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lodárnu builovu ochrany celní
ným přřdsttitlen whrany celní

Hputlikink4 strana byla vždy
1 VUTtranou ochrany prdmyslu i stranou

njbrl nsopak jemu jik s sd4 ilo

to Jik tiá!l( k duha tak Ie prospí-

val na těle I mlíči a proto nevidí la

táhubnot politiky kterouž hlásil a
cti4 měny a lakovou lěl ífttane

cneboť proniknula jest přesvědčením
e pouze to obé m&že véti zemi kza spásu prohlašoval ba jest tak

tsslfpenýai Ie nemfl!e(aneb nechce)
vi liti kstn ta politika zem přivedla

blahobytu kdežto jedno a nich
nechť kterékoliv pňiobiti musí v ze

mi bídu a tíseň o čemž věru mělProto také nelibí se inu Ie strana
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OBLEKY?
an Cleveland dosti příležitosti se

'řsvfdč'ti za dobu svého úřadorepublikánská podle slibu a záatka
svěbo ihned přikročila aby odstraní- -

vaní
a to co jako balvan tíží promysl a

JltimUmaU alkdn rk44lllab
kasl v ab)rt tm Jako

veškerá obory práce nasi zemi a

hořekoval ve své řeči v Kcform klu-

bu nal tím ž prý není vyhlídky na

urlttl lodou voj řecké

Vísk kdokoliv očekával ) v li
Uch fuki nyněJHleh koluj jíii
nijaká krfipl) krvt spariánaké byl
klamán velice obratem k t r ý 1 udál

přsd týdnem flnki voje

jsoate t prosmyko miloun

akého KverUho ru ÍWarii a

Tyrnavii cílily se náhle ohrolený
tai a ne opatrně nýbrl v divím

oprka soustředily se pěkně na zad

tanechavle v rukou nepřítele boha-

tou kořiat válečnoa Hkoro Vťí k-
eři jejich díla jakož i tánoby ittfe

livft Ktravin padly Turkfiín do

rukou a to De vnad po nčjakém boji

njbrl po úitku fukft To p3o
b'lo úplnou detroraliiici vojk řo

ckých tak ie aotva odválí o k

torna abj postavili ko Ji-f- jednou

nepříteli tvAří v tvař To Um í

ie an vypukla nř)okojeDOi)t mcii
lidem hlavního mř-xt- a kterií do

atoupila tobo vrchole Ie vl&d(

vríením vyhrožováno bylo Není

proto překvapující ivřwť že Kecko

dychtivě Medí vstříc obnově lakro

čenl velmocí o ukončení vilky v

t&jma míru

Splní io tedy co jme minule

napovědíli a očekávali že totiž

vilka tato nebude příčinou a m

vilky vřeevrophkí a5 jestli

jiné tipletky pozdějií tito nenpii-eo- bí

Zakročení velmocí o tjedci
ní míra lze nyní očekivati každým
dnem neboť pokračování ve vilce

bylo by jen pouhým beaičelným
vražděním llecko utnivia cílí e

pokořeným a velmoci dojinta nene-

chají marně dlouho prolévatt krev
křeiiťanekcu vítěznému Turku

Při vyjednivinf o mír nebude
oviem přehlédnut podnět války to-

tiž urovniní otázky krétuké a

že nyní přÍHtupnějhí bu-

de Kecno radim a poŽadavkfirn
velmocí nežli bylo jím před mě

aícem a Turecko také sotva odváží
ae jim vídorovati Proto lze tuto

epiaoda považovati nyní ri nkon-Seno- u

a naučení jehož oe ftekum a
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Zijimati typratotilnt tUroďitnho
kttft tukiíií
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Následující bylo nám k uveřejněni

odstranění tísně jakáž až posud
částečně nadržuje a to prý proto Že

na m'stě aby pečoval o nápravu naii zasláno a milerád 1 propůjíujeme tomu
měny dal se kongres do opravování tento týden místo v našem časopise
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v Norvéžsku kdež jsem byl od mládí

nadSenýtn lovcem tulen" ů Když jsem
byl stár 22 let tu stalo se na jedné
z mých výprav že mne překvapila tma

promyslu a tak zaměstnání a výdělek
veikerému lidu a ze strany druhé

aby zastavil dilsí schodky zjedná a oslepující sněhová bouře pro kterou
sem nemohl stihnout! domova i musil
sem strávit! noc na malém otrůvku

ním potřebného prtjuiu ku krytí

nutných vydání
podroben té nejhrozněji! nepohoděTak jako před desíti lety tak je- -

Jylo nesmírně studeno — fiaty moje
byly skrz na skrz mokré a následkemi tě až posud president Cleveland

drží se houževnatě svých theorií Se

ochrana pr&mys'u našeho není věcí

obecnosti není nutnou a nevyhnu

toho nastydl jsem tak že se to usadilo
v mém těle l'o Čtyřech dnech vypadal
sem jako malomocný tělo mé pokryto
bylo hnědými skvrnami nebo vyrážka roh lfi a DoitglíiH ul Omaha Nebtelnou ku našemu prospívání nýbrž ml které vyměšovaly zvzláštuf žluta

že jest to pouhým nadržováním to vou tekutinu Ve spojení a vyrážkou
trpěl jsem hrozným svěděním a časemvárníkům Takovéto náhledy byly
mne kůže štípala a pálila

š a v # ar

oviem již tolikráte 2 kořene vyvrá

ceny nejen nezvralitelnými důvody rrvnim leicarem s nimž isem ee

radil byl DrLebman Bergen v Norvež
sku pod jehož péčí se stav můj poně'nybtž zkušeností celého jednoho

století a zejména zkuieností mina kud zlepšil avšak nepodařilo se mu

lých čtyř roka tak že věru podobá chorobu tu t mého těla vykořenitl
Od té doby vyhledal jsem téměř pětse jako by pan Cleveland byl s těch

nf dostalo jest 2 pouhé nadíení
vilečoó není pontačitelným ku cdir
némo vedení vilky

advacet lékarú v různých zemíchBourbonft ten nejbourbonovatějsí

Cechové !

Jedete-- H do staré vlastiračte sobě

zapamatovat! že cestující a jích
kufry hned po přistání parolodě do

právají se po železnici bezplatně
a do města Břemen Cbcete-l-i sobo

uspořiti zbytečných vydání nesvě-

řujte po přistání lodě nikomu tiokety
a kafry nýbrž posečkejte s tím až

dojedete do města Křemen a pak
teprve odevzdejte své tickety a kufry
ieďioé české firmě:

z nichž někteří byli specialisti a vyhleVsak pan Cleveland jde jeStě dále
dával jsem různé podnebí domnívaje

a obviňuje republikánskou strana x se že ml to snad prospěje ale vfcehno
věrolomnosti které prý se dopustila bez výsledku Nemohu ani vypočí- -

tatl všechna ta jména která lékaři
a a a lf
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Podnikavý nakladatel A Geringer
zavděčil ee velice naíí obci cenko- -

na těch demokratech kteří pomáhal
zvolit presidenta McKinleybo jeli

me cnorooe aan rmaa Kdy se

Je nyní česká lékárna

má tam na akladě všechny byliny ko
Hnky všelijaké thé kapky olejíóky
tťávlčky prášky maaté náplastí
(flaatry) vodičky pilulky zkrátka vle
to do lékárny patří Třipravuji té
rozličné mazání pro lidské neduhy
léčebniny pn domácí zvířata a vět-
ším dílem trefím vidy na to pravá
Léků Severových a jiných 1 1 patent-
ních mám téi hojný výběr Jakoi '
barvy štětce olej na barvení i na stro--e

zkrátka vše co v lékárně mívají
Zvláště velkou zásobu mám všech vé
cí i kterých se recepty připravují af
Jsou Jii z Cech anebo od doktoru zdej
lích Dlouholetý cvik mně dal mně-
nou zkušenost a ta přišla apřilds

diagnosy jejich shodovaly 1'řede
kož prý se zavázala především a v dvěma roky začal jseja užívat! Dra
první řadě ku nápravě naší měny Petra Hoboko nemaje mnoho naděje

na vyléčenj ale ono přes to přese

americké vydáním '44 pohřebnlcJi

pitní v domi tmvtku a u Aroiw" jež
Kareš & Stotzkv

V I1IIEMEN

finančního našeho systému Tím
J

všechno toho docílilo Jsem teď
dle oblíbených Rybových píiuií

staví ae pan Cleveland na místo ho

překrucovatele fakt ne osmapadesát let stár a neviděl jsem
ani toho nejmenšlho příznaku ie by

boť každému kdo jen trocho všímá! 20 BAHNHOFSTRASSE 20
bjita atýml kufry baavalai do domova do

hf mohli tt-S-ai

nápěvu uspořádal Jan J Kalaš

Knihu tuto mažeme vřele odporučit!
viem pěveckým spolkům a pánům

se ta zvláštní trapu vi choroba vrátila
To a! přeji dosvědčit! Většina mési minulé politiky jest dobře známo

že strana republikánská ve svou platsbormistrům Vázaná jest v tuhé
mnohým krajanům vhoa _ Zvláštníformu na první místo přijala obnotrvanlivé vazbé a stolí poštovní

tiavlkou tt10 ObiednávkT mohou JD a#nalOUpKclj
UolMinlro starostlivost věnuje receptůmvenf ochrany našemu průmyslu

rodiny a všichni kteří mne znali věM

o okolnostech mého případu a mohu
ku konci říci pouze to že chovám tu
nejvřelejší vděčnosť ku vyrábiteli
tohoto léku Arn O Woga
Dra 1'etra Hoboko můře se vykázat!

nepřetržitou řadou úspěchu v léčení

ln_lčiněny býti buď přímo u nakladatele A MA8INDA

neb v nisf administraci
pozemkový a pojUťuJici Jednatel

a veřejný ooUř

Po)lífo)l proti okol a vlobMol kapojl pr(ldA

vn aai-- vym4Ao]l poanakyi mim atkollk saj

skoro polovice celé platformy věno-

vána byla otázce této Ovšem že

při tom stála též na stanovisku udr-

žení dobré měny oa kterém! stálaCo Umo říkáte 1

krevních kožních a vnitřních nemocí j)4kiii]éd b řr--m - Ut4 na prodá] xa valBl
povždy Vní ín iiňni natntnf Hlt a no lv a f podlnak dopllu ml o podrobsoatl

li - Ai„A„i „ n ř„f VrUvaJI ami-- kr do áaU py

— vlastní —" uowv uu! utn „Haall it-á- ni íil4ltoll a vymáhám dWl-- 1Kdyby chtěl pan Cleveland mlu

viti pravdo tedy by musel přiznat! Jednatelé Hoboko prodávají nebo ma- - tr Mimovu akoaka aab v kterákoliv !
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Úplný výWt Zs nejlcpří Jakost se nif 1nými než jaké nim slibovali a ja-

ké snad sami ve své naivnosti oče-

kávali Proto nechtěli poaitéti
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