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tímto nebezpežím chraniti vyklá "káznicového kursu" v Německupravda která přišla k uskutečnění

která vešla v život až k trýzněni
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Každý český farmář
snadno máíc sklidit a

100 bušlů kukuřice

když zaseje EARLY TELLOW

ROSE aneb 8X0W FLAKE WHITI

HEMENA NA PRODEJ JEDINĚ O

jak proti "vnitřnímu nepříteli" se

chystají vyčerpány Jediná kule
z nevé opakqvačky může jak zná
mo 1 na větší vzdálenosti usmrtiti
dva tři lidi a tak jedna puška
jedinké minutě shasiti může ně
kolika tuctům osob svíčku života
To vše ale nestačí Vynalezena
byla v Německu opakovačka no
vého modellu K výrobě její vy
konány ve zbrojovkách přípravy
už v té míře že v každé míře může

počíti se výroba její hromadná
Máť německé občanstvo tedy krá
sne vyhlídky do budoucnosti: na
tisíce let káznice za volné slovo
statistice nových vražedných v

a na --

milliony a opět
mil-lion- y

marek pro hru na voiákv
Čísla ta nejsou bez jisté souvislo
sti

Evropské protesty proti srbské

půjčce

Zahraničně ministerstvo vídeň
ské zprostředkovalo srbským krá
lům že vídeňská banka Union slí
bila Srbsku poskytnouti státní
půjčku 30 milionů když za to do-

stane v zástavu srbské státní že-

leznice Mamelucká skupŠtina na

vyšší rozkaz poslušně odhlasovala
"zákon o exploatačné půjčce" a
šla spokojeně domů Méně spo-

kojeni byli králové kteří přes to
že mají tak hodnou skupštinu po
ciťují že jim koudel hoří Jak jim
jest možno posouditi z toho že

si ani netroufali za dne přijeti z
Niše do Bělehradu Přijeli o půl
noci aby o tom nikdo nevěděl
ovšem kromě policie jež i tak

dalekosáhlá opatření k jich
bezpečnosti Zároveň přeloženo
z NiŠe do Bělehradu vrchní veli-

telství nad armádou což zname-
ná Že generalissimus Milan za

dlouhou dobu nehodlá ooustiti
Bělehrad leda by musel

Ale jakmile se Čačtí králové v

Bělehradě probudili a jakmile pr
vé strachy minuly jíž zase jim
čert nedal dobře dělat: poručili s
budovy Národního divadla sraziti
pamětní desku která měla ohlá-Šova- ti

příštím věkům že v té bu
dově roku 1888 veliká skupština
přijala změnu ústavy Ústava tá
na níž Milan a Alexandr bohu i

národu přísahali jest už dávno
zrušena avšak odstraněním desky
není zrušen fakt že ústava byla
přijata ani vina že byla zrušena
přísaha i ústava
Zatím počaly proti nové půjčce

resp proti zastavení za ni státní
železnice docbázeti se všech stran

protesty Ruský vyslanec opětně
připomenul srbské vládě že Ru-

sko již od roku 1875 má za Srb
skem 17 '5 millionů a žádá nvní

aby Srbsko tento dluh mu zapra-vil- o

prve než se zaváže k nové-
mu Rusko protestuje proti tomu
aby státní dráha byla dána v zá-- 1

stavů jinému věřiteli protože ono
samo činf na tuto zástavu nárok v

případě že by Srbsko nemohlo
dluh zapraviti hned
Proti půjčce dále protestovala

samostatná správa srbských mo

nopolů jejímiž členy jsou také

zástupci obchodní společnosti v

Berlině a "Banque Irapérial" v

Paříži Správa monopolů tvrdí
že státní dráha jest její zárukou
za dřívější půjčky a nemůže býti
dána v zástavu za jiný dluh Ten-

to protest podporují vyslancové
německý a francouzský kteříž
kromě toho také sami protestují
jménem akcionářů německých a

francouzských zúčastněných při
dřívějších půjčkách Anglický vy-

slanec je rozezlen na Vládaná
D'orděviče že jej ujistil čestným
slovem Že nová půjčka uzavřena
nebude Anglický vyslanec tuto
určitou odpověď oznámil své vlá
dě jež cítí se nyní také obelha
nou
Ministr financí vydá se na cestu

do dotyčných hlavních měst aby
rozhněvané udobřil ale ve finanč
ním světě opanovalo již mínění
že sama banka Union od půjčky
odstoupí

1'akH aklíceni jste revmatiímem
zkote CdatuUrUíti' 1'rfiu Hilta Ne
11 á vás stáli jerfiriélťi rentu kliž f:táiř l va-- urulrvit Jediným natře
ním zmízI lmt Téi nivf#)tHir a
ibrařcmnj f-- cl třetími řnmi te
ktrflív jinf lk- - Kiny hrin neb
Klřřfišnv ípátiiítif ojfinbpriHv k

Mti ťiár Mí v k)č:ích khii t
prsou ntřkliny nroffcn(nf lú

natření oa m rychle tmíriif a tlmjf
Z ručojm§ křlou láíifT On
a W: K iotárif a Scb íéMrnfko

I r:!jkcpectví Pokroku Západu
"láme na klaS2 Telké mno2tví 4
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}rí jvia k dottáaí v rů
týcH sbírkách PUte st o tržném
drifte Jej zdarma A4rnn jte jedno- -

dáte jest podvod Všechny státy
ujišťují Že si přejí míru a při tom

zbrojí všechny o překot
Mimo to — dle zákona který

uznáváte jste všichni lidé bratří
a není v tom ohledu žádného ro

zdílu je li kdo podřízen tomu neb

onomu státu proto nás nezalekne

napadnutí na nás se strany ostat-

ních států a nemá pro nás žádné

ho významu
Hlavní věcí ale jest že dle zá

kona který nám jest od boha dán

a který také uznáváte jest zcela

zřejmě zakázáno nejen zabití ale

také nemůžeme a nebudeme bráti
žádného podílu na vašich přípra-
vách k vražedným Činům nedáme
vám k tomu žádných peněz ne

vstoupíme do shromáždění vámi

zařízených kde se rozum a svě-

domí lidské ničí poněvádž máme

býti 'přeměněni v násilné nástroje
které jsou poslušnými každého

zlého člověka jenž tyto nástroje
do rukou vezme"

V tom pozůstává druhá válka

která již dlouho se vede od nej le

pších lidi světa proti zástupcům
hrubého násilí a kteráž poslední
dobou se zvláštním úsilím mezi

duernborci a ruským státem se

objevila

Ruský stát vypravil proti ducho- -

borcům všechny nástroje kterými
chce bojovat: policejní prostředky

stýkání příkaz opustiti místo

přebývání zákaz stýkání se jedno-
ho s druhým zadržování dopisů

špehování zákaz tisknouti v časo-

pisech podplácení mrskání vě

zeni sváry v rodinách
Duchoborci vypravili pak proti

tomu svou jedinou náboženskou

výzbroj: mírný rozum a trpělivou
stálost oni praví: nejsme po
vinni člověka více poslouchán než

boha a Čiříte s námi cokoli nemů

žeme a nebudeme vás poslouchat!

Oslavujeme španělské a americké

vítěze oné divoké války kteří v

touze aby před lidmi byli vyzna-
menáni aby odměny a slávy do-

sáhli velmi mnoho lidí usmrtili

nebo sami při zabíjení svých bli-

žních lemřeli
Ale nikdo nemluví docela ni

kdo neví a recích války proti vál--
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ce Klen aniž oa neicono Dyn vi-

děni a slyšeni pod karabáči aneb

ve smrdutých vězeních nebo v

těžkých poutech umřeli a umírají
a přece v posledním tažení zůstá

vají věrnými dobru a pravdě
Znám na tucty takových trýzni

telů kteří již zemřeli a na sta

právě takových kteří jsouce roz-

ptýleni po celém světě v tomto

uznaném trýznění pravdy pokra-

čují
Znám jistého Drošina učitele

sedláka který byl mučen v tre
stním bataillonu k smrti znám

druhého Isumtšenka soudruha

Drošinova který když již trestní
bataillon byl prodělal byl až na

konec světa vypověděn znám jis
tého Olchovika sedláka který

odepřel službu vojenskou a za to k

trestnímu bataillonu byl odsouzen

On totiž přivedl z obleženi na par-

ní loď vojína Screda přišel když

byl porozuměl co mu Olchovik o

břichu vojenské služby řekl před
svou vrchnost a pravil jak staří

trýznitelově měli ve zvyku mluviti:

"Nechci býti s trýzniteli spojte
mne s trýzněnými" načež byl jat
aby byl mučen byl poslán do trest-

ního bataillonu a napotom do pro-

vincie jakutské Znám tucty du-

ch oborcú z nibž mnozí zemřelisle-pým-i
se stali a přece se nepoddali

povinnostem bohu odporucujícím
V těchto dnech četl jsem dopis

o mladém duchoborci jen ž byl
sám bez soudruhů odeslán ke

pluku jenž v Samarkandě byl po-

sádkou Opětně tytéž povinnosti
se strany vrchnosti a tytéž jedno-

duché neodvolatelné odpovědi:
"Nemohu toho činiti co jest v od-

poru s mou vírou v boha'' — "Bu-

deme Tě mučiti k smrti" — "To
jest vaší věcí Konejte své a á

budu činiti své"
A tento dvacetiletý do cizí ze-

mě vyhnaný chapec uprostřed
mezi nepřátelskými lidmi — boha

tými silnými vzdělanými lidmi

kteří všechny své síly k tomu urči-

li by ho podmanili nepoďiává se

jim a vykonává zcela své velké dí
lo Praví se: "To jsou žádáné

oběti Lidé vezmou za své po-

řádek životní zůstane však týž"
Právě tak myslím mluvili lidé i

o žádané oběti Kristově i všech

trýzněnců pro pravd
Lidé naší doby zvláště učenci

stali se tak hrubými že nepocho-po- jí

— ba oni vůbec ani pochopi-

li nedovedou následkem své' hru-

bostí — výzramu a působení du- -

ievních sil Naložení 150 pudů

dynamitu vlečených na hromadu
livícb Ikíí — tomu rozumějí a v
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která jest millionům přístupná —

ta není dle jejich rozumu žádnou
silou poněvadž nepraská a nepů
sobí žádných zlámaných hnátuů i

žádného krveprolití Učenci (ro
zumí se že špatní učenci) obracejí
celou moc své učenosti na to aby
dokázali ze člověčenstvo žije jako
stádo které jest řízeno jedině hos-

podářskými podmínkami a že jest
mu dán rozum jedině k žertu
avšak vlády vědí co světem hýbe
a proto se dle pudu sebezachování
bráni proti duševním silám na
nichž jejich existence nebo pád
závisí A proto právě byly a jsou
Syni ještě všechny síly ruské vlá

dy k tomu řízeny aby učinily du
choborce nemožnými aby je osa

motily a za tím účelem do ciziny
vyhnaly

Ale přese všechno úsilí ruské

vlády otevřel boj duchoborců mil
lionům oči Znám sta lidi kteří

díky pronásledováním přináleželi
k tichým pracovitým duchobor- -

cům a brali v pochybnost pravidel
nost zákonné své činnosti: znám
lidi kteří poprvé počali přemýšleti
o životě a o významu křesťanství

když byli seznali život těchto mu

žů a pronásledování jemuž byli

podlehli
A vláda která vládne nad mil

Hony lidí ví to a cítí že ona sama

jest do srdce trefena
Takového způsobu test druhá

válka která za naší doby se vede
A její následky jsou důležité

nikoliv snad jen pro ruskou vládu

Nynější vláda která jest založena

na válce o násilí jet touto zbraní
zraněná Kristus pravil: "Zvítězil

jsem nad světem" A on skutečně

nad ním zvítězil jestliže lidstvo v

mocnost této jemu udělené zbraně

bude věřiti

Tato zbraň pozůstává v tom Že

každý člověk poslouchá jen vla

stního rozumu a vlastního svědo-

mí To jest tak jednoduché tak

bezzávadné a pro každého člověka

závazné '
"Chcete mne učiniti účastníkem

v zabíjení Požadujete ode mne

pořízení vražedných nástrojů a

chcete abych sám v této organi
sováné bandě vrahů byl účast

níkem " praví rozumný člověk

který své svědomí neprodává a ne- -

zatemňuje "ale uznávám týž zá

kon který i Vy uznáváte ve kte-

rém již ode dávna nejen zabití ale
i každé nepřátelství jest zakázáno
a proto Vás nemohu poslech-nout- i"

A právě tento prostinký pro-

středek vítězí sám nad světem

Obrázky z říše Viléma II

61 let káznice a vězení (53 let
káznice a 8 let vězení) obdrželo v

Německu dne 4 února výrokem
drážďanského soudu 9 dělníkův (z
1 x žalovaných dva ale byli osvo-

bozeni) pro nedávnou výtržnost
stavebních dělníků v Loebtavě

jednalo se o rvačku při níž sice

právě poiýr vystřelil ale při níž

povážlivější zranění vůbec se ne-

přihodilo Jeden z odsouzených
dělníků dostal deset let káznice

jiný devět let jiný osm dva po
sedmi letech druzí dva po Šesti

letech káznice dva pak po čtyřech
letech vězení Sedm z odsouzených

jest otci rodin

Jeden berlínský list píše o tom:
"Vidíme tak již předem stíny kursu

káznicového Trest taky za pro-

viněni kteréž nebylo způsobeno

obžalovanými ani stávkáři nýbrž
v střelbě si libujícím k práci ochot-

ným polýrem trest za rvačku jak
se dost často podobně přihází i

mezi členy "lepší společnosti'
aniž i jen z daleka stíhá je trest
tak upřílišněný — jest věru zjevem

neslýchané strašlivým!"
Oběti všude kdekoli se po fíši

bázně boží a dobrých mravů roz-

hlédne lak dopraveno bylo právě

zpět do Německa jakožto včziové

po parníku "Lesbos" 6 námořní-

ků kteří desertovali s paluby na

cestě Viléma II na Východ Služ-

ba před vlastníma jeho očima a v

nejbližším jeho okoií byla se ji-r- t

stala nesnesitelnou

Právě teď pronesl Vilénř 11 při
hostině braniborského soěmiku

lei v níž hrozil že dovede překá-

žející ratolesti na stromě německé

říše osekati a mír nejen zvenčí ale
í uvnitř zachovali Jakými as pro-

středky ukazuj následující stati-

stika Za deset let vlády Viléca
II bylo pro urážky Veličenstva v

Německa přisoizeno 2600 let vě-

zení Po nových zjevech a proje-

vech vzroste počet ten za příštích
deset let as opět o několik tisí

"'
covek ř '

Vlak kriminálem nejsou ještě j

V křesťaubkéra světě konají se v

přítomnosti dví války Ovšem

jedna jest již skončena druhá do

dnes nikoliv avšak ona trvala pře-

ce nijakou chvíli v týž čas a pro-

tiva mezi nimi byla frappantní
Skončená již nyní válka byla cti--

žádostivou hloupou a ukrutnou

byla to nevčasná španělsko-a- -

xnerická válka která chtěla usmr

cením několika tisíc lidí rozfešiti

otázku jak a kdo má nad ostat- -

nimi panovatL

Druhá jeStě do dnes trvající
'
válka která jedině tenkráte maže

'
skončiti až všehny ostatní války

končeny budou - jest nová sama

sebe zapírající na lásce a svém

vlastním rozumu zoložená svatá

válka válka proti válce kterou

již dlouho prohlásila nejlepší po-

kročilejší část křesťanského lidstva

(jak totiž Victor Hugo na jistém

kongressu se byl vyjádřil) proti
ostatní hrubé divoké části téhož

lidstva a kterou vede nepatrný po-

čet křesťanů — kavkazští ducho-bo- rci

— v poslední době se zvlá-St- ní

silou' a výsledkem proti mo-

cné ruské vládě

V těchto dnech obdržel jsem

právě připiš od jistého Američana

jenž mne prosí abych mu zaslal

"několik slovka myšlenek které

dávají výraz mým citům vůči šle-

chetnému činu amerického národa

rekovnosti jeho vojínů a námoř-

níků"

Tento muž s nesčíslnou většinou

amerického obyvatelstva jest úplně

přesvědčen že čin Američanů kte-

rý v tom pozůstává že pobili ně-

kolik tisic bezbranných lidi (u po-

rovnání s ozbrojením Američanů

byli Španělové skoro bezbranný-

mi) jest bezfc vší pochybnosti Šle-

chetným činem "a noble work" a

že jsou ti reky kteří pobivše množ-

ství svých bližních sami na živu a

zdrávi zůstali

Americkou válku nemluvě ani o

oněch nkrutnostech jež Španělové
na Kubě páchali a jež jim jedině
za záminku války sloužily španěl-sko-americk-

válku samu sluší

vlastně přirovnati tomuto: Jistý
v tradicích falešné cti vychovaný
kmet který již před stářím své

síly a rozum byl ztratil vybízí

aby totiž nedorozumění mezi ním

a mladým mužem se rozřešilo to-

hoto mladého v plné síle stojícího
muže na pěstní boj a mladý muž

který dle své minuloáti jak se sám

byl častokráte chlubil daleko vý-

še nad rozhodnutím otázky té stá-t- i

musí přijímá tuto nabídku vr-

hne se na kmeta který již své síly
jvého rozumu pozbyl vyrazí mu

t uby přeláme mu dásně a rozra-dostn- ěn

vypravuje napotom o

svých rekovných činech obecen-

stvu které se raduje a odměňuje
reka jenž kmeta přemohl

Toť jest jedna válka která vše--

chny duše křesťanského světa za

městnávala O druhé válce ne- -

mluví nikdo takřka o ní ani neví

Druhá válka jest tohoto způsobu!
'
Všechny státy jež lidstvo podvá-

dějí říkají "Vy všichni nad kte- -

rými vládnu jdete vstříc nebezpe-

čí že budete od ostatních národů

přemoženi opatroju váš majetek a

vaši bezpečnost a za to požaduji

abyste mně každoročně miliony
rublů plody své práce odevzdali

začež pak pušky děla prach lodi

k vaší ochraně obrátím mimo

to žádám abyste í samí do těchto

zařízených organísací vstoupili
kdež z vás bezrozumné dílce ohro-

mného stroje mnou spravované

armády učiním

Když pak se v této armádě na-

cházíte přestaňte býti lidmi své vla-

stní vůle a čiůte jen čeho si přeji
a co chci Chci však především

panovati: prostředek k panování
však kteréhož - vyhledávám jest
zabití a proto vás budu učiti jak
máte zabíjeti"

Nehledě ku klamnému tvrzení

Že jsou národové v nebezpečí býti

přepadenu se strany vlád jÍDých

států které zase tvrdí že navzdor

svému toužení po míru se nalézají
v témž nebezpečí nehledě k nehod

nému otroctví do kterého lidé

vstoupivší do armády jsou vržení

voláni dávají si lidé líbiti že od-

vádějí peníze na své vlastní potla-
čení a že sami sebe navzájem jf

A nyní se objevují lidé kteří

hlásají: "To co vy o hrozícím ne-

bezpečí a o své starostí nás před
- - -
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O budoucnosti Rakouska uveřejnil
posl dr Kramář v Revue de Paris
úvahu z níž přinášíme odstavec
v němž pisatel dokazuje nemo
žnost dalšího trvání centralismu v

Rakousku "Za nesložitých spo
lečenských poměrů v době Marie
Teresie — píše dr Kramář —

mohl snad centralismus býti po
kládán za užitečný státní funkce
byly tehda velice prosté Dnes
však když hospodářský a spole
čenský život sestál tak intesivným
a spletitým centralismus hubí Ra-

kousko Nelze přece beztrestně

spravovati podle téže formulky
bohaté kraje Cech a Moravy
chudobné provincie alpaké Halič
neb Dalmácii Centralismus pře
kážel bohatým krajům aby rozvily
všechna svá přírodní bohatstva

následky jeho pociťuji se ještě
silněji v krajích chudších Byro-

kracie v říši tak různorodé co do

národnosti a hospodářských po-

měrů může býti jen formalistická
kdežto moderní hospodářský Život

vyžaduje soustavné práce veřejné
správy která musí svou úlohu po

jímati vážně Stačí povšimnouti
si toho čím se staly Uhry po tři

ceti letech své volnosti Všichni

národové říše cítí potřebu takové
ho přetvoření říše neien Čechové
Čechové mají jen o důvod více

jestliže se domáhají co nejširšf
decentralisace ten důvod jest je
jich historické právo na samostat
nost zákonodárnou i správní prá
vo jež nikdy nebvlo odvoláno a

jehož se Cecbové nikdy nezřeknou
Ovšem byli by však ochotni uvésti
tato svá práva v soulad s hospo
dářskými zájmy jiných zemí této
říše"

Ruské mínění o věcech rakou

ských — Po odročení říšské rady
Němci namáhají se všemi silami

aby ukázali jak jsou strašnými a

jak Čechům nic jiného nezbývá
než obětovati se aby mračno s

německého čela zmizelo lasně

prohlíží situaci ruský časopis No

vá Vreinja jež praví že nyní vše-

cko závisí od nedaleké kampaně
zemských sněmů Jestliže tato

kampaň ukáže že doba politické
hegemonie Němců v Rakousku
zmizela na vždy Němci sami při-

jdou s nabídkami kt Slovanům

jen aby zažehnali možnost promě
ny dualismu ve federalism

Osvítá v království Polském —

Osvěta v Ruském Polsku činí den
co den větší pokroky a nejlepším
toho důkazem jest náhlý vzrůst
knihoven lidových Uplynul sotva
rok co bylo tam založeno 20 li

dových knihoven na zkoušku

Knihovny zajisté vyhověly potře
bě neboť velmi záhy čtenářové

jejich začali se hlásit o nové kni

hy obce pak počaly se starat o
založeni knihoven obecních a po-

volovaly pro knihovenské fondy
ísté částky peněz Vida takové

působeni lidových knihoven u- -

znal kníže Imeretinský za dobré
dovoliti aby lidové knihovny zři

zovány byly všude ať už od

úřadův ať od soukrom-

níků když bude šetřeno následu

jících pravidel' 1 dovoleni k

otevření knihovny udílí guberná-to- r

ve Varšavě policejní ředitel:
2 bibliotéky podléhají dozoru po
litického i školského úřadu kte-

rýž je v místě '

3 seznam knížek
knihovnách musí se přesně sho

dovali s katalogem 4 kurátor
musí býti zpraven o tom kde bude
knihovna umístěna i o tom kdo
bude knihovníkem a jedno ani

druhé nemůže se státi proti jeho
vůli 5 v knihovnách na každé
tři knihy polské musejí se naleza-t- i

dvě knihy ruské Prvý katalog
UŽ se ukázal nedostatečným a

komisse pro lidové kni-

hovny zabývá se sestavováním
dalšího seznamu knih

Vipotuiaky ůiiittoij In John
Wolfa t Mapleťm I sdřluje oále'l- -
vhí: '"Cftl jseTi vřliui mnoho v lítn
ChriHlíiin Oracle a jin(ch časopisech o

vylřcříťcli Pra 1'etra Hobjkem pl
vidřnj"h Pamatuji mí ie j w:tn lý
chul tiilin) ilěila a ike mluviti veliké

zručuoití trlho lira Petr "l'lrčk
l)t Visit Fthriřvť uytiéjSilm

Byl po WIa jejich domá-
cím létaiftu v okremj Washington Slil

Jmenovali te lUajiltorioté Dědečkovo

jmáno Uylo Gtsorun a 'iteuvo Frank
Lék hemúie přežít) století iedx hy

tyl cenný Jrtt toruu přes sto let en

lra Petra Iluboko Hatfm l)rm
Petrem Fahrjeyem bylo objeveno
Jet to složenina bylin Win ku a línů
V íiiiíijí krve ořl£íloae vidy skvěle
Nelze hu doatatl v lékárnách Prodává
se pnwz od 1vlftílnícb tníatoícb jed
natlA O dalif poučení dopiite na
Dra Petr Fabmeyo 112 114 8
Hov ne Ave Chicagu III

Předplácejte na Knihovnu Ame-

rické j poaze ftou ročně

OKNA proI-W-
: 1100

i buM Mt a HOu JB ARMSTRONG- -

Kdo koupi ft i uHi
rioatane pytle p'dUr-kei- u

Zliete to r král kukuřice
koikichno lellu vtm
obil ku plno temena
kukuřice Plifetangl Snenandoao liněm aneb íenky t

II kupnjele ukradniřkWHAZUJETt a htroinky obvyk-
lým aiarymnp6aobrm Za

ruiujeuie vátu tokivldPENi£F pory kily objednáte
PN110 od ná Ib&fml

ainlleme Vám ten nfjpoui-nejl-iCHCEME a nťjskvotDJif katalog
VAŠE kterf i iK)UÍl inki trTé

a dobré' keh astromk vollti

JMÉNO Jak tázft Okorat aoletrovat
riecbny druhy ilromi a keth

Peatujem t mnihiych roiměiwch ovocné
troníky keře r&íe aoniobné stromoví rlak
chceme prodávat! via přímo kupujícím puta
1 o Ml katalog který zasíláme Opni adarma

Síoox City Seed & Nursery Co

Simac City lav

Za centů!
Chceme leť tlskatl HO-O-

nových aákajnlka:
1 I pak arm 13den retkvliky 10c

- r noeno srn iuc

nejrtorvrepr Hic
' dlouh L'Kbing okurek I0o
' Balzera nejlep ulito líc' kailf fík rJ jablilek Mc
' ranné cibule i"c

' semen k vě 1 lnových las
Vceoé $100 za 14 cti

10 mkliíká v ceně II 00 a velkýIII nái katniofr ut'em vám po ob-- I

II driftil 14c v kolnách s udáním
1 li jmé a tohoto llutu Chceme s

J vďi vámi obe hodovat aviwe e
TL IJĚ 1 kunitě II nule amena nnbuvv- - d(Je th„--

t
jnyCb ultralova

semena 681 Ib brambory II sud Kata-
log samotný 5c No 104 hdt

! J A Salzer Sefd ( LaCrotwe Wii
tMMHtlNMIIMIHHtl

Uspenó rolničení

závisí vybradné od drobí
semena jaké zasejeme

Hemena naftě jez kupujícím tul- -
láme Jsou vny dobré zkoušena a ta-

rifujeme je co praná dle jména a dle
nejlepší klíčivostí

VÝBĚR KDKCftlCE 8AZEČKY:

Pride of tne North to 1100 bull Kat neb
vice butlo po Í5c buSl— Dojsrajo vyoďuceh

Yřllow Deat Lcimlnc II 25 buil 1 neb vine
buílb po II IA) bul— Zruje aal ve 100 dnech

Lecal Teader (žlutá) — Zrale asi ve IS

dnecb
Semena naie Dři tován a ve riUsln nlídě a

nodnebi uříiulvo ku dokonalému vyvinuti a
dozráni Mimo to pak JeSré důklndné Je

přljřfi-m- e tuk lo w&ieme kaidé-m- u

aa kiiíivoglradobrotu semen mílu
Dobři semena Jako Jetele bolinku luiniho

(tlmotbyi vojiěinv třtiny cukrová prosa
(milieu utni kupujeme v ka2dé době

Máme na skladě obmezenou zásobu

ranných na severu pěstovaných Obij
bramboru jež prodáváme za M 00 bečku
Druh tento dií dvojnásobnou sklizen a

jest rannčjííf thSílmS

fiate oam v reci ceske anglické neb
nčmecké

Shugart & Oiiron
C0UNCIL BLUFFS IA

Iostarejte se
o budoucnosti

wvýeli rodin
přistoupením
k roiitrenetnu

woodiian ň mm
jeni vyplácl pojistné

provii6 a ryohle

JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ

Hledají e Jednat Aé

k aaloženl novcb tánord Vhodné pod-
mínky

Doptfte o podrolinostl íesky neb anglickyna vrchuibo velitele

J C ROOT
311 gheeiy hkck OMAHA NEB

60 výstřižků

z otoalů

a

t Jeilnollivř íiul smfnf

a 50 centů—
kdo Dám mSíp obdrží od nás

zvřSný kreflený obraz UhU
pfMlobitnv dl liui nám za-

slané oí krímkť na rov
ná e obmmo ' (

Tle Kun Co

lehi mydláři

1082 WlltkSt Boulevirj
caiaco ILL

: K:„í ViíoU-todai- k aée
Bydla aa kll llt# iru lauaré
nal adreaa

T
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