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Stihnul — V minulím f Jnu

dotUvilo ttocu twiitikauiůh
JldV vtimá trplota v druhé

n rohu (3 a WilIUm til Omaha
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polovici lýďoe Hě pllmivi pra
vitůit korný 1'trnitf ovsy jtč-nirn-

a lny rotou velmi trychte v

vlech clitkh státu a ranný fmn
leos do klaiů na lihu Utartl orv

Česká nemocnice v Crete Neb
lUamlt $hrrf Aatat k lepeni Wli ttmnl
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Siail Japonka eitsla tt k nim:

(omytltla trm si ImeJ p4
vela skuli tintut( dic obiom-oCh-

a i)Uflio viiami po

"ekreuhl)ih riith''
to byla poklona "Okrouhli

o'r tak s Japonkám libí It ne-(Ju-

rJatá si Okrouhle! f{
umrle oalUnulim tlftk- -

Velel kon lukior a mino al y

tádai na nás jiolni lulky aaíai t
ukltntti a koneční smeknuv le-ia- l

se lámanou némímou:
— ZJslil tné pani otpo

mnély si koupili (Irďnkh HMkAl

A s tisícerou omluvou tvé smě

lotli prohlížel nal lístky
V Tokiu odebraly jsme se hned

k ruskému vyslanci jchot choť
nás k sobě pozvala
Při obědě bylo mnoho hostí

mezi oimil nál rodák p li a naši
dva známí z VlaJivosloku: jeden
byl admirál Makarov jeol nedáv-

no tragicky zahynul v Port Ať
thuru a druhý byl adm Skrydlov

Už tehdy zaujímali oba admirá-

lové důležitá místa v ruském ná-

mořnictvu a byli mezi mužstvem

PH vfcoch zAba

vAch vo

volnó přírodó
kde můře katJému tak

snadno přihodili netlrttí

jako ku pl

v vniknut lny
potl v ilmilí
iiMki-ípmi- t í

tmijlmá

TyJnl jhblci o lliva rmtás
Jut Brody

t V -W iiiWt 4 Vrtni

nffi řV mpthmtf 4 V

14 i4fJf ft iflt i7iífí
—AVt 4 fUn-- ftthhvt trr

V Sté poslední )'Ji( fptlvé
povětrnostní kanctUr pockam)
na 10 le neustále chladni poťal
tthleio úrodu Východně oj leky

Miiippt sl r ppfřr)' ťyly
v celku příznivý oa sipaJě Vi

vltlině tilivoíth slito a v Novo

aolicku ntprlflo a vlíhy jt insapotřebl vlec méol ve vleeh

distriktech V Čistlch krajů po

jizeroích v ohiotkém údolí a v

Teooesiet počloi se také pociťo-
vali potřeba vláhy kdežto v Kao-sat- u

a v jihovýchodní Ncbraice

byl nadbytek dešťů Neobyčejně
nízká temperatura panovala doe

14 a 15 v distriktech na atlanti-

ckém pobřeží a v atředoím New

Jericy uhodily lehké mrazíky
V celku korná e hlavních kor-

nových Hitech nerodě velmi

rychle ale oznamuje ae že ačkoli

je malá že je zdravá a dobře

vyjímaje v některých okre-

sích Ne branky a Kanaasu kde je

zapleveleoa Dobrý vzrůst se

ozoamuje z Oklahomy a z čáati
Kaosasu a také z jižních atátú

tam však potřebuje vláhy
Ozimka okazuje víeobccoč zlep

COOLlií tON Nb i Ím

ea — Cl t"i 4Hro ai o

lajntnl IřihlQ několika UJkQ
Mecsl krajané povšimli i mého

dopUu uvrleatného ve valem

ťatoput t loi ma t tou nena

paJlo ta ly tuno mohla dojiti
tolik ďolaia od VtajanA tt vlech
tĎiofch konfio leml A elikoI

i téměř vtichni ptají na toul
vic lolil na J1I traviny vodu

poloha atJ ledy loio budil
vsem četným taiatelnm

Poloha )( vétlinou vlnit mi-

lými i včtllmi vpadlioanil neb

útltbiaimi Na tíchto roíM vít-lino-

tak vaná buííalo grats a na

kopečkách bunoy-gras- s ala vlec li-

na jest uiiteČoi 1'Oda jest pls-či- ti

vodavlude dobrá jest někde

doat mlíko a nlaty al 100 atop a

t vtec Pozemky jsou většinou

vzdáleny od dráhy ao al j mil

Panu Tomáli Suchýmu odpoví-

dám le ae na sekci může držet

al 100 kuift dobytka Něco u

ae dá též vzdělat ale nikdo

ae nemůže apoléhat jeo oa to co

vzdělá nýbrž muaí mtt outoě ho-

vězí dobytek Všechno ostatní

bylo doat dobfe popiáoo před
Časem v "Pokroku' tak le ae

kaldý může dle toho řídit A

fiitil )!Ml featt tm' I kťlttw-tl- l Mlt kllv f nl (tlMlnuii- - a
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Rohrbough Bros
1 VT Fvelice populární Makarov mající

I majitelé 17 a Douglas ulice
znalost všemožných krajů Světa

získat ai neobyčejný takt a uhlaze-

né chování

Skrydlov se mu i v tomto vyrov

K ťHHr-l'rTld- ilB nhrhiKlnl prAprkTnf prkTlrtKlnf tUmfrnf Uaktpl kf ilrnjstp

prvé místo jsko nejlepší
a nejjistěji! léčivo

Cena 50c a 25c

-- 11 rMipiMM-n-
r nror-nici- i J přivoleny

ktrwlk kolfjol krkMtr Ilutrtmt pnlt--

ou slibný a latínajl kvétti jaho-

dy dotrát l

Hijrarm— V středních sever-
ních okresích se dostavily lehké

delté jinJ jest půda suchi
Otimky a lita jou velice slíbal
koma jeat malá a nriiejol ale

(dravá Pozdní brambory jsou

jil ratáteny přesazování tabáko-

vých satenic bylo zdrženo suchem

ovsy ječmeny járky a lita nalé

zají se v dobrém stavu Vzrůst
luk a pastvin jett zdržen suchem

Hrachy cukrovky a zahrady jsou
pěkný Drobné ovoce jest slibné

Afiiiigaii —Týden byl plíliš su-

chý a studený pro dobrý vzrůst
osení Ovsy luka a pastviny ae

zhoršily a potřebují nutně vláhy
Ozimky a lita Ženou do klasů se

sázením íazolí se pokračuje a

vzklíčebí jest utpokojivé Ranné

brambory a cukrovky jsou aliboy
Koma jest zlepšená ale přece jest
jen zpozděoá sucho poškozuje
úrodu jahod ovoce vyjímaje bro-

skví jest slibné

Indiána —Bylo poněkud tepleji
s lehkými dešti Pšenice se

zlepšila ale vyhlídky na dobrou
úrodu jsou špatný Korná jest
malá a roste pomalu má dobrou
barvu Ovsy a trávy jsou pěkný
Ovoce opadává přesazování tabá-

kových sazenic jest skoro skon-

čeno

Illinois— Korná ve vzrůstu mno-

ho nepokročila ale jest zdravá a

dobře obdělána Oves se zhoršil
následkem sucha Pšenics na

jihu již dozrává jetel ae seče
úroda jest slabá jshody a vína

nával a převyloval svého kollegi: §
:ix j: a =ostatně mohou se sem krajané po-

dívat a kdyi se jim to zde nebude JC9IC CUCIglI IIUUU9II HUTI 9 TU
tiiiiiiiHiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHMiiitiiiiiiiir
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Adrein ItOIIKlIOtlill ItKOH OHAIU KB
zamlouvat mohou se podívat na

jinou stranu na vybranou jest zde

pozemka dost a dost Psal jsem
ovšem do Časopisu íe bych si

plál aby si zde někteří našinci

nějakou tu sekci zabrali ale niko-

ho sem nevybílím Zůstávám

zde už 18 roků a za ten čas se tu

jil bodně změnilo S pozdravem
redakcí a čtenářům tohoto listu

trvám v úctě F B Codr

PITTSBURG Pa 19 Června

bec temperamentem
Na Dálnem Východě byl už

tehdy o nich tento úsudek: Maka-

rov je výborným námořníkem

vůdcem a diplomatem Skrydlov
však je nad to ještě typ člověka

energického a resolutolho
Od vyslance ruského odebraly

jsme se k markýzce Ito Poněvadž
však paní markýzka zoá jen ja

ponsky byl nám přidán náš rodák

p B jako tlumočník
V strašlivém úpalu vezli nás na

kurumaji k paláci vševládného

markýze Na dvoře zastavila oás
stráž

Starý Japonec pokročil nám
vstříc
Pan Ji vysvětlil mu Že markýz

Ito V6 Vladívoitoku pozval náa k

MO MORE BLTJE-MONDAY-S

SWIFT PRIDE

SOAP

Good in hard

šení téměř ve všect distriktech

jen z jižní Nebrasky ae ozoamuje
že ae tam pšenice poněkud šlehá-v- 4

Se sklizní se pokračuje v

jižní části Kansasu a v Missouri
a se sklizni pšenice se započne
tento týden v Illiooisu Na sever-

ním pacifickém pobřeží ozimka
se nalézá v alibném atavu a v Ore-gon- u

žene do klasů Se sklizní
se začalo v Kalifornii úroda jest
tam však alabá

Jarka rychle roste a nalézá se v

slibném stavu vyjímaje v Severní
Dakotě kde jest zaplevelena
Méně příznivé zprávy týkající

se ovsa došly z Missouri a v lili
noisu a Michiganu potřebuje oves
vláhu a teplotu Jinde jsou vše-

obecné vyhlídky příznivé

Příznivý pokrok bavlny za po-

sledních dvou týdnů byl v minu-

lém týdnu zastaven v střední a

382000 akrů
vládních pozemko otevřeno
k osszenl v indiánské

Rosebcd reservsci v jiho-

východní Jižní Dakotě

Chicago & Northwestern dráha

jest přímou dráhou do Bonesteel
na hranicích reservace Výtisk
brožury "New Homes in the
VVesť' obsahující mnoho a úplné
informace o rozdělování těchto

úrodných pozemků a jak jich lze

nabyti poskytne na požádáni
zdarma aneb zašle oa každou
adressu poobdrženídvou (2) centů
v poštovních známkách

G F WEST Genl Agent
1401 — 1403 Farnam St

4&k5) Omaha Neb

Ct redI Po přečtení dopisu mého

jsou slibná Jablka naznačují ma water and goodlou úrod 1

Missouri— Týden byl příznivý

sobě Staroch zmizel a po chvíli
vrátil se a uvedl náa řadou pokojí
ků zařízených s veškerou japon-
skou titěrnusií Clias Donat

krajana z Nimburg Neb chci

vám a všem milým čtenářům to-

hoto listu sdělit že mám s ním

upřímnou soustrast" Lituji velice
že si jen neustále stěžuje na ten

svůj samotářský život v této zemí

trávený Má to opravdu některý
člověk ve všem jeo "smůlu" že

ti es scdsMzds seb csda víe dle

jeho přání byť by í sebe lepší a

přičinlivější byl Mně vSak jest
velice divno že člověk kterýž k

docílení svého vlastního blahoby-

tu nemůže se sejít družkou své-

ho života a s ní se seznámit ač

sám doznává že samotářským
životem praní: veSkerenstvu ne-

prospívá béře na sebe takovou

východní části bavlnového pásma korná se obdělávala a jest pekná
Pšenice také jen na nížinách obkde jest zapotřebí dešťů a kde in soft waterDOUTNÍKÁR
jevila se rez Se sklizní se zalálobmyz poškozuje úrodu V Ten-nesse- e

v Karolínách a jižním oa jihovýchodě a asi 35 se za 1420 Wllllaaii ni Omaha
Mississippi úroda pokračuje dobře pučné všeobecně na jihu Oves

jest ucházející bavlna jest čistá a vyrAtií doutníky výborné Jkkoitl a kuta v celém bavlnovém pásmu jest
dobře obdělaná vyjímaje v severo

pěkně roste vyhlídky oa úrodu

Madebv SWIFT & COMPAQ Y

Bwiítovo 1'rlde mdlo Jeat nejlepilm mýdlem Jkkťbož lze ku p ra u) im

Sctřte 8?ého prádla— nikoli? obalův

(W kl ukull jednou doutník Inbo ne
ence líny kouřil V obchod Jebo mft-te- m

(loni ll viero pfluluM k Jelm oboru
NkTttlvte jel a vhiitMle se 82m3

ovoce ucházejícívýchodním Texasu V tomto
státě bavlna v posledním týdnu se
značně zlepšila a nachází se v

Návštéva vToklpstarost a také břímě aby jinému Hudební místrojcpříznivém stavu ale v některých
družku života vyhledal Možná ťlttk ! O tni) krtn llluatroimnf

Konečně stanuly jsme v saloně
zařízeném docela po evropsku v

slohu Ludvíka XIV

Vešla hubená osůbka v japon-
ském kroji — paní markýzka
Nastalo klanění s obřadnými

frázemi jež pan B tlumočil

Paní markýzka oslovila nás vel-

mi květnatým slohem
— Jasno nastalo jako od pa-

prsků slunečních pod mojí sťe-cho-

a chvíli kdy ráčily jste pod
ní vstoupilí Jak dlouho hodlají
Vaše Jasnosti obšťastniti svým

pohledem naše skromoé a nehod-

né Tokio?
Podobné íráze řinuly se jedna

za drahou a Činily rozmluvu velice

únavnou

Přišla dcerka paní markýzky

okresích se opět objevili pilousi rnnlk pikn orffkn ToukM'ich
hon II k tirun mitndolln mil- -Polská cestovatelka paní HelenaDobrý vzrůst se také ozoamuje z

tkr imikírn k nainwn oarrrťmm
fjfirrlln mnoho lirifoh fiáfttroKiWitwická uveřejnila v těchto dnech
Job njlptl ttM Vahj vlml nlUOklahomy Ind území a Arkan

sasu
Přesazování tabáku bylo zdrže

XOZJIM VIXÁK

JONH LINDER velkoobchodník lihovinami
má na skladě

Kletó stará importoraná 1 domácí rina Mm a litery

zvláště ale proslulou zr 1881 0FC4 JS Taylor
Za jakost všeho zboží se ručí 52

Telefon 1815 1209 Douglas ul„ OMAHA NEB

své vzpomínky na Japonsko
nichž zvláště ona na návštěvu
Tokiu je velice poutavou

y m W!b Ar„ Clil-kf- lil!

no v Marylaodu Kentucky a Wis- -

Byly jsme v Jokohamě — plšeconsinu kde zbývá ještě mnoho
sazenic k přesazení V celku

dost že obtížný ten úkol vzal oa

sebe jen z té příčiny že se kojí

nadějí: To lepší bude mé a to

ostatní teprve tvé Nu děkuji

pěkně za tuto ochotu nežádanou

jest sice pravda že každý člověk

časem v něčem pochybí a že kaž-

dý někdy prohloupf I já sám

Nicméně ale kdyby mne již jed-

nou "novinová družka'' ošálila a

dobrý den ai ze mne udělala

přece bych jen měl toho špásu
dost a více bych prostřednictvím
novin nehledal "družky pro život"

autorka — a měly jsme úmysl za-

jeti si do Tokia k offiddlním ná-

vštěvám Podtrhuji "oííiciáloím"

ježto v stolici mikadové cizinec

pod Žádnou podmínkou nesmí se

usadili Jedině síéry diplomatické

ABSTRAKTY
— vritoTovoja -

S Sadler
17th and Paraam 1'attorson lllk

Zeptejt tikfi a tohoto listu Tel W

po evropsku oděná frsocoiizsky i

anglicky plynně hovořící na pianě
zrála velice pěkně rovněž pěkně

však si úroda dobře stojí
V nižších missourskýcb střed-

ních míssissippských a nižších

ohioských údolích a v jižní částí

středoatlantických států jablka
opadávají a v těchto distriktech
bude bezpochyby slabá úroda V

krajích pojizernlch a v severní

mají privilej usídlení se po boku

japonského císaře

pro sebe tím méně pak pro jiné Proto také asi je takový rozdíl
ho zvláště pak pro krajana Já mezi Jokobamou a Tokiem: toto je

čistě japonsko íeudílnl typ orien

NORTH-WESTE- RN DRÁHA

zlí ráčení tmu
zlepšená obsluha

Paroplav Spol
Sev-nomeck- ého

Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlcjSí jízda přes

moře za j dní 15 hodin a 10 minut
KSISW VOIIK ▲ IIHCMION

FrkKli-lii- á liiiirk 110 ryolilfeh říproMnfrh puroloíllrh
"Knli r Wllbklm ll'r"Hlkkr Wlllikia dkOroua" Koiiprln Wllhl" KklMrln Murlk

Prnd-ln- í ďiprsrkpo otihnlrh JolfonlKpfoh nkrnMIeb k I0V) (onť-- W) (oddloubyrta M kUip llnlrtb "Unmivt Kutfurl" 'rllrlifr" "KoboIíIu 'Ljil'řHlrfHrtiiíMlrM"
'rkvl(lluá pulUinl apr(kll (ivruikl "Klikla" "Mlu" "Nwkk"

Mtíkdatkinnl doprava
KkMou kobota-Tkli- k" "Truk" "llobmwillkra"— O ub'dI oblkdaá lliclr ktlatA

RiktlVkluM ck kid dlifkftk m ak

JELRICJIS & CO 5roa(hvayNovr York
--jťltlavnl ladnKt! pro sapudi

H CLAUSENIUS & CO tp

tálního města ona pak je velkým
předměstím v slohu evropském

malovala

1'fiíd i ruarkýz Ito malý zava-

litý muž v uniformě Evropan

uhlazeným chováním
Rozhovořili jsme se o předměte

jenž mohl zajfmati obě strany — o

Japonsku a jeho poměru k Evropě
Ale čss kvapil a my musily se

rozloučili s rodinou markýzovoo
majíce před aebou jeltě řadu po-

dobných cfficíálolch návítěv

Před sluncem zápsdem musily

si vždy myslím: "Mladost— ra-

dost" a k tomu bych doložil: "Ve

svobodné zemi žit a svobodným

býť' S pozdravem vSem kraja-

nům a čtenářům tohoto listu zna-

menám se v úctě Fr Rochla

zalidněna obyvatelstvem všemož

ných národů
Vzdálenost mezi Jokohamou a

Tokiem jeat pouze asi půl hodiny
jízdy a na spojovací trati panuje
nevýalovný ruch

části středoatlantických států a v

Novoaoglícku jsou vyhlídky na
úrodu jablek příznivý

Vyhlídky na hojnou sklizefl sena

jsou příznivý
Zde následují podrobné telegra-

fické zprávy z jednotlivých států:

Nihraika — Jarka roste velmi

pěkně oves se zlepšil ozimka má

pěkné klasy ale v jižních okresích
se poněkud slehává Velká úroda

vojtěšky se seče něco bylo jí dešti

poškozěao Trávy jsou velmi

pěkoé Korná v minulém týdnu
učinila oejleplí pokrok za celou
saisonu ale vzdor tomu jest stále

ještě malá a zaplevelená- -

Kantát—Se aklizní pšenice se

jsme bytí za branami lokiaKaždých deset minut vyjíždí z

JJeuní tLIckiiky zrláítní vlak vyjlfdl
v 720 riino mltto v 7:00 ríno v toni

doba pHJlidí de ( blraica
Denní Mt Paul Mnpli ezpreMiní vlak

vyjíždí v 710 téno mlíto v 6 to 1 tuul

duba přijíždí daHt 1'aul-Mp- lk

č'l 3 Overland llml!d doCblcava v

TVi veler má spaří ry pon Dkleko

rychleji jede na tApk'1 z Chicag do

Omsby
Narth Wtrn to mftle u'lnlti

Přel dr B Prusík
Jokohamy vlak v tutéž minutu vwi

HAMBURSKO-AMERIGK- H LINIEpak lítí se z Tokia jiný
Vsedly jsme do miniaturních ví- - Náhlý záchvat bolestí v zádech

gonfl

Prošly jsme několika oddělení
jest velmi zlý Ciní nás nezpů-

sobilými však jen na krátkou

dobu použijeme-l- i ihoed St

Jakoba Oel kterýž jistě hojí lim Mmv 1401-- 3 Farnam ol

mi a viděly jsme ze muzi usszujl
se zvlášť že jsou í bez obuví a že

sedají si oa nízkých a širokých se

HrMnit Uto ndrlulu rlý rok praridr-lne- ' pli nl a KrmrwH droo
areubuvjml Ivděml Jrrchli-ISÍ Jixda a New tnrkg dv llvmliurki

Lodě MljizdJÍ re tlrrU-- t sobotu

Ukmburikífc-norlik- í Llnla letTělkHÍNn)ecki Trans-Atlkntlr- Pkrni'
▼ftbnf

HpoicÍDOit k vlMlnl lodi ioajlt:ítj úhrnnou uuuoil 641Uui tun U
tfcbto Jana ví llkť uímořnl pkrnfky zabrnujlcl Z4 dvoulroubovýcb parolodi
kuirí L11 nohodll reftujlí leh svlíít zaUzeny jkou Tkkový poet parolodi na
vlnami fádná jloiapoMnost Ohlední přeplavu acen obradate na

HAMBURG-AMERICA- N LINE
71 YLOKvr :0vruYvr oivv

dadlech

Ženy drží se rovněž pohromadě
a ještě než vlak se hnul zapalují si

malinké — jako náprstek —- dým- - rroRz
BLUE RIBBON

1 lltO lA' UUIilf lť4tUn

Jos Vopálka
ŘEZNÍK A UZENAf

Jste zemdleni ?

Stává se obzvláště v letě že se

dostaví jakýsi pocit únavy a sla-

bosti Nemáme "do ničeho chuť''

a také nemůžeme pracovat! Co

jest toho příčinou? Vzduch hor-

ko a špatná výživa Někdo snad

namítne že s tím nemá výživa co

dělat Že jí dost a dost a přece že

není chopa príca Chleba
maso a pokrmy tím ovšem nejsou
vinny Ale ty také orgány přímo
neživí Látky které orgány naše

potřebují dodává jim krev a je-l- i

ona znečiltěoa nemohou dobře

pracovat! Jen tam kde jeat krev

čistá jsou orgány čilé při práci
svaly se tuží a mysl je čilá v

Krvečistitel nejen Že všech-

nu čistotu odvede ale on vytvoří
nová krevní těliska Jest složeo

výhradně z bylin a obsahuje mno-

hé vzácné látky které kleslou ži-

votní sílu povznesou Pan Jan

Plaakony s Morrisdale Pa nám

plše: "Koupil jiem jednu láhev
Severova Krvečistitele a ochotně

dosvědčuji že mi lék ten pomohl
Jsem nyní úplni zdráv' Tako-

vých dosvědčení máma tisíce a na

požádání botoví jsme je každému
v úřadovně nsší předložití Proto
máte-l- i vyrážka z krve nechuť k

jídlu ztrácí-l-i oko vaše svůj jasný
lesk bledne-l- i vale tvář a hube-

níte zkuste Severův Krvečistitel a

sami se přesvědčíte že jest to lék

dobrý Jest k dostání ve všech
lékárnách a kdybyste bo tam ne

mohli dostat pište si přímo pod
sdressoo: VY F Severa Co

Cedar Rapids Iowa Při objed-
návkách obnášejících J100 více

raplatí pak firma expresi sama

aa E5 a "WilUam Ml

4BĚ

A
Ono obsshuje výživné látky kteréž
mohou býti přizpůsobeny i nejchoulo-stivějším- u

žaludku Ono udržujo vás

zdravými a dodává jídlu vnady Lékaři
je odporučují ježto jest čisté Dobře
uložíte peníze budete li mítí bednu
doma

yTORZ DREWINO CO
&Hlrr ©MAMA Brwer

ni tUnIA védy kllpli flr fntho
BtKMvb-oooruii- jfekoki vrtkcnfok wjrtfkl oufniHkfrh Kupt n nko skoaliftj
k ulKfuJomk Ták U nodniM pll)du kk SI

'Motí a doválí a mftlete al ja nMed
aaa telefonem Tel A 1028

započalo v nejkrajněji! jiřnf CMtl

úroda jest dobrá Jarka jest

pěkná ozimka jest špatná v seve-

rozápadních okresích Korná

rychle roste aie jest zapieveiená
oves jest sliboý trávy jsou pěkný

prvá úroda vojtěšky se aeče úroda
dobrá jabika v severovýchodních
okresích značně opadávají

Jilnt Vahta—Týdco byl pří

znivý vzrůstu osení a toto má do-

statečnou vláhu Jarka učinila

dobrý pokrok a nalézá se v přízni-
vém stavu Ovsy ječmeny Žita

brambory lny millety a zahrady
jsou pěkný koma jest značně

zlepšena obděláváním se zdárně

pokračuje vyhlídky na dobrou
sklizefi sena jsou příznivý žita

počínají hnáti do klasů

Stv Dakota —V druhé polovici

týdne bylo nejteplejší počasí z celé

saisony a to zároveS dostavivší-

mi se prškami účinkovalo na

rychlý vzrůst rostlinstva Ranná

pšenice jest pěkná ale poněkud
zapleveleoá pozdní jeit ucháze-

jící ovsy žita lny a ječmeny

rychle rostou korný a brambory

jsou pozadu trávy jest veliká hoj-

nost
owa—Všechny podmínky byly

příznivý pro íarmerské práce a

vzrůat úrody Kornová pole jsou

čicky a statečné si kouří
Hnedle bylo ve vagoně dýmu

jako v evropaké krčmě
Po chvíli začaly si cestující Ja

ponky z košíčků sáčků a krabic

vyndávat! různé předmity k zá-

bavě

Jedna vyndala album fotogra-
fiemi druhá — dorostlá už gejšal
— vyndala si panenku a hrajíc si

ní jako děcko Žertovala s druž-

kami
Vedle mně seděla bledá asi

!4letá Japonka ta vyndala si ko-

vové zrcadlo červeoé a bílé lí-

čidlo a pudr a beze vší ceremonie

začala ai malovali ruměnce na

tváři
Dívala jsem se na to se zvěda-

vostí což obrátilo oa sebe její

pozornost tak že mi nabídla

zrcadlo i ostatní toiletoí potřeby
ba sama chtěla mi červeným líčid-

lem natříti rty soudíc patrně že

jsou na japonské poměry příliš
bledé
Poděkovala jsem jí anglicky v

Evropě že ai rty nebarvíme

Ona sice mým slovům neroz-

uměla ale starší Japonka jedna jí

je vysvětlila

Dr C Rosowatcr
ČESKÝ LÉKAft

Uložení peněz
v jižních pozemcích
Takové ulolcnl peoía není [ieknla-tlvn- l

Jih není novou zml Olirbodnl
a dopravní prottřídky ]u pHmr-ře- a
nJlept Ponebí t tnlroj a pHinlví
Vflorlřmto a Jiným nřednoktem tiíní
pozemky ta prodávají za ceny dkleko
pod Jich rnu ikutenou a H nyoíjilrh
ceoá b pfinttejl velký rlk a ulofenýcb
penex O fkdu oWiníka t 1 k 10 rtU
né jei obdHlla adknnk týkk(c(ch M
wfhod poxetnk v Kentucky Západním
Tennekkee MiuÍMlppI k Loulaíkaé letí- -

ÚřidOYna: n "Bee BoHdlof"

Od II do IS SopoL
Clkdol bodloy! iwlldok 1

Odt audoSf
V BWlill oé M OO IS kopul

SEVERO-NEMECK- Y LLOYD
Pravidelná poštovní a paroplavební doprav

z Baltimore do Brémen
pHuu) po DOTfck droulronboTok poltornlck pkrklelch o 1M íolOKH tak ookaoitl:

Caiwel BreilaaRhela EelaflaBver rrakfBrtBraBOabarf(VklU5e-ka-
r

II kajuta z JJaltlmorc do Břemen od $50 nahoru
Tyto rwraiky mkjt pousk )ednk tftda kkjktal )S Miťni JmX )kka II kkjutk

Vt# )mDOTas4 pkrkiky loni rfknwlna nnri rftn tdnTii4 Mky lHk4
poko) kkiataí mm palub Elaktrtck mwttímmi n vioch prouoráck

Dkilf ipráry podáTkJI fcMrilkt fůnmuiě:
A SCHUMACHER & CO 419 Hanover St Baltimore Md

H CLAUSENIUS & CO 95 Dearbom St Chicago III

aneb iejick záVtupcI v zemi

Tel r ářafevat W4-T- e! 1 brU 1117

Brdli—Olo S4IT Jokkk kllck
cirk na aneb bllial lllnolaCentrkl dráby
pro hledkjld domov a nro tr JH cbtíjlkrm k rah)l£ktrf
vhodné uloilti peníze dopUtk ai nlte- -
pkknéma

Předplaťte se na Pokrok

pouze $1 rořné
W H BRILL
Wrt Puk rt
lliikuw "kktrk! t

Ikt fknika
Ommmm Mkdosti vyčištěna začalo se třetím


