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Zal'fítot ftavsjská Jst přelm
tm tldUcfié poiořnostl a dychti
vi o'sk4v t daiií vývin t4iky tá

N#ni t"m poflyhností le j tik

roíhodnýtb pMvrlencA připJeňl
ostrovu k 5nt4tí v kngřrsn jko
je odpůrci} Pivéjil ďvoe)í le k

orhranA rníífh nájmů jet aptřebl
abychom měli r tichém ef4n'i sta
niťl k lel by naie lrtvo mohlo se

tAolw)viti a It je nutným chránili

tntčné tájnsy těch obíanft smeri

ckýrh kť řl Um usazeni jo aneb

své jmění mají Odpůrci naproti
tomu namítají le mohlo by připoj
ni havajských ostrovů věsti k záplet
kám mezinárodním an (a! poud o--

sirovy ty jaksi na polo pod dozorem

tak dobře Anglie a Némecka jako

Spojených Slátá stály Mimo to

le byly by nepochyboě idrojem ne

snází a nepokojů a konečně Že ne

vychátl tato íádost o připojení z li

du tamějšího nýbrž od hrnky pian- -

táinlků která svého vlastního pro

spěchu pouze v tom hledá Jisto

jest že Anglie trakem velice žárli- -

vym střeží ostrovy havsjké jelikož

by se jich sama ráda zmocnila Hy-ly- C

by ji velmi pohodlnými až se

uskutečni průplav nioaraguanský
an leží skoro v rovné čářd na cestě

do Indie Zprávy o tom že proza- -

tímná vláda uchásl se ve Wathing
tóně o připojení působí na angli
cké časopisy jako červený šat na

býka Jestli vsak co přiměje Spo

jeni Státy aby žádosti prozatimné

vlády havajské vyhověly tedy jou
to hrozby tisku anglického kteréž

vyvozuji účinek právě opičný Vlá
da anglická podala u naši protest
avšak posud není známo jestli proti
obratu v UavajiMcu aneo proti při
pojeni téhož k Spoj Státům

Bnrklen'1 Arnlca Salvě
-- lll4l mat? irlil pro pornlny oáf

lny otckltnr vfedy 7rUniy lllalr stvrdit
roeo (rtuoiv-ala- r tun oi if TTrtomt
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Sado Droiw Roři M M IDIBOB fpoknlCIMXl
itrbo m pÍM vrélL Uu JJe rabltka Ni
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Pečojte o tré dítky
Tsk volá každý lidumil vem ot

cum vstříc Zachovejte sv&j nej
v tří poklad v zdraví a ítěnií Nyní
když chladnější počasí převláda
kal 14 lest v nebeznečt nastydnuti
které ro&že miti následky smrtelné
A přece jest pomoc velmi snadná a

laciná Sevcnln Búám pro pllcni
ntduhy vyléčí ksidý případ kašle

chraptivoiti boleni v krku zánětu
záduchv a let vvtečnvm Iíkm při
všech nemcích plic a brtaun

čekejte až ae nemoc rozmQže nýbrž
hnei při prvních známkách kupte si

Severftv Pllcni IJalsám láhev ti 50
ctft menií ta 25c

W F SEVERA

český lékárník Tedar Ilsnid Is

S4xrŮ9 BaUám pro plícni nedu

hy jest neirotiiřenějslra protole
nejlepiím lékem v Americe

V případu nastuzeni vyplatí se

kaldéma Uostalflv fllcnf llalsAm

nebot áclnkuje rychle a isté

Severova ms-- ť pr svrsli a vjraienlnáai f
leA dmi Stu Omlmtnt U
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LINCOLN NEB

Poskytuje nejbezpeénéjM a nt}li

cinljii pojištěni Pojišťuje výhra-dn- i

jen farmy Nechávejte peníze
v státu l

Přijďte neb pište nám uc dáte

se pojistit jinde

W Několik dobrých Jednatel ft

se přijme

Zmiňte se že řtli jste oznámku v

tonto listě (2-'C- j

Kupte si --—

přeplavní lístky
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Ctil na ota lila
Trpí-l- i kdokoliv tánétem hrdia

chřtánu a plic nechť neraeiká a oka
mži té počne užívat! Dostilflv Plícni
BsIaAm jenl alkdy aeuianl se lila
kso

jl

'St i

li

to řfif řj'
HhiftMě fcř

Z jViíiiáliiie Ky fri]( # i#
d i i Uln 1 vypwkU lam

pravá nl' Ir h"hl-k- i N

mii dw# tťM # fi#i 'ít
f áteřý tl' kft { tyfi muli najeď
noa temMí ft finy jel mi hýli
i přivodili páiý neftník uii
nil elfflei pku Jdn se

chtít wpálit druhý alřelit ji d t

otrávit a ta lí
Zte r Kae

In 31 lvi n ručen byl ve

Wiihita Kn Wilíiam lí lijte
týly MÍťtrií jívovařti lrký-i!itl- r

Ilri-wios- í l!rojíoy t
di Mont TJ1 b%inf n J"t
krill iprjfievřřftJÍ en£i

n4tllj jho initnaviťlfim
Ujr o iputnáctn mřulcft e ukrý-

val a l4jrvé njnf lpa4en tyl
Právničí jťhoihtiťil podili 141oto
babt-- a euryun poní va-l- i al jmlicťj-n- í

chíí kroku takého očekával

polal vřině uvího nřkam ta m£to
v náležitém pr&vodu a nikdo jiný
neví kam Lřady v Helena ozná-

mili policejnímu chéfovi le zatže

ním l!ytre učinil bodrý lov a pro-

to aby v řrnc iadri 1 na tak dlouho

pokud ni proň úředníci i Helena
nepřijedou

1'řed Rondem pro trai iřntví

Záleiitont obviněného Beattyho
že najal knohaře Oallaghera aby
tento v dílnách Carnegie ových v

llometttead Pa otravoval neoniové

délníky projednávána byla v Pitt

sbargu témřř ctlý týden Obžalo-

vaný probláfiil že nice kuchaře

Gallaghera zná ale k činům podob-

ným ie nikdy jej nenajal Gallag
her vypověděl Je mu obvinřný
radil jak prážku otruSlku měl by

použiti a do jídel pro neumové

namíchati Vyslýcháno jet několik
jiných svědku již svědčili na pro-

spěch obžalovaného dokazujíce
dobrou pověst jeho

Ohromné mrazy

V posledních dnech ledna ohrom-n- é

panovaly mrazy na weverozápadě
Dne 31 ledna v Heramona S I)

byla zima jaké tam není

ka O sedmé hodině večerní bylo
38 stopnu pod nulou a při tom silný
severní vítr vál Ze St Paul ze

dne 31 ledna bylo oznámeno že

blizard tam a po celém okolí tle
řádil V Helena bylo a! 4fl pod
nulou ledne chvíle co zatím v

Missouía bylo jen deset pod ač

místo to od prvého jest jen na

Ttdálenost as 100 mil Také to
celé Montaně kruté byly mraty a

spojení na dráze Northern Pacific
na mnohých mítech velikými váni-

cemi bylo přeruřfno Zima v obou

Dakotách a Minnesotě byla ohrom-

ná a trvala po několik dnu školy

musely být zavřeny a obchod na

mnohých místech mraty velice tr-

pěl V Missouri neobyčejná pano-

vala zima také v severovýchodní
části Kansisu a severní Oklahomí

zimy pocítili Dne 1 úoora bylo

vSt Paul Mino a okolí 50 stupna

pod nulou v Jiinf D akotě v Iloron

a jinde 36 pod nulou kdežto v

Kansai City Mijn klesl teploměr

al na 34 pod i pod-jbaí- se Jakoby

h- - olitii i4kUlnl kipitil n

VooW a éUny řidititstf jtf
mloé jko major W Wirnr

bývalý v řehni feliul O A It jini

Hpolečoot natývatí m bude MUirri- -

vin International Trlephons Co" a

patent její tak tvaaý Harrisonů

vyniká prý mnohou novotou popU

tak ta telťíování u této společností
bude prý mnohem nilsf nelli o spo
lecnonti jiných Tál tavede spoje-

ní met i New Yorkem Hostonem

HufTalo Clevelandem Ht Iouisem

lmisville Cincionati Itlsburgarn
Phila delphii Washingtonem a

col vyžadovat! bude ná-

kladu $10000000 Nejhlavoějíl

výholou soustavy jaké použlvati
bude tato společnost jest to že ne-

bude ji třeba služebděvčat na ústřed-

ních stanicích a spojení že dle po-

třeby tvlástni strojek automatický
sám dle vale toho jenž telefonem

mluví spusobf Ve spojeni s telefo-

nem bude mfli společnost ještě jednu
novinku le depeše na místa sebe-rzdáleněj-

přijímali se budou po

případě písemně dle vole tasýlatele
a ve snímku úplném do laji se na

druhé straně adresátovi

fliti pezenky v Chlcafu

Dědicové nedávno zesnulého Col

C Clay Kiuga z Kiogsville v okresu

Johnson Mo podali žalost soudu

aby jim přiřkl část pozemka ve stře-d- u

města Chicsga v rozměru ani 160

akrfi majetek to jenž patříval před
75 roky jistému lioorbonovi a v

nemž pr King který roku 1885 v

Kingville zemřel měl podíl jednu
šestnáctinu Na majetku o který
se jedná stoji Auditorium chicagské
a má prý cenu asi 40 milionu a soud

proto tím zajímavějším býti slibuje

Hrozný sond lida

Henry Srakb černoch jenž v Pa-

ri Tez spáchal násilí na 4leté

Myrtle Vsncové a pak ji zavraždil

odpykal dne 1 února ta hanebný

čia svftj hrozným sp&sobem Cer

noch byl dopaden t Ilope Ark

kamž po spáchání zločinu prchnul a

odkudi nazpět do Paris odveden tu

ke k&iu přivázán polit pot role jem a

upálen Hroznému a nelidskému

divadlu tomu přítomni prý bylo na

10000 Udí

Prenlďntsve poeehtTi:

Dne 2 února poslal president
Harrison kongresu poselství v zále-

žitosti přívozu cizího tboží do opo-

jených Států přes Kanadu o výsa-

dách drah Kanadských pojednávaje
V poselství radí se aby dotyčné tá--

kony podrobeny byly náležité revUi

a npraveny byly tak aby soutěž na- -
ieho ob shod a ve spojsní Kanadou

I aetrpil

j ryi-tiln- vyilntimu muikkí iH Ulo nsnoj
vťí ixtMrMrt i liortiW pukli uiivá M tárotoB
urvu Mmllfl a iillulkjr iii Jtra co kk vnitrní
Holi i- -l Hiijii a t ky rrraJenlnjr (ona
Uhvo vsi

Sniroa zlata man na eel

Kiti'n'!l mi illi iFiiiluJi irorna nromylnrn
jironthiikiim rti niiluliuiii ofmm od niytr-

-

nrlio nH4iiiiiil Ht hi iii iiriiui tnii irpi--
n

ilřtl mpitlfiiiiii i'l n KjM-- nb horance tato
niHiii lun ti i hlr iMiuuiw i nna uc

SeteroTA holitá nánlasť íflastrl
lltaling Pliuttr 4

Jrriiarni-iiltuviiiirn- ! irniMrk proti mltni-- )
mu ri vnittilmnu jiriilMi )Klia oin a piohán
xirMiliií' kťic riu lu vl6 nemocím krti a

jiátffp khíim ťhriímoi a jioil tena k&o

Serer&v sílitel ilasů atr tu
lont rbornim proniriilkom proti Tyralonlnlru

lupám a pol Múii?-l-l níco íamnciti
vypMilávniil vIhfú aneb ulniil Jich Vírtut J

to o nilitel c a lálivn f IUi

Sererova rfiíová masť R tat
oltrnfiii)i vii llkoii poilráidnoat kftío a do-

dává tvářím plíjiiinnnti lilailkoKtirtiiitalMk
ťftuolií ďilifo irutl ipruMMil nemlurHatna roiá

í i ~

(Humla yfj nul iii fu

Seversa pomátl na vlasy iiatr iWodt
alnuf icf k uulot ni In vlaní a pomáhá od lupá
a ohnlpalc fl ira4lvlné hlnvy Ona Ías

Seterov nráiek na tuby ra Pour
je výliortif pro f !Mni nitil vilmiulo llh po
cit r AatM-l- i i i a uxilravujndánntsdodáril
i i _ i: i A„x k 'J -

Sererory knpky proti holeni tubft

íliarl lHU tl kniili-l- velmi rychle a míly by
m rnkníilé iniiil ilřivn ncl kábne k pro--
iifi-lki- ntilikálnf tna luo

AtTrAtT nl'Hl tnřírll k n '
Jo pravím nllflcm třchiu trapiVa poakytitt
rvrhlou unadnou a trvalou odpomoc ťi

Severu v Jim bojfrf linlment
A'r CMrt tmatt

rutnilikt britilm n kk I ilitl IM IrfllSVkVOli Ul 1

vweho viwiu Viana Knmi inoroiu acgsrír
nl o ekliny tuKtl přt-h- i£i txilnati tvall

prx-- odřeninám od chomoutu a v

o [xxlnlnflio ťonatáhvs&uo
Serer&v léčivé práíky Omdanm řwwi-- '

t fvlát pripravt--
n k novch s parť

jicich nemoci koni hovřtiho dobytka ovr
pranat V (ápadmeh krajinách ťft kaliK'
onemocněni rn ho ulivstl a dobJf m vfilř
kera ťenavMií kralih ky Wo„ menáííSo J

Severoia larbolotá masf pro dobyta )
Vtltrinarf Oinlmtnt í

hojí fMlIeniny puolcn chomoutem neb !

dlem ákrahnuli tral rány boláky bnf r' f
pukliny pohmoit nlriy atd Mauf tato ok'

míli a"iavl ápal a inmetl hnlaanl H pod V
ráni Cena krabiky _ j" x '

Ha pr4ej rt váerb rek rbMiarsaek s wft —

Nn Dovoluji lupouirniri Jednoho kal1
kdol by mé na tilíiku v#m olidrietl o '

mohl ie Jtw-- pokail hotov poalail Ja Jedno
livé na kaMou ailrmu dolilo npatraol a f l
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