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DDjciuiiivKy z venkovu
ádáme Čechv a celého zánadu I

náiu dopsali o zboží neb vsorky tj
ukázku a mohou isáti českv 1'rLv

připravujeme nový cenník a prosím'
o oDjeuuavky
60 kii"A nebíleného bavlněné
ho ílanelu yard 2?

60 kusft o saúnu tmavé
a světlé harw bóial 1' n ''
—my lej prodáváme yard zi i

12 kusá ÍM nebíleného plátna I2íf
! íl— 11— il l VSI

iieoneuy MiřiKcr nanei yaru
200 tuctu ručníků J0 rftzných

druhA velké a prostředni
prosté neb s třepením baví-něn- é tineb lněné které stojí za
1C 12 J 15 19 a 21c všechny
na dlouhých stolech M Ažeto
MÍ wbrilt r í'l-l- I vúuolv
avšak obmezujeme se pouze
na o rucninn osoue jedn po (5

Tmavozelený tmavomodrý ne-d- ý

hnědý neb černý water-pro-of

U yardA široký yanl
Yard široký bílený museli 3'
Kostkovaný ňotyš na zástěry
1'řijďte záhy a vyberte si

f

AviasíM vyprodej ucks
Aiame hhi 67 bílých svrchních dek

některé jsou trochu pomačkané nei
potřísněno ale žádné dvě neisr

jitu uiui ja tt#u tu 1 I
m lit ti t1rtiíní i
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Nové druhy podšívek do rukávA1
iiae

Sítinová podšívka 25o

l tKiio podšívky vsecu barev locá
16c a 20c 1

in nu ponxivKa (io iimcn a opasst
20o a 25o

Obyčejné podAívky všech barev
ao yaro r
Jelikož isme měli neobvčeiné aii- _

no v lomio oiroru naHiiromúz lily
se nam umný a wiirodavamn
cnry siny poi yardy za I Jc yird
iwiunri imi n iiMi'ii-i- i runo a

iMinim lumiun simui jen 10
yara
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a l"tdf elý iMiwbti Demo-

krat" t 11 le se eb ta ii vid
fay svalit! fiemohon a nllvi i p# o

Utl a r4ilf y I U l Wnu tvu na
vosa stran í Ilayof 1 1 ki pl
terf'riil fol'e )tk Mi a

WíI policie rhre ilnnitit iostiřk
alv folili f nfcřsai lotfi't deoioira
tuk) Ifetek K lo idffclik —

ře i i fot f -- Ut k ? fi 'i li

liuvé nápoje Tak stal pok'ia
voUbnl kUrky lii'tf mimi
ve t wr I k fsl Il4twl vjťof ob
ih4ll klerkf jedhotlífýh f ci#tkl

riabllíje in nt wf d iptitl li se

idv'ia) prostffli demokratu ke

Střiny Není to ejmel( 'y se o

In rtepokuadl Obi'nk4 flfi
tabáíla bol proti Iern4m míla i po
4ika dosti iih$ a snil ly i

btlo I poahlo tento divoký kel vy
vkati kdyby se J dostalo rtOno i

ol rtiayora Ale penlie ktré
polila lny heren plynou do kairtJtn
řiltio fondu plili cenné nt
aby nepřiměly Hopkinsn k tomu

aby tamhouřif oko V'e k prá
poctivá snaha íedera není nu plal
na a jl nthft4 nelil stale a stál

iýtí na stráM
Jednu Věc iiemftlej mayor ito'iliti

k strannii kým MÓelAm— kouř i nk- -

kehi uh'l Proto nepořídila ddgac
olx liodnkA uhelných vedená P r y
WLitebea lem sni po dobrm ani po
zlém nio a mayor povede IkiI proti
továrnám které vyvozuji z měkkého
uti 1 1 odporný a škodlivý dým vcsfle
a rámě ilále Obchodnici kroutí ee

pod vj hlídkami takými na všecky

strany ale čistota a krást města i

zdraví obyvatelstva přednjšl jest
tuším nežli celý onen odbor obe ho
du přáni jednoho a půl millíonu lidi
dlužno spise vyhověn nežli zájmQm
několika jednollivcA Také boi proti
nepořádku tomu neuškodí jásající
demokracii kterou iedeo s nromi_
nentních kdysi Čechu a dosud poli-
tikář tak rád povznášíval "na stupeň
božství" Kdyby to mělo co činit
s politikou snad by mayor ten čmoi d
z komínA vycházející uznal za clrni

příjemnou vftni Inu jsou lidé při
nichž účel světi prostředky A ne-

jsou to vždy mavorové města Chica

ga ačkoliv jich v Chicagu dost a
dost a mezi nimi lidé kteří mají
před očima účel sprostý a prostředky
smesne malicherné

se se sírany vlády kladou Čí-

ňanu Moy Sing Mow překážky aby
si uvedl ke svému krbu svou zlatou
hrdličku Kom Yok za kterou jedna- -

telé v nebeské řiši zaplatili Í2000
není hezké ba nelidské Mow test
jedním z prvních osadníku člmtkýcb
v Uhicagu muž spořádaný a přičin
livý a výlučný zákon který sám o
sobě všem pojmům o svobodě bija v

tvar nemaže přece tak dalece bvti
hnán aby roztrhoval násilně muže
od Ženy!

O národním životě zdejším zas

podruhé — ?—

Severovy prášky proti bolestem

hlavy pomohou vždy Mějte le po
♦uce
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poxsuck i Ulc tlobsoá iiikoa eima l bki
podmínky
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rt)lfiio ftleril f foilinlrh p"il
tU Jakftl Masoval proti felvoUn

řláiikti likoftt Hbrm'tvt '"í
tHbrv ui#i(-(!- o IMvo ly ]lio
k lm ikratk l yly ty ! t r#(i
blikintká a Iwiňisifat m [ oiř#lif l

]r„o hHíomhi ni f siřil řl řoínl
nlfl vtii killý iPlař f refté
1 1 1 folio řiáfiln Tt ! rhferi H n t

l stMřo Ml ref # !a'sw

niiln mítl ďiti tlata abvhotft

j#dif dfili4 vymanili iwdilí

ft4l a (ow rit liko řy nt

!t Málka stfll rnái'bii 4 Jst (oti
i kú lilavřil ifckf orřirany amf
i kh'i rlmyiN a kdyby byla ř I

loha řia u lt otáhf lik'i onolio pora
lna bfvilato ani demokrati nebyli
by bývs li odfáJill álifio'iU ři lni

linku hraitiřakoti kteřoul kalo
řoh spadováno fiárn byl ďitl
ilata abychom protiváhu rtrni'l
m tunojslvl stříbra postavili mohli
KaJ lý roi itunf Im ho Irilk setnatl

mo) ) pakli nelni lin po lporovatl
a irif jsi hov kovem drtlslm a pakli
v kaldoti dotni pohotoví nbiid-n- i

jeden aa druhý vyinítiiti tu oba lovy
s řoel o a onen jenl l'p ' ťjí
stálen by byl úplné t obhu Žt lný
národ mající svobodné a neobrnoie
né řalenl oImiu kovft neml po inafl

fiíjij dobu oba kovy v obfhtt V

dějinách poj St4to kily na stříbro

bylo prémium pouze :) proints sta
Ženo bylo toto a oběhu A kdy 1

toto se stalo tu bylo by bláznovstvím

domý4leti se fo z'ato v oběhu by
i&stalo kdy! bychom neobmenró
raženi stříbra mli a to stříbro jesté
ři srážce 62 procent

Dopl z Chicaga

Indické mythy vypravuji nám že

nejkrásněiší pani zrodila se z poupě
te pučícího v r&ži Což tedy divu
že paní původ avftj miluji že jsou
nadšeny pro rfiže ať už jest to rAže

stolistá nebo american beauly Po
sledněišl obdržela v 17 precinktu 3

wardy každá dáma která se nechala

registrovali V českých wardách

pokud víme se té pozornosti dámám
nedostalo a také nikdo neodložil
iloutníka 9 nefial klobouk Ovíem
že tu dosud to pravé nadšeut pro po
litiku nevzniklo ačkoliv tak mnohá

registrační úředníky svým jistým
vystupováním přivedla v nesnáze
Pravi se ovšem že to naše dámy či-

nily více z výstřednosti že jim to
dělalo legraci a tu na r&ži nemají
nároku Mělaí rAže u starých

ítf-man-
&

zvláštní význam a snad měl

jej na mysli republikánský klubjme-novanéh- o

precinktu Dokud si ná-

rod řfrnský zachoval čistotu a jedno-
duchost ávých republikánských ctno-

sti dotud byla rbže symbolem přís-

ných mnvft a odměnou vážných či-

nů když vSak znemravněl tu po-

klesla rAže za symbol neřesti a stala
se věcí přepychu za néž žádná cena

nebyla velkou Proto za republiky
byla rfiže ukoro pod policejní do-

hlídkou
Za vážné činy 1 Snad měli dárci

význam ten na mysli snad ne kaž

dým spftsobem byl dar v smyslu tom

Ířipadný
Neboť vážný jest to vý

registrovat sca volili a

pouze postupem doby přiválo stři-
žení osobnícb rájmA kal a špínu na
vážnou volbu zástupcA Možno žo

někdy opět bude náno ten odstra-
něn a voloy budou poctivé Ale teď

nejsou teď netvoři vždycky výsle
dek vAle lidu nýbrž vypadnou oby-

čejně podle toho jak "klika" poli-

tická pracuje Letos zde demokra-
tická klika pracuje zimničně a zou
fale Mayor Hopkins jest dobrý
organisátor toho mu nikdo neupře
Každý večer vidčti bolze v některém
hlavním stanu demokratickém an
dává rozkazy Cítí že straně jeho
teče do bot a chce energií avojí
hodnou lepšího programu chce pe-

nězi a vlivem svým upraviti cestu

pro vítězství příAtího jara Kegi
strace dostoupila letos výše akorem
348 tisíc jmen boj bude tudíž čilý
Demokraté čítají si ovšem většinu
též Zapomínají t úmyslu na stra-

nu lidovou ačkoliv by rádi viděli
t ar ii ___!ara aicuiynna tam aae rosie pepř
aaž( le njarnj namluvit! lida že
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ry kti r"'il polřolty tijti míly
4tf)í Httk dant liftk-tk- n4ř

iiafik a thkk 7 JloFt tatí l

k4ni bU ýb--r ř binkf a mřnti

l1t4JMini li dfm'křKi a

i r pul likMnl )Ur tfito vrátil
I Ndi'}ii tuto i t doUtkeru jimi
vkrtovirit k) li umlukto ixmk&i

ká h nif ' ln( h lj%kft (' dftvod k

tomu udáno J poukiiky iiir litnk
it byly inkďy vyjmuty i ihriA a }

tákori 1'odobný byl by proto ibytč~
tiýtn I!ťtiillik4iitf filt-ium- i výboru
polu # Hirinjírem t I!lnii a John-tine-

t Ohiu pod-il- iprávu meliái

ny v lili tvrtfiio 2 reIJoha tito
přijmutí by byti nemela an vydáni
neři4ln neb !arikovk Hj-o- J St4tft
neb úpiuft vládních jest svrchovaným

právem vládním a le řádná vláda

neinQie oMtoupiti kterémukoliv stá
tu neb místu právo daň na h uklá
lati

Právo k ukládáni daně jet totož
ným s tirávem ku znictnt a mezp

jeho mohou býti stanoveny pouie
obmezenim výlky téže Kdyby vlá-d- a

dovolila státu neb obci aby po-

drobili mohla dani své vUttnf závaz

ky byl by stát neb obec taková též

oprávněna závazkv ty úplně neplat
nými prohlámli Poukázka lato roz-

hodnuta byla výslovně v případu Sp
Státu proti Marylandu

Mimo toho bankovky tyto vyjmu
ty jsou z dani omylem v rákonu

jímž v Život vyvolány byly Z těchto

příčin o jichž spravnoHti přesvědčen
jest každý právník tvrdila menšina
že soudy této země musely by roz

hodnout'! že jakýkoliv zákon daní je
podrobující jest neustavnfm

Časopis "World-Herald- " uveřejnil
před krátkým čaem zmínku ve své
redakční úvaze o tomto předmětu
tvrdíc že hlas p Kamera proti před-loz- e

vržen byl a hleděl vyvolati tím

známý předsudek proti národním
bankům Následkem toho jest vy-

světlení toto včasným

Darií předlohou o níž veden jest
spor jest ona navrhující aby maji-

telé železnic vedoucích obchod pod
výsadou vládní považování byli za

občany těch státu v nichž obchod

provozují Předloha tato namířena

byla ovsem proti dráhám pacifickém
jelikož tyto jnou jedinými jež výsa-

du národní mají Účelem předlohy
této bylo aby dráhy nemohly pře-

kládali soudní případy ze státních
do vládních soud& na základě ob-

čanství v různých státech

Každý přemýšlející člověk zajisté
sezná že korporace zorganísované

pod výsadou národní nemohou pod-leh- at

i výhradně jen zákonnm toho
kterého státu a následkem toho pře-

nášeli soudy své na základě tom To

jest nespravedlností již z té příčiny
au přenos k soudu spolkovému povo-
lován z pravidla bývá v každém dru
hém případt" v němž o více než

$2000 se jedná a jednotlivé strany
občany různých státu jsou Proč

bychom činili měli rozdílu při paci
ťických dráhách a odepírati jim měli

výhedy jichž ostatní dráhy a korpo-
race všech možných tříd počítaje ?

to půjčující pojišťující výrobní a
obchodní společnosti požívají? Mimo

toho pacifické dráhy jsou značným
dlužníkem Spoj Stála a nalézají se
v rukou reoeiverA ustanovených!
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Ořřgori KřHft Cnior) lr'lt lké

množství frlíl frif k
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nakládáni prodatárd o- - mhIv

toto ii komisi ol! arává hdio ay

j'íř Vst-chn- y otfrby taU Ifit

kdo mi akr tt mini oirmki do-

stane takovou ri-n- ta kl'oi ttťra

OVOCÍ jako tfn kllj litá li trlt iř'

krO 0oii kďrt-- n-i-
j ro lino

DO t ktr'iiií tu tllmiho

řekti rtt trh
()l:hrxl ovocnářský ♦ iiif kil

dým rokem k řftovl-í- ' ktM rrul
Jenom IQ tkrft it-mk- u nenouvOio

ooce vy il r I ují ivó ro]iny ukSú- -

ni ro-

kem jejich ovocn' ialirily
?řtí(mi lejiífini kftiJýtn rokem

Ůrchla jablek nobyU tak velká j k

prftmÍTDS býv4 aviak velmi výnon-n- i

neboC ovooe bylo velké a ilubrí--

a proto přineslo dobrou cenu Ii-t-

bylo chladná a příjemní' bet ví trťi

deífft neb beuří a kdyZ jem opou
itřl irtland dne 1 října bylo po-ča- ul

kr&Moé Deílivó období nyní

počalo a m&ieme ocek4vati počasí
ménivé slunečno a lehké deřtíky ai
do polovice dubna Toto deiuvé

počatu jest právě co iarucuj dobrou

úroda a přece nikdy oepréf tak aby
to idržovalo lidi od práce
Mnoho rolníku na východř kteří

chtěli dčlat livobytl xe 160 akru po-

zemku nemaže věřit že tak malý
kooHek pozemku ve Willamette údolí

m&že uživit rodinu avfiak zkuúeDOHt

jent lepíí než obrazotvornoHt a zku- -

áenoft je přesvědčí Zflatúval jsetn
několik let v jihozápadní Nebram

a vím že deset akru ve Willamette

údolí v Oregonu jest lepíí než čtvrt

aakce v západní Nebrance letov-

ání ovoce jest lehké a přijernvé za-

městnání a bez velkých výloh v ta-ko-
vé

krajině ja'iO jest toto údolí

neboť pfida jest hluboká a bohatá

žádné zavodňovali žádná ueúroda a

stromky routou rychle Není potře-

ba velký kus pozemka 40 akro jent

veliká ovocnářská a zelinářská farma

—20 akrfl jest dost— a i 10 akrfl po-

stačí 80 akrft jest již velká obilní

a ralékařgká farma

V Nebrauce jet ten rozdíl že rol

nik musí vypětovat dost za jeaeu
rok aby mu to vystačilo na dva neb

tři roky a vydržovat rodinu a doby
tek v silných zimách Zde však jet
úroda každý rok Žádné dlouhé

zimy dosti paliva dobti práce pění-

ce jdou neantále a nemusí se "potře-

bovat to co se za jeden rok vypěatu

Je aby se mohlo tím vydržet přes

dobo když je neúroda Prohlédnete

to f kterékoli strany Willamette

údolí jest mfřto pro vás byste si

zbudovali stálý domov Zde jct
zdravo čistý vzduch dosti dobré

měkké vod úrodná zem překrásná

krajina dobré ikoly a trhy a podni


