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Spálenin

Rozpukaných neb zapil vemen

Zlaté My

Revmatlckých bolestí

Poikrabanln a vymknuti

Hnisajících bolestí

Zapálenln

Ochrnuti

Bolesti tpůsobené sedlem neb

ústrojím
Sclatica

Bolesti v kříži

Opafenln

Puchýřů

štípnuti hmyzem

VŠcch chorob hovězího dobytka

Vlech chorob koní

VŠech chorob ovcí

Proniká svalstvo

blány a tkanivo

rychle ai k sídlu

bolesti a okamžitě

ji odstraní

Třete co možno rázně

MusUnř Llnlment vítězi nad

bolesti

UdraTuJe opět jak lidi tak
zvířata

7 PfflB MlR COjíl
je nyní česká lékárna

ckotBf léklrnik

má tam na skladě všechny byliny ko

řfnkv všelliaké thé kapky olejíčky

Bfávičky prášky mastě náplastě

íflastry) vodičky pilulky zkratka vse

co do lékárny patří Připravuji té
rozličné mazání pro lidské neduhy
léčebniny pro domácí zvířata a vět--

lim dílem trefím v idy na to pravé
Líků Severovvcha jiných t z patent
ních mám téi holný výběr jakož 1

barvy štětce olej na barvení 1 na atro--

'e zkrátka vSe co v lékárné mívají
Zvláště velkou zásobu mám všech vě

cí z kterých ae recepty připravuji ať

Jhou již z Čech anebo od doktorů zdej

ších Dlouholetý cvik mne dal mno-

hou zkušenost a ta přišla a přijde

mnohým krajanům vhoo — Zvláštní

starostlivost věnuje receptam
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Užívejte Trinerovo
líkařl odporníené

HORKÉ VINO
kteréž lze dostati u velkoob-chod- ní

likérnl firmy

Louis Sievers & Sons
812 a 814 fith ave Chharo III
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Zkaata je! Ulaate éo ně! Žádný
obchod nebudil bea nich Tél
výborné odpadky od doutní
nika (Glippioga) % velký

výbřr dobrých a laci

i ných doutníka atlle
I máma na akladě

ADRKSA:

fiuďin Jut fámriintmi v nr
Mtl tam-- T H :Ufkon

Kint Na'i"til flank

lioni New Vorko

'ikiiniJ a jh h itriitíittlhtt 0 lni- - ri

tS' Yorku 1'řfdtláíenf p"t

rejního komiaaře Iťiovlta l
I prováděli atlonnl lihon jako

a

Valit líný lákon nžínib nml
ďj#rn na nřmu ké a ék4 ho- -

Rtink4 l hfM9 na rcpil'Iikány
el't táať dli hajl di#ft na

reptthlikánok Jt prý to po

tlačováni avofmdy kaldího dělníka

aby al pří aVUnicl piva v ndlli v

lntirn i nornohl pořrmtl a pohovo-

řit!

li

ail Na anarfliiřký roh fouká

a plnými dfcmi nil by #♦ ma-tovalí s

fe flh přod Mkolíka mřal- -

a

atky atllnoatl vedené vl- -

obecní Mavné Wroi Jíl ulooll dn#

koníčky hoatinakým I ntrno-ho- u

dostat práci a zákony U n- -

jaou provádřny ta pníio prý ae

via docílí Mayor a políčiv I sami

komisaři sa taktipujl a i ikony prý

provádřjl Jen rf ktré a dřlnlci

!e nemohou podpláceli jsou Jrý
vluda potlačeni
Na jedné straně kde se platí zá

kony se nadlhčují a se strany i
které neteče zlato d- - kapes obecni

správy tam že se právo lidu viude

potlačuje Mluvilo se všeobecně

že to jest zlovláda která vládno jen
dle úplatku a nikoli dle zákona Na

jedné straně se utiskovalo a na dru

hé ae ždímalo zlato a stříbro

Policist buď t osobni neb polt
Ucké zastě obchodníku nedovolil

před krám nic vyložili stavitelé

museli cihly t maltu odklízet) Via

chové své stánky a oříiky odaáSeti

aby prý boháči mohli daně platit a

salonisté krýtt výlohy sve a license

olicie mčla v rukou právo oboha

covat! se co soukromníci aneb ku

dělání peněz k politickým učelftm

pro avou demokratickou stranu

Z těch nešvaru byla městská

vláda obviněna a také usvědčena a

ob5ané řekli: Chraňme se takové

zlovlády Mayor Strong byl zvo

len aby on a jemu podřízeni úřad

níci konali svou povinnost bez k

zně bez přízně a bez upIatkQ

ládnv a poctivý občan si nepřeje
aniž očekává žo mayor Strong bu

de dělati rozdílu v zákonech a v

obecenstvu abv řekli: "Proti

těmto lidem budem ten zákon pří
sně provádět! a těmto již nám za- -

zaplatili nenechá zákon zašlapat"
Pan Roosevelt lest přímý a rov

noprávný muž on považuje vSecky

občany před zákonem za stejné a

sobě rovné a toho si každý cti

hodný občan přeje On nezná roz

díla pleti sni jmění on zná každé

ho co občana a každému se měří

na jedna míru A neosvědčMi ho

ten zákon dobrým odvolá se a při

jme se takový zákon který se pro
vésti maže

Kdybychom měli schvalovat neb

dovolovat co Tammany demokraté

a iich konsoiti prováděli nebyli

by obecni úřadníci sluhy občanu

nýbrž samovolnými a nebezpečnými

despoty a nebrali by na to zřetel

adali tákon jest dle přání lida

Tammanyčtl politikáři plesají
nad tím a těíí se jaký výsledek prý
bude míti poctivé prováděni ne

dělního tákona Oni myslí že ně

mecké hlasy ae budou vrhat ve

mřs pro Tammany a nimi i ostat

n( na které prý Ňéraoi mají vliv

ÍThe Bohemiansl Jinak řečeno
i— - i

Tammanyté považuji Němco a Ce-

chy ne oo americké občany nýbrž

ta přestupníky tákona a k tomu že

i iiné ponoukají k přestoupeni
Před vzdělaným občanem jest lo

nrážka vzdělaným Němcům a

chom co občanům Tammanyté a

ostatní přestupnici si myslí že ten

tákon je nemoudrý nepotřebný a

nehezký oni at myslí že bude od

iraněn neb tměněn Oni považuji
nvnf že to byl pokrytecký čin sně

roa zákonodárného a mají také

pravda Jest to Jil atarý tákon

vrnřm Zákon l# fibyl d

Mstu Nw York proto aby
In proválíl nýbrl proto abys

Hfrrnlr paním na Uch jíl podplá--

rst flttjl ansb mono a ty Jíl a

maji anab iplál nfřitJÍ aby
ohli latárovati Ten i4ko vy

f vaj sté stvořit! Jtko tl MIe

bí láky Jst to tákon namoudrý

řemolný k provs lnl I má býtl

Ivdaný a na jho rnÍ4tá itvsdsn

iákn moddrý spratllívý a prk
ti-k- f

NjnjM tákon n#dlnl Jl i!

nm jiní oMra dlmíia tnoinosi

koupit! si skUnicl piva v nsdlli na

jÍn straně bloku a na drahé stra

bohatl s přelévá 1 drahými li

kéry Zákon který takto odměřuj
Jast npravdlif ý blbý a ha

mbný Al tákon tsn Jsst a bude
1 a a a a ti II

lokoi neoiMii ouvoian íiayor
Policejní komisaři njo tákono- -

dárci insb soudci dvora appelačnl- -

ho aby tákon předélávalt o

Jfho tvnotl rozhodovali aneb

ho níkoma vykládsli Jich sválou

povínnoatl Jt tákony provádéll a

ne částfioé nýbrl úplně a dost

malé pochybení neb neprovedeni
tákona neznačí hodnost úřadnlka

To mači nedbalost nehodnost a

nevěrnost úřadnickou A pakli se

stane Že úřadnlk provádí plně zá-

kon koná jen svou nejsvatřjil po
vinnost poctivé a spravedlivě jako

p Koosewelt a za to by měl býtl
odměněn pokáráním na místě po
chvalou? Na místi podnorr ho

zatracovati? Proč to? Či si přeji
ti křiklouni aby ctihodní občané

se vSech pokusu k docílení poctivé

vlily vzdali a předali město k vfili

utišení stékajících v moo násilných
vvsaávačn na cti utrhačem neo- -

maleným krvežíznivým darebá

kům Jeden známý občan
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Hitvťnna Neb — Ctěná rcd

Před koncem května se mnozí z nás

již připravovali ku stěhování se od

lud na dobro vsak dustě jež pak

tiřis v dostaviiv se v nelvvssí čas a
r j

— -

j
— ~

j
jich pomocí stal se ve čtrnácti dnech

skoro zázrak Nyní to již zcela jinak

dopadá neboť vyhlídky na žeft jsou
velmi dobré zejména drobného obilí

které se již p"činá sekat Není to

ovsem tak veselé jako to bylo roku

1889 když jsem sem přijel a mimo

to jest každý v dluzích po krk a co

letos vytěží pftjde většinou k splá
cení dluhft v minulých dvou letech

spftsoboiiýclí VSak přece je každý

dobré mysle a dobré naděje pro bu

doucnost S přátelským pozdravem

J A Spěvácek

Dubuquc 24 června — Mu

síni také dáti pár řádku z našeho

okolí jak m tady mámu a jaké jsme
zde měli úrody neb jest tomu již 2

roky co jsem nepsal do žádného li

stu Kok 1893 byl velice suchý tak

že pšenice sypala 10 bušlu po akru a

oves nebyl skoro žádný Pozdní

korná dala 10 už 15 bušlu po akru a

bratuborft bylo dost Rok 1894 byl

ještě sušší tak že pšenice mi sypala

proměřeni 7 bušlu po akru oves 10

korná nio a brambor málo Kok

1895 sliboval hojnou úrodu pSenice

neb v březnu bylo vláhy dost a teplo
tak pšenice krásné rostla a na to

duben i máj byl suchý a samé větry
tak že pšenice nedá od 5 do 10 buňlfl

po akru oves od 20 do 40 bušlu po

akru korná brambory zeleniny i

pastviny jsou v pěkném pořádku je

zapotřebí ale vláhy Na tdar! VáS

odběratel Jos Doleček

Newanl Neb — Ct red — Naše

město jest velmi pěkné a výstavné a

dobrým místem obchodním Ob

chody se počínají lepšit J tu málo
0

Čechu než jedna rodina Kdyby
nás tu bylo aspoň pul tuctu už by to

bylo veeljRÍ Naše okolí jest vel-

mi příjemné a jsou tu mnohé háje

pro výlety a jiné afchavy

V nctě C J Pasek

Omaím Nřb 13 řc Mtift

'n fhktor- - f— IV mil jm t- -

kolikrát imfnkrt v í!j-i-
o af'lřioViriJ(h jxififrncíf h N#--

bTM a ijmíř)i o tffh ktfíl I 1 1

H Union ruřílflo rlrfti "

lavodftovaf fřh J#l maji řftil rá
iti

vo k ftoulíránl iof North ťlatta

My To ]i cl flml dMi-lito-

ll
1tiliol ío na My iaUtA'ii# do--

ftfřrtoii ládobii toly vt iyť "- -
lý

iřmky Vcpřa jfřMUI jm vainj
lán itlito immnkň Jln6tnu řařinr

i Hotith Dakott ktr tam ml 8'0 tu
akiA imnifí na nichl óřU vypadala
Vřlmi jřkné pNd tfřml tfdny ak

ft nynt viuAna a neobdrlí ani

třtinu orody obyřjné Třatt U

nfcbr farmařil Jinak nJ tavod

fiovánim

Tnlo tin ] m itrová! třmllo cl

tomky řtyry ďdré řirinťřy #

Htrty coonty TÍ byli viíchnl jře
ta

kvapeni obdivuhodnou akliinl í( h

plodin a viichni koupf TI ]et
nrllepil í k prohlídnuti ai tkhto
krá-n-

ýi h joptukft pokud oenl roata se
a kal lý mftle na vlantnl oci vidí t

co Ue tde uklidit Ktlokolif by

clitfl i tyto joíemky prolilídnouti

já Jej ochotné na ní doveau U-t- a

tam i ti-f- l utoll pouEe $1260 a vy

ládá jen dva dny roiem-- y tyto

prodávají ao a právem k používáni

vody pro vecué čay ia 30 akr To

by ne mohla tdátt ni komu cena vy

aoká A v lak uvalujme trochu o

tom lau íšpurrier a pan Jame

White kteH obu farmcfl tu pomoci u

aavodňovánl po minulých fl rokĎ

prodali kaidý sa vlče oe2 Í2500 plo-

din le nkliznA roku 1894 nepočítaje
to co akrmili Pan Spurrier prav!

že by nedal avých 100 akru ta Dej

lepžl půl sekce ve východní Nebraace

LetoSnl úrodu odhaduji jak náule--

duje: Píenice 35 buSlft po akru

ovtta 75 builu ječmene 75 buSlft

Jita 35 bualu kukuřice 60 buslft

brambora 200 bužlfl vojtťíky 7 tun

Zkuéenl farmeK te Sarpy county

kteří úrodu viděli praví že jeHt pří- -

liň nízko počítána Vypočítejte týní
dám mnoho li přinese 80 akrů tako

vých plodin počítaje doHti levné:

10 akrt i4nlo 900 buH po SOo $1M

10 " JaamtBa 700 " po J0o M
10 " 740 " poíOo 1M

10 lita 3S0 ' poiOe 140

10 kQkuhca SOO " po JOo 100

vmfkt 4000 " po J5o 1000

10 vo]tUky 70 Ion po 19 50

Clkm I5UM

Z tohoto níakého odhadu jak

kliinč tak ceny vidčti že oarade- -

aátka přinene $2135 Jedné aklizné

a počltáme-l- i 1835 na výlohy a živo

bytl zbyde 1 1500 což více než po--

atačí k zaplaceni polovice ceny ma-

jetku To nejsou Žádné přehnané

číslice nýlrž to dokázati lze každo

ročně bez neonází

Porovnejte nyní ceny mého po

zemka a vody a ončmi v Colorado

Zavodňované pozemky v Oreeley

Fort Morgan aneb řortCollinaColo

předávají e od $75 do $125 za akr

aniž by mčly lepií podu aneb tak

dobrou a jiatou vodu V Idaho $35

až $40 a akr ve Washingtonu $40

až $50 ta akr v Kalifornii $160 a

$250 ta akr Mám Jednoho přítele

který má 20 akrft ovocného aadu v

Kalifornii a cení jej na $1000 akr

ponévadž mu vynáií $150 a akru

čili 15 procent na tu cenu Tyto

potemky které teď nabízím po $30

akr a vodou Jmou levnými ta f o

kivl nvilíme co arodv pnneeou

každým rokem a budou ae dojiata
ta ta cena prodávat do tři roku až

omni lidi vzdělávali poda a ztracen—
apmeno auchem Uvoce buaou mni
Utn holné ti kdož byli dout prozU

# '
ravvmi a vyváželi aaay ovocné

Nihci nabíteti nikomu nřco na

alepo a co Jen ai přeji jest aby vail

Ctenan cenu iinuou
Bern lil mnohá leta a které tnam co

iti nl míro přičinlivé a vfborné
k i lm IVt um na Ivtn nncemkv

podlvati teď pokad Jeít Aroda na

nich atojl a alisiaji vaa i aazay a

nieb kUrý hl4á dobrý pozemek ta--

ŽádalUTřlBToTo hořkt lno w ach 6akýoh
Uk4rnioh a Mnajlleh hocttnololi T4-3- m

r Tom Trtner hla?nt jndnaUl

JvltBojleí Uk
nrotl k4H rhřp"tu katurrha brUnn a

prAituix-- ntus-n- l rhrlprf rinlo
Ixilfulrm krku potkani aciirbolln a

pMtl m nemocím pne i ena wt mík

Xa prtMlcJ ve ihitIi lékárnách

Proti záfě lrt
Sovorovy Pilulky t ro jiilra

ZA tSC

Itulesti hlavy

nervosnosř horkosf boleatl ner-

vové Jiité a rychlo yyWl

a f

ire3t Central Tobacco Works
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