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tachoval si srdce čisté netkalo-- " umahal aby toufajícl si dčvče

nř poctivé tuto část individui při životě zachoval— NY L
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moderních která jinými záhadami

se řídí již dávno staré záhady lecká z Chicaga pokunila ne o sebe
od sebe vrhla Poctivost? Ta vri)lii i iifáramn linií v ViiVf

finské domácí síty dnes v takých vrstvách více ne- - ivi4k Drážďan porouchal jí

'j j do prodej) 25 tuctu dám- -

ono pro domAcl potřebu zho
"éh i černého erge v množ- -

lt ncJleAÍ lék

pmtl katili rhrapotn knUrrhn brtunn a
LrAiluArk nuKtiiíi-n- l chřipce cánéto
[xilfpirm v krku jxátktiin oorholln

pnti ťtn tirtnocim plic i eoa Wtc U&c
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Piau nic ie na ni a za m neua „(Uiko lak le odhodlal se radčji
S poctivoiit nejdál dojdeš bývalo M jfti bef nři0 y
staré přísloví dnes nemá žádno

nemocnici z ní vsak jed na iuvm vy- -

eeny u takých lidí žádné platuo--
Ppoval a zachoral j životsti dnes ten nejlepií a jvag

poctivec zflstane ubožákem k ni-- 1 i Václav Kozák český mladík z

čemu to nepřivede zastane odstr- - Cnicaga odjel před 14 dny do Káli-čence- ra
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f Tnie Mí l #50 v kapse cestoval

Náprava záleží tedy jen v tom Salt na ] P°- - Nedaleko Topeks
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Kovprovy Tilulky pro jálra

aby lid poznal vrstvy o nichž výíe Ka byi " vlaku i se svými irskými
řeč aby je prohledl a vykořisťován

ZA 290

llolesti hlary
nervosnosf horkosf bolesti ner-

vové Jisté a rychle vyléčí

spolucestujícími vysazen kteří ho

kollegiálně Mtioukli a o peníze obrali

Zraněný dopraven byl do Cbicsga
te ii kteroukoli ta 08c

ní na účet jiných obce a státu uči-

nil přítrž tím Že konal by vždy

IOdbor odénií
( ničeho v neioovéitfrh rjod

iJíiJí i(MfíO Osu nuniKo

občanské povinnosti své mocí zpět
těchto a převahou aby přilnul jen y fl2lilel& panf Xere„ie Vi]m0i
k té straně jež vždy zájmy jeho
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Pro'm varn oemobli ukátat
Mílerádiď ai naH tbo2f

práce domácí na paměti majíc ku

olahobyta země přispívalaakažemn

Prostředek staré chftry pro děilt

SOOTIIINO - STRUP
Pro děti Jimi rostou tuby——

Vid jr ne má dávst dltkám kdyí Jim potlnajl
rftntl ruby Upokojí dít A umírni bolem dia-n-6

po n' m tmíknou Vylétl ritrorou kolíku
a )ft neJlepUira prortfodkem proti prftjmu
í& iáhirtft===? TDaRaioir

Mužskd obleky

ruené Vtkeré buldotování

paděláni línlkft kupováni
hla (i ta penftp aneb řat aváženl
voličft te víech možných dintriktfl

aby v Jednom volili obvodu třeba
tam nenáležejíce pro tu a tu kliku

dřje ne jeíté dnen npAnobem ai při-li- i

křiklavým Allidavity a kon

lenty v konvencích éerné na bílím
by vám toho povédély jen kdyby
ta tuto rouiku tajemnou bylo přáno
vám obyčejným ftmrtelnfkftm tak

nikdy pohledřti Ale kdo tím
vinen? Zdaliž ne poutě jen lid ten
H&rn jenž u volnosti tvé nejde k

oHudí aby h lanem avým rozhodo-

val? A ku podivu z vlantní tku-íenon-
ti

víme že nejvíce všeliké

podivné práce ípinavé vykytovalo
no vždy méroa tnaínou u demokra-

tů Ti ai ua lecjaké Již "gejmky"
potrpěli a dle tobo pak vypadaly
jejich konvence kandidáti tvolení
a bfda doBtali-l- i se kde ka aprávé
StailC rothlédnouti kol o doklady
není noute
Ano maji pravda všichni ti

kdož na dneiní apolečnoat na
dneSnt politiku v lepSí hodince po-

znání žalují podobná tnemravně-lon- t

a zvrbloHt volné ťmí svobod-

nému lidu neHluií Ale v jednom
děje ae mýlka hrubý omyl Politi-

ky BÚčaxtniti ho mají souhrnem ve-íke-

HoučáHtky celku vefikeré

jednotlivé vrstvy apolečenHké a

jmenern tohoto celku se mluví A

Jmou vSechny ty Houčámky atejné
todpovčdny? ZajiHté nikoliv mo-

hou to být jen jednotlivé č&Hti a

vrntvy A tu třeba činiti rozdílu
Která čáHt jHt tedy zkažená která
více o poruSenoHt v politice aby-

chom tak déli má vétSí táaluhu?
Jest to ona veliká čát která tvoří
táklad ftpolečnoHti ona již pronté
"lidem" ne natývá? Jest to ona
veliká čáHt která v strádání nedo-

statku v hmotné tíni v denním zá-

pasu o bytí své se naletá?

Jest to ona veliká čáHt která je-h- h

ve velikém procentu spokojené
a Sťantně ono veliké břímé vezdej-

ších bčd a utrpení trpělivé a odda-

ně snáSf jhu tomu s odevzdáním

se podrobuje? Jest to ona veliká
čáHt která na mnoze od čanného rá-

na až do pozdního večera v práci

jetapřažena a hlavně na tuto od --

kátána? Jest to ona veliká čát
která neschopna je niySlénky ne'
mravné neschopna skutku ovravdu
zločinného ona část která úděl Ž-

ivota avého vezdejšího žije smutné

CLARKPS Totot it n]lpli ko-

řalka n ivílí (t to
ovU řlU iltná kořalka

'i— Pozemkové výlety— 3

Pd WAIÍASII DRAZE

Dne 11 a 25 září a 0 října bude
Wabash dráha prodávati líslky za

poloviční cenu do míst na jihu dobré
na 20 dní od dne prodeje O líslky
ceny a úplné podrobnosti neb knížky
pojednávající o pozemkách podnebí
atd hlaste se v lístkové úřadovně
Wabash dráhy 1502 Farnam ulice
aneb dopiňte na O N Ccatton
TM tf lí W PAgt Omilit Xtb

PURE

Blue Island a Loomia ni kočárkem
v němž dva krajané jeli a smrtelně

zraněna

V Carlton Kewaunee Co Wis

vyhořel krajan J Vaněk Shořelo

vňo i s letošní sklizní a pojištění není

Žádné

][ V Chicagu zř'zena byla nová

divadelní společnont o níž "D III"

praví: ''Nafie divadla milovnó obe-cenwt-

zajisté již dávno postrádá

pěstování lehkých divadelních her t

j veseloher frašek a činoher kterým

posaváde nedostatečné pozornosti na

divadlech bylo věnováno jiik ae to

muto zpfttiobu divadla přísluší Této

prázdnotě choe vyhovéti nová diva-děl- ní

společnost s ohledem na to že

včtžina obecenstva tento spfisob di-

vadla si přeje Společnost sestavena

jest z bývalých nejlepňích oblíbe-

ných ochotnických sil a hodlá s celou

silou a vytrvalostí tento spúsob di

vad In nřntnvftt i Sriolf'nont nese

a oputrnoatl
Clrkn'i Pare Ryo nn( drabon

Zknat ji ptoJU
V na lil n viJelio lékárníka Pak-

li l JI nemá objí-dm-- ai ji od
tiíkliTého x následovních vlkoob- -

RY

ffové obleky

7 kó ťí!ovlnřní fiedó neb hnř

l ky po #500 Nikdy nebyly
ř'ány laciněji než tu $800
líVlnfné žlutohfifdé a černé
#y fionató neb beHoó kabáty
' lni po 750

ť-- a 112 nabízíme pčkný vý
iniiJnkých oblekft kairnfrovýcn
yíových a vlnřných áoHalými

kabáty aneb a dvéma
Jii knofllkft Utřlte od $5 do
V dobrém obleku

Jusa yšelio druhu
Vládané vepřové ftc migar cured

Vjjunky 13c aiigarcurud picnic
ř'éc lK)Bto'iHkó dlouhé Šunky
f VHecky malé krabice mana 5c

nlki ktH JI maji lUla na ikladi:

Xo TcxaH I

KICHARDHON DltUO 00 — Omaha Neb

E R EBOCE 00 — Omaba Neb

H T CLA E KE DRUO 00 — LlnoolD Neb

HOBN10X HESS MoBK — Slout Olty

McPIKE řOX — Atchlann Kana

CHDRCIIIIX DRCO CO — Bnrllnirton la
WOODWARO FAXON CO — Eanaaa Olty Mo

OLNKT McDAID - Clinton la
WA HOVEBACO — DiiTer Col

LTMAN EIIEL DRUO CO M!tinepoliakflno
BťINK KEYES DUDO CO

Na své poslední cestě ustanovil
nás cestující jednatel následující
krajany za místní jednatele v níže

jmenovaných místech pro ilonpo-dář- e'

"Pokrok Západus a "Kniho-vu- u

Americkou" Všichni jsou
oprávněni prijímati předplatné a

NOTES B1108 A COTLEE St Pani W1NNta 13jo a 13c libra
RVAN DRCQ CO 8t Pani Mlím THE

všecky obchodní záležitosti za nás La„v iuá r1(invA divadlo aneb odMáslo a Hr
7r!ln°lT' MVd4k 1 Mťli žeHkími demokratiokýmiVrtit v A vantifiviiLif rnmln Qlr liit
Coii siiUon inTbr politikáři v Cliicagu mluví se vážněAlb nejlepží í máMloven 18c

J2c vžily perntvé na akladé

Collmrn lllrks & Coneer
Ml% IJediní Jednatel

SSi "'WIIISKEY

"Sila a záslala Pokyny mlftatím"
("Silot and Bmilag vitk líinlt t Dairymm")

Ooc libra vude ne prodává po
Awnncí Svýcarnký itýr 12jc Ho
cihlový Hír 10c 12} a Iflo Ib

LurHkýaýr po 12 a 14c Nemáme
od nrif H Juhnaona iWa
JaaMTurnvra

Toto Jut nejlepií
díl" doead vydané oVbt

HeLonruu x a Etuřáu jednoho českého smírčího soudco s

B:v::v::v:r:":v:EVÍ:KÍ p°íiu Jení bude pwuhorok uau

Tyir Fr li kitmHk noven Senátor Mahoney slíbil čes

Sv::ví kttnu dem-kub-
u

5 v

Breoum rt Hbu prospéch toho záměru budo horlivé

— " pracovali (ČeHké Chicago dobře by

ííft íl- '- i4ho íWkw dDu4 MmRa npotřebovalo několik soudefl k urov-''""'le-

klmu kdo (1 vxm J1d- - i

betpocetných ostud a akand&lft
nivtpr Mv obfM pkí vři b

obfttrpfod itráio hiu Urgiirky ubn- - které projednávají se denně na max- -

BMkr notoo-ll- ) 0ÍBllbrmn 8t řnl
Hlno XDHIííolf neusne stauitlJ

1 J--U 'í lomtn a kaldy
ml kuř a dobytkár by Je-d-

výtlak míl mlU

I iež čerutvo tbožl

kYDENBROS
( roh 10té a Dodgo til

IlAHA r NEB

Zdaraia a nittlm katulogaia
"Ohio" fetaíek aa fialad

a plot a piany na allo

CO Salem Ohio (irnodmtuk silvíb fctra


