychle do
zrává ale pozdě zasetá byla lam
vážně pofikozena horkými větry

S výminkou některých zapleve-ienýc- h

polí v Jižní Dakolě jest

jarka ve velice slibném stavu ve

vlech distriktech

Oves zdárně roste ve v&ech

středních údolích a ttředoatlanli-ckýc- h

státech a všeobecné zlepše-
ní ve stavu tohoto osení se ozna-

muj akoro ze vleeh distriktů
V celku ve stavu bavlny nastalo

značné zlepšení téměř po celém

bavlnovém pásmu

Minulý týden byl zvláíiě pří-

znivý pro přesazování tabákových
uzonic a tato práce uspokojivě
pokračuje V byla již
skončena též i v sev Karolíně a

Kentucky a Virginií jest skončena
ze tří čtvrtí

V ncjsevcrnějfifcli státech jsou

příznivé vyhlídky na dobrou úro

du jablek ale v středních ruin sis

sippských a ohioských údolích a

v středostlautických státech jabl-

ka příliš opadávají V jižních
státech lze očekávali dobrou úro

iri'iii irtnviKii 1'iniiiinkii ziliirma pn-f- l
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hoilltiky poitoij —Jwlnjr
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za $ 50 Nyní je cena jednoho
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ífozí
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DO TEXAS

Hodové Vf 110

Reservace tato leží podél zá-

padního břehu feky Missouri v

jihovýchodní Nití South DakUy a

Itát Nebraska tvoří jiŽnf jejl hra-

nici Hranice její jsou skorém

tytéž jako hranice okresu Gregory
V reservaci Rosrbud je na roz-

dání 26000 litem o 160 akrech
Nebude li zde alespofi 50000

o farmy tylo b'1'Joa ňfad
níci pozemkové úřadovny pozem-
koví jpdtiatPlé v okojí zajisté
zklamání neboť očtkávajfže budí
to ncjvětSÍ zaujímání pozemko
jiké 6 kdy v historii této země

OJtshrálo

Hranou k této reservaci je lione-íltt- l

Dnrlrillio dns není ve

Spojených blátech rmhteíka jež

poutalo by na seb? takovou po
Vrimnat íabřl llriMi-al- i I V( íť

ffV

i i i Ůi š
FollmanoTi Bnllctorfi spací tozf a roine

du broskví

Vlno tu vyritli'-r- z Zintélio meilu
nu Jehož HiřiiI vvrohy wilíil Jesl pn
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Pří výrolié vlna tolioio poulviíím el
inlneMIní voiln t bor ( 'olmiiiln kterí J

'lni tím nejlcpMiii li keiu Jenž pmlpo-rii)- e

ziilriíiit vzhuzuje h rozmnožuje
4l iívy linle-ii- řÍNtl krer odutrsňu je z

tělu veSkiT! Skoilllvé MUy éfl 5((ré
pilenl elioroliy nnmiieiil vtAAiA

stnlf I illlky nnloziiiiu v nrrt lék které-

mu linul rovno
Zvlii1ř pro ildiuy et ti lék poniltiu

lieí mil urlitl wliiýiril zilrsvýinl I

kriimiýml v každém [)Hmdé

Pro ksždélio kdo trpí žftludeénl ne
iiioeí zéieimi JlefiŽ ledviny dohřo

dtd zvlíiť přijrveno Jest z

vlns mcdorélio

ItkflťlVflf'Mlf

poíio?koyó vozy n tšccíi TlaUcb
I NoJlepM driílik do v&odi uitat

ť ""i komířná stanice odbočky sedirule- -

Zde následují telegrafické
z jednotlivých států:

Nthraiha: - Týden byl chladný
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! NERVOTON
JiotohIiA oii-- H
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í' r lát pit míl dloihé kterou z Je po
stavila před třenu léty dráha Chi

Kapitál a mozek

V dnešní době ttčžují si často

mladí lidé že nemají potřebného

kapitálu t nímž by započali Ti
v£ak již kladou na to sílu ncjvéť
bí nedokázali by ani tehdy ničeho

kdyby i zmíněného kapitálu měli

To je ttaré pravidlo Ti kdož

začínají íarmařiti t kapitálem ne-

těží ze svých farem o nic více

nežli začátečníci Velký kapitál
který má za sebou mladý farmář

mívá také často nežádoucí vliv ni
něho neboť seslabuje se tím jeho
sebedůvěra Farmář takový spo
lehá se příli&itě na svůj kapitál a

ruce avé i rnozk nechává taháleti

Mnoí i g tím kapitálem skončili l
nezdarem poněvadž nenaučil se

používali náležitě vého rozumu

kapitálem za nimi stojícím byla

jejich bedlivost a podnikavou

VSichni zdárně pokračující
dne&ního dne nejlepSÍ far-

máři a jiěstitelé děkují za svůj

úspěch takřka jedině svému rozu-

mu —' rozumnému a pečlivému

hospodaření ve viech odborech

íarmy Důkazem toho je že far-

mář s malým kapitálem hospoda
říci nedoznává nikdy tak častých

ztrát jako farmář aneb správce

íarmy který má za sebou veliký

kapitál Prvý počíná si t rozva-

hou opatrně vSe důkladně pro

mýMÍ nežli něco podnikne kdežto

druhý jedná hazardně mysle že

penězi překoná vftechno

Mladík jenž hodlá učinili far-

maření životním svým povoláním
měl by pamětliv býti toho že mo-

zek hraje mnohem doležitějCÍ úlo-

hu otžli kapitál Kdo má vtip

bystrého ducha 1 bdělou povahu

mnže se kapitálu domoci av4ak

kdo má kapitál nikdy nemůže si

koupili rozum a zmíněné vUstno
stí není li jimi od přírody nadán

1'Mii'l ěfl lid kloub — Často žer- -

tem prohodí rodiče když obličeje

dělí jsou plny boláku a uhrů "to

la vyráží ta íputnost" A právě

tak tomu jeit Špatnost krve Ale

to není pravý zdrát ý způsob ne-

čistoty Z krv oďáděti Dia

Petra lloboko j odvedu přiroze-

nými průchody

DtVtT MILLIONÚ AKRU

vládních (juzemkú pro domovlníft

V západní Nebrascřt poblíže
Union Pacific dráhy rozdělených
v sekce ksždá o 640 akrech téměř

zadarmo Zdravost tčchio po

a de&tivý korná rostla pomalu
obděláváni bylo zdrženo a pole

jsou zaplevi-lcn- Traviny rostou

cago A-- Northwestern očekávajíc
už Knkráte že reservace ta bude

otevřena bez dlouhých odkladn

Městeíko ono vzrostlo během ně~

Kansas liullaiickeiii Teianu
Mnilkn a na ruellli kem pul řeži

Jde přluio do

~MiWi fiharraaa DnmVf
finllas Ft Worth HiHab'ir9

l77uxahaohloTacul Templtt

Jsltsa Taylor GahasvUio

lockharti ZonrSottu SanJUarcos

USrango Uontcc Álřarado

IOUSTOH GimSTOM AUSTíft

pěkně vojtěSky jsou velmi pěkné

Viruíujld případ tfťtvrally Čet

ní obyvatelé v sousedství domu čp
11 30 v Máchově ulici na Král

Vinohradech byli v sobotu dne 21

května večer tvědky rozčilujícího
a vzr ulili jícího případu který skon

a počnou se sekali Ozimky a

žita ženou do klasů Jarky 1

brambory rostou dobře

A kolika týdnů z kusu nt prolomené
prérie na oiadu o 4000 obyva- -

I A

čii zmařením života nešťastnéhoKaniat: —Plenice jest víeobec
ICIU

'( Dráha nemohla stačit dovážet

í um stavební materiál aby mohlo

slouéené dle nejlepifho ksrlovsrikélio
predpinu Ceeli olmiibiijlí! tioiie léf
vé hork liyllny líéirKuJIel nu řťii vy
žiiludeénl jukož I ns pnivlili-ln- oliéli
krve

Í'ifl8 lili

muže padoucnicí stíženého Je-

den z diváků vypravuje nám o tom:
V sobotu před 7 bod večerní zpo

ně v dobrém stavu na severu

žene již do klasů a na jihu klasy

nalévají Jarky jsou pěkné v zá yiijipiji iij

vti Uyly tu zřízeny banky a

ÁJiimMmĚ&mpadnícli okresích Korná jest ririlpiiiííe w na 1'okrok

pouze M rořní'
zorovali jsme že před vekýřem na

střeše protějšího čtyřpatrového
domu č iiay usedl muž Počl

zapk-velen-a a v (patném stavu a

potřebuje tepla a obdělání Ovsy
a ječmeny jsoii pěkné trávy také

Colorndo Houpy-WIn- e ('o

IKM I IH li ( 010

A V KOUBA majitel
nánl jeho bylo podivné a nápadnéli

4

j1

VojtěSky se sekají na západě na

Světová výstava
východě jest příliS mokro Jablks
a broskve jsou slibné brambory

že ihned v nás vzbudilo po-

dezření že muž len nemá zdravý

rozum a že cheu provésli sebevraž-

du Z obavy aby čin takový ue- -

i M"ii've vino tu: veiku inimv
I ellll ( li- tt

i

postaveny na výhodných nárožích

nákladné cihelné budovy Oilauk
iněsli jako krámy obydlí hotely
hostince In rcy a víe bez teho st
takové hraničářské něsto neobe-

jde) zřízeno bylo t prken % pla-

chet Cirkíittové stany sloužily za

bolely v nichž na sta lidí žilo po
celé měsíce Místo ono čekalo
zde na osadníky slibijíc si vclícý

LyUh Leč reservace nabyla o

tevřena Indiáni odmítli pode

psatí kontraktyi jimiž by sn vbo
dídictví vzdali následkem črhož

i plány zhatily

1 vlaky (Iciino
lobře rostou

Mitiouři —Týden byl nepřízni-

vý vlhký a studený Silné deřte

I oiii ii 71

Nu olijeduiívky nu 'l M lulivl v tied
níeh plllnjriifií olnoii vypl e (lo

voné do víeeh éisll ("i"j Hliitfl ti

Chas Doimt
zastavily práce polní po celém

státu Sázení korný bylo dokon

čeno v jižních sekcích a jindu jent

provedl poslal jsem synka do ne-

daleké strážnice hasičské aby ha-

siči nepříčetného muže 1 nebez-

pečného místa odstranili Muž na

střeše u vikýře stále ruce spínal a

křižoval se potom zdálo se jako

by už padal ale vždy opět se za

chytil vikýře Najednou kdosi

objal iii'"iiiíkg kolem pasu a

vtáhl šílence u půdu Hlasitá

Ponc 1380
z Omaňř flo St Louis a DfiZDčl

I'oilr'ilinrll liudoii vilm kilřleny línliif'

rieli iiíat-mii- v úliidovnAi h iiilt'iioll

DOUINÍKÁft

i lioncsteel exíiiiovah skorm po
''

ifi roky jen o zdravém vzduchu a
S I Cor I4th & Douelas St Omaha

liž koma zn dvou třetin zaiáztna

potřebuje v&ak slunečná P&eníce

kvčlo severně až k řece Missouri
a jest v ucházejícím až dobrém

lUvii tu a tam na nížinách obje
vuje se rez Itavlny a ovsy se

zlepšují vyhlídky na úrodu jablek
se zhoršily

Illinoii:— Týden byl deřlivý a

Willhuu ul Omaha

vyrílií doutníky yiifné nlíoll a ku?

dý kdo okinil cdnou douliilk elio ne
i hen )iný koulit V oiielind Jeho rnti-že-

le

doaíall víneo pífxliiM k Jeho ohoru
NarAtivtB Jej s iíeav'ii"l st H'imH

pochvala ozvala se od přečetných Tt linillKS Trnv 1'kw Al V V HOfiKUKV I'T A
Bsdíjlsh Uiťiá ůuustén když
se kongres odročil aniž by byl

přijal při-dloli- tak rychle jik
sousedů okna v sousedních do

mech hustě naptřhijfcfch ještě
isme neskončili úvlm rozhsvcrpřijeli

KonrčnC po dvou Itfi-t- Indiáni
ť t : 1 1 „ t _ 1 některých místech byl nadbytek 11SI' svolili ucimciiuiii iviiuii

Koiua jesi sazena na se
Lovnó vony jednoho jízdného I

veru i v ttředu a dobře vzchází

Místy se počíná obdělávali pole

pro osadníky a okružního lístjsou čiscá někde se musf přesazo
vali následkem Spatného temena

acibývalo jiného nežli ti

předlohu na jich otevření

a to vzalo celý rok Unes j před
loha ta zákonem lSonesteel stojí
před uskutečněním svých lužeb

neboť obyvatelstvo valí se stm ve

zvláštních vlacích

Ovsy žita te zlepSíly Průměrný

irikú jesi nteiin podivuhodným
Vzdálenost od drány jest tri až 30

mil IJude velký nával domoví

oářo Toto jest poslední rozdá-

vání bezplatných domova jež vlá

da Spojených Státu v Nebrasce

kdy uskuteční DopiEle ti o bro

žurku v níž se dočtete jak po-

zemků těch lze nabyti kdy by se

měly zabrati a jiných informací

Zdarma na požádánf 11 každého

jednatele Union Pacific dráhy
nebo v 4f'kz

CITY TlCKIiT 01 FIC K

Tel 316 1324 Faruam St

ku [ro hledatclo domovin po

Illinois Ccnlral dráze

stav pSenice jest uspokojující ja-

hody jsou slibné jablka tilně

opadávajíť Uonestf el bledí vstříc velké bii- -

fj doucnosti neboť bude ohniStěm

l'J-- le tue obcn0(' o"ch ijooo
i otiyvstel nové osady hospodářské

soustřeďovali A obchod teo bude

po otevření reservace obrovský až

I počna se tu ce stavbami a se vzdě
i láváním půdy

o nešťastníkovi když opět upoutal
naší pozornost Šílený muž byl

lo aOlelý Ksrel ValeS tyn vdovy

po hostinském z č 1 1 30 v Mácho

vě ulici objevil se z nenadání na

okně ve čtvrtém patře sousedního

domu Matce své totva jl byl

přiveden utekl a opětně pokusil se
o sebevraždu Ze schodiště ve

čtvrtém patře vylezl na okno

nohy nechal volně g okna splýva-
li zase ruce spínal křižoval se

Všechna okna sousedních domů
z nichž bylo viděli na počínáni
šílence opět byla hustě obsazena
a tentokráte ozývaly te posměšné

poznámky V domnění že ne-

šťastník provádí jen hlouposti
provázeli četní diváci jeho geBti
kulace posměšnými řečmi Dolů

na domovnici volali: "Uklidějí ti
to dole aby jim tam nesletěl" a

pod Myslili že ten na okně

provozuje šprýmy Netrvalo to

dlouho a dech hrůzou te nám za-

tajil Smyslů patrně zbavený ne
tťastník sepjal ruce pokřižoval te
a pak tkočil do nádvoří Dopadl
hlavou na dlažbu a více te nehnul
Mnozí diváci zavřeli okna — nemo-

hli vydrželi pohled oa zoufalce

který ti lebku roztříštil U mrt-

voly shlukli te někteří povolali

Pozemek na prodej
160 akro dobrého pozemku bez

budov částečně vzdělaného kte-

rýž asi před po! rokem koupen byl

Žádosti o pozemky budou po

dávány od J do iy července

Kegittrainí mih ta jsou: Chamber

lain Yankton Bonesteel IV-fa-

Tah vlastni konati tě bude

vlak pauze ve vládní pozemkové

Imliana:~ -- Počasí bylo deítivé a

pmií část týdne studená ponra-v- y

poSkozojf korný melouny a

rajčata Sázení korný bylo zdr

ženo deíti mokrou půdou Ovsy
a Inka v dobrém stavu Tabákové

sazenice jsou malé ovoce vyjí
maje broskví tlibfé

Miihigan: — Větlina týdne byla
dOadná a zamračená a nepříznivá
pK vzkličovánf řepy a korný
Mnoho kornového semena bylo

Spatného a musf být znova zasá

zeno Korná vzchází pomalu a

nestejně luka te zlepěila ovsy a

ječmeny dobře vzrůstají se sáze-

ním fazolf te započalo raoné

brambory jsou pěkný jahody do-

zrávají jablka a třeSiě jsou velice

slibný

'Witcenun:— severních a zá

padoícb okresích bylo nadbytek

"Ceny jednoho jízdného pro osadníky"
Do míst v Montaně Idaho Washingtonu Oregonu Brítické Kolumbii a v území Alber-

ta Lístky na prodej každoknně až do 30 dubna Liberální zastávky dovoleny

Do míst v Minnesotě Severní a JiJní Dakotě Manitobě Západní Ontario Saskatchtwan
a Assioobii Lístky na prodej každé úterý během března a dubna

Do míst v Tennessec Mississippi a Louisianě Lístky na prodej 1 a 3 úterý v tleznu
a dubnu

Ceny úmú lit pro btti domoTin

Do míst v Alabamě Georgii Kentucky Mississippi Louisianě Severní a Jiioí Karolíně

Tennesste a Virginii Lístky oa prodej 1 a 3 úterek v březnu dubnu ta ceou jednoho

jízdného vlce Jlaoo Zastívky dovoleny

DalEÍ podrobnosti sděl! se vám ochotně v městské úřadovně í 1402 Farnam St Orraha

aneb písemně
W II UKUL Dist V&ss A?t OMAHA EB

za {3500 prodá te nyní za boto

úřadovně v Chambertain a budejvých 12500 aneb vymění te za

obchodní budovu v tlejné cenělahájeo ve čtvrtek a červeňte v

9 hodin ráno Oni tt astoí lidé

jichž Čísla budou' vytažena budou

ti moci dáti zanétti zábory dle

pořádku v jakém čísla jich vyta

Pozemek ten vzdálen jest od West
Point asi 100 mil v Holt okresu
5 mil od městečka Ewídk a od

jiného městečka pouze ťi míle
BližSI podrobnosti tdělí ochotně

Cbarlei Krepela
n~ West Point Neb

í žena byla od 8 trpná do 10 září
I _ 1 _ _ 1 m — 1 trs f Ct

září v Chamberltia


