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I Přehled zo svéta politického a kronika udatí

z osobního přesvědčení odporučo-vat- i

podobný návrh ve svém sně-

mu Tento nový stát dle dosa-

vadních plánů měl by pojímati v

sobě východní Montanu až po

vrchy zvané Belt a západní část

severní Dakoty až po řeku Missou

ri což by tvořilo rozlohu 18000
čtver mil Nový stát má se jme
novati Montsgue a hlavním mě-

stem má býti Glendive

Búřl do Texasu

Zástupci hrdinného nárůdka

Búrův vybrali si prý v Texasu

200000 akrů pozemků k osazení

WILLOW SPRINGS

BREWING 00
OMAHA NtBRASKA

vyrábí výteřný ležák z českého chmele nejlepšího ječmene a pověstné

WIILOW gPttINOS VODY

Z POLITICKÉHO SVĚTA [dávání tajných srážek zasilatelům

na úkor jiných Povolení na ar
Z Washingtonu

Obr v taídm ohledu —Zpráva po

mádu bylo přijato při čemž byl
též přijat dodatek Berryho aby
chef generálního štábu stál přímo Urvilrnosint kanceláři — Dobytfl
pod rozkazy presidentovými 1YDmtr mizl —Rotmnolcnl bitevního Vyjednávání řídU bývalý státní
Dům zástupců strávil den tenloďstva

Strýc Sam je obrem nejen na
debatou o trustovní předloze kte-

rá zaujala skoro celý čás i v stře-

dovém a čtvrtečním zasedání De
NejlepSÍ a nezkušenější znalci piva tvrdí že pivo vařené WILLOW

8PRING3 BREWING CO jest nejzdravčjším a nejlepším výrobkem
toho drubu

průmyslcém a hospodářském

poli ale může býti i vojenským
mokraté hájili předlohu kterou

obrem pakli bude chtfti neboť Zkuste je a doznáte pak sami že jste lahodnčjšího piva nepili 47m8 jvypracovala menšina ýboru a re

publikáné většiny a těmito řečmi
e?í rfh (ft t

protahováno jest přijetí tak důle

dle zprávy zaslané kongresu ta-

jemníkem války jest ve Spojených
Státech ii milionu mužů Schop-

ných k vojenské službě
New York může postaviti i mil

mužů Pennsylvanie 957702 mu
Wíéíéi: Zapřít s iaia napřít mL

žité předlohy na niž lid čeká
V pátek dostal se opět na pře

třes průplav mezimořský a Mor-

gan začal opět "rajtovali" na za-

milovaném svém koníčku na pro-

jektu průplavu přes Nicaraguay

tajemník Oranžského Svobodného

Státu Reitz který sem nedávno

přijel Zprávu tuto nelze bráti

ještě za bernou mincí ačkoli jest

pravděpodobné že by Búři dali

přednost vládě strýce Sama před
vládou Johna Bulla

Zachránce 200 životů

V tunulu pohoří Cascade zasta-

ven byl dne 6 února vlak dráhy
Great Northern tažený dvěma

parostroji a vezoucí 200 cestují-

cích Tunel jest 2 míle dlouhý a

od svého otevření spůsobil dráze

mnoho svízelů Dým ze dvou lo-

komotiv do svahu jedoucích na-

plnil brzy celý tunel hustým

dýmem a plyny tik že Životy

všech byly ohroženy Tu jeden z

cestujících John Abbot jménem

obdařený neobyčejně silnými plí

žů a Illinois 750 mužů Milice

voda nedosáhla ale zatopila
všechny nižší stromy a pohltila
všechny kdož hledali záchranu na

jich vrcholcích Domorodci na

vysokých stromech byli tak dlouho

jisti pokud voda nepodryla kořeny
jich a pak ti byli zahubeni dravou
vlnou Asi 400 domorodců se
zachránilo tím že plovali asi 4
mile k lodi Eimeo která je přija
la na palubu Na těchto ostro-

vech se obyvatelstvo živí lovem

perlí veškeré zásoby mušlí byly
odplaveny Odhaduje se že tyto
obnášely asi 200 tun a poněvadž
tuna má cenu $200 ztráta i na

majetku jest poměrně značná a

pro domorodé obyvatelstvo bo-

lestná Cesta vystavena francouz
skou vládou byla zničena mosty

odplaveny a všichni ti kdož jako
zázrakem se zachránili tvrdí že
to byla nejhrozoější bouře kterou
zažili

Noví ichrana proti lupičům

Banky zavádějí novou ochranu

proti lupičům Jakmile po uza-

vření pokladny někdo by ji vrtal

nebo otevřel dá v pohyb veliké

zvony jichž zvuk na míli cesty

jest slyšeti Tím snad zachráněny
budou peníze bankám svěřené

Nám každému jest svěřen poklad
—zdraví a naší povinností jest jej
chránili Příroda zavedla též

ochranný systém proti nemocem

totiž bolest Jakmile choroba

dotkne se našeho těla dostaví se

bolest vybízející nás bychom lu-

piče zdraví zahnali Neposlech-neme-- li

lupič nám zdraví odnese

Nejdříve napadne žaludek cítíte

tam nevolno ošklivo říháaí na-

dýmání tlak po jídle a slabost

Uposlechněte této výstrahy a hned

beřte Trinerovo léčivé hořké víno

Ono rychle ty nesnáze zažene dá

všechno do pořádku sesílí Vaši

soustavu a dokonale opevní Do-

vede li žaludek spracovati potra-
vu kterou mu podáte celé tělo

musí býti zdravé: pik i játra i

ledviny konají svou práci zácpa
zmizí jakož i choroby krevní i

kožní Na čištění krve jiného
léku nebeřte V lékirnách přímo

sasýlá je vyrabitcl Jos Triner

799 Só Ashland Ave Chicago

Ills Máte již Trinerův kalendář?

Zašlete 10c a obdržíte jej poštou

Na to přijata předloha autorisující

postavení mostu přes řeku Mis-sou- ri

mezi městem Chamberlain v City Sítiny BacTj- -

Aby usnadnila malé ukládání úspor
City Savings Bank v Browu čtverci

vkusné pevné ocelové banky
lež si mflžete vzfti domfi Když přihm-sit- e

se o bank v naší óřttdovněsložfte je-

den dollar a obdržíte bankovní knížku v
niž dollar připsán je vám k dobru Jakmi-
le se peníze v domácím banku nahromadí

přinese se tento čas od času do naši
vyprázdní se peníze se spočítají

u vjíšl přítomnosti a dá se vám za ně pří-

slušný kredit ve vaši knížce Tyto malé
obnosy nesou úrok vyrovnaný pfilletně
Zavftal li by jeden z našich zástupefi do
vašeho domu vezměte si od něho jistě
bank

Brule okresu a Lyman okresem v

severní Dakotě a několik jiných
menších předloh
Dům věnoval celý pátek debatě

o protitrustovní předloze která
trvala až do šesti hodin do večera cemi vida že se spolucestující
a konečně v sobotu byla tato
Littlefieldova předloha domem

přijata a sic? 245 hlasy proti o

Demokraté navrhovali celé množ-

ství dodatků ty byly však vesměs

: JOS DUFIY Telko- - i maloobchodník f
KLIUOVINAMIzamítnuty

V senátu vzata na přetřes opět
má na skladěostátSovací předloha a debatou o

tomto vlekoucím se předmětu
výborná importovaná i kalifornská vína jakož I impor-- }

tované a kentucké kořalky a likéry

Ruči že zboží jest také jak o něm tvrdí jinak se peníze vrátí

2508 N Street SOUTH OMAHATELEFON 38

stráveno celé zasedání

Senátor Haona vytasil se se

směšným návrhem aby všem

někdejším otrokům se dostalo

vládní odměny Dle této předlo

hy by měl ďostati každý bývalý
otrok mezi 50 a 60 rokem stáří

$100 od 60 do 70 roků $300 a

kteří jsou přes 70 roků $500
Tato odměna by stála strýce Sama

asi $200000000 Na přijetí to-

hoto návrhu není ovšem ani po

myšlení a Hanna ho učinil jen
asi k vůli tomu aby si zajistil re-

publikánské delegáty z Jihu kdy-

by se hodlal ucházeli o president-sko- u

nominaci

jích několik tu počal úpěnlivě pro
síti o smilování Jeho nářek a

jeho svíjení a zárovefi krev stéka-

jící z jeho zád účinkovala na dav

takou měrou že tento prosil

správce aby šlehy nedával b tak

velkou sílou Jiný zloděj Samuel

King snesl přisouzený mu trest

bez nářku Starý černoch André vf

Jackson proto že ukradnul jedno
kuře odsouzen byl k desíti šlehům

jež se mu hluboko zařezovaly do

mas? Když připoutám byl ke kůlu

mladý běloch John Shaeffer kte-

rý odsouzen byl pro krádež pěti
rukavic k desíti šlehům tu dav

naplněn byl sympatií Shaeffer

po třetím Šlehu počal úpěnlivě
Za to John Bradley snesl

svých přisouzených mu 20 šlehů

bez jediného hnutí svalu ve svém

obličeji a dav na něj se dívající
zahrnoval proklínáním

Farmer zahynul hrozným způsobem

Wm Bruner farmer blíže Ed

wardsvill usídlený záhynul minu

lého týdne hroznou smrtí Zmi-

zel ve středu a mrtvola jeho až po
krk v blátě nalezena byla za něko-

lik dnů na jeho pšeničném poli
Bruner šel domu od souseda a na

cestě zapadnul do bahna a čím se
více snažil tím hlouběji do bahna

zapadal až konečně tam bídně za-

hynul Silné lijáky střídající se

se sněhem a táním učinily všechny

cesty úplně neschůdnými a po ně-

kolik dní nebylo možno ani ven-

kovskou poštu rozvésti Čtyři z

venkovských lutonošů museli mít
16 koní aby poštu rozvezli ale

jen dvěma se to podařilo a druzi

dva nechali buggy stát v blátě a

vrátili se

Wlsconsln má být "oblažen" zava-

řeninovým trustem

Do Milwaukee došla z východu

zpráva že se tam tvoří plány ku

zřízení obrovského trustu na za-

vařeniny v níž má býti zahrnuta

každá nakladárna ve Wisconsinu

a v středních státech V nichž se

nakládá hrách korná a rajčata
Základní jistina tohoto sdružení
má býti několik milionů Každá

továrna v trustu byla by řízena ře-

ditelem tajeDCÍJtem a pokladní-
kem Úřednicí tito by měli na

starosti uzavírání koupí a smluv s

farmery a zahradníky Všechny

nakladaniny a zavařeniny by ovšem

vystoupily v ceně kdežto íarmeři

kdyby nebylo konkurence dostali

dostali by za své plodiny méně

Obdržel milost

Jeden z nejpovčstnějších lupičů
v těto zemi Cole Younger jenž
byl odsouzen své doby v Minne-

sotě na doživotí do vězení dočs-ka- l

se toho že mu byla dána mi-

lost a nyní se bude moci navrátiti

do svého starého domova v Mis

souri Cole byl propuštěn z věze-

ní již před dvěma roky ale ne-

směl se z Minnesoty hnouti Přá-

telé jeho v Missouri zaopatří mu

zaměstnání musel jim však slíbili
že nebude vyslupovati na jevišti
k čemuž mu bylo učiněno několik

lákavých nabídek a dokonce i v

Chicagu již byl napsán kus v

němž měl Younger vystupovali

Týž narodil se v r 1844 v Missou-

ri a za války občanské přidal se

ku Quantrellovým guerilllám a

prodělal celou válku se svými

bratry a s bratry Jamesovými
kteří se také zvrhli v krvavé lupi
če Po válce Youngerové spácha-
li mnoho loupeží až konečně v

Minnesotě byli přistihnuti a od-

souzeni

1000 osob zahynulo v moři

Do San Francisca byla přiveže-n- a

zpráva parníkem Mariposa že

na Society ostrovech zahynulo
více nežli 1000 osob v moři Bou-

ře kolem ostrovů panovala po ně-

kolik dnů a dne 14 a 16 ledna

dosáhla svého vrchole Nejvíce

postiženy byly ostrovy Hao Hik-ner- a

a Makokau Na ostrově

Hiknera zahynula polovice obyva-
telstva více nežli 500 osob a na

druhých ostrovech zahynulo dal-

ších pět set osob Obyvatelstvo
které bouře nesmetla do mořejest
zbaveno všech výživných prostřed-
ků ano i všechna přístřeší byla

vodou odplavena Francou7ská

vláda sotva uslyšela o této pohro-
mě okamžitě vyslala dvě lodě bi

tevní Duranee a Zelee k ostrovům

aby obyvatelstvu dodaly zásoby

potravní a oděvní a vodu pitnou
neboť nenf jediné kapky vody této

STOCK YARDS SADDLERY CO
J G BLESSING & SONS

329-33- 1 sev 25 ulice South Omaha Neb
Velko-- i maloobchod

Irofislr-ý-ZDa- i postroji a sed-l- y
Hodnota považována za ne jlevněji! na světě Vše děláno ručně Naše vlastno-

ručně hotovená sedla zvláštností Mexicsé ručně vyřezávané kožené zboží

Tobolky ponzdra na visitky kapsáře pásy pouzdra na hudebniny střevíce atd

Mouogramy a začáteční písmena na požádání m28

Pozemky na prodej

V okresích Butler Seward a

okolních mám na prodej kolem

3000 akrů dobrých pozemků v

ceně od 30 do 60 dollarů akr při

dobrých podmínkách Kdo by si

přál koupiti dobrou farmu nechť

se obrátí na

Franka Mareše
I7m3) DWIGHT NEB

KX- -

státu Indiány čítá 2278 důstojní-
ků a mužů stát by však pro pří-

pad potřeby mohl postavit! do

pole 500000 mužů Iowa má 2616

členů milice mohla by víak do
dati 316668 mužů Kansasská
milice čítá 11 74 mužů může však
dodati 100000 Nebraská má ve

skutečnosti ve zbrani 1711 mužů
může postaviti do pole 112000
Michiganská milice čítá 2960
mužů a může dodati 280000 mi-

lice v Minnesotě čítá 1825 mužů

jest tam však pro vojenskou služ-

bu schopných 200000 mužů Wis-consi-

má zorganisované milice

2903 mužů do pole může však

postaviti 372150 mužů

Dle poslední zprávy povětrnost-
ní úřadovny se v minulém měsíci
dařilo zimní pšenici dobře V

středních a severních částech pá
srna ozimky byla tato chráněna
sněhem až skoro ku konci měsíce

kdy ténto roztál takže jen na se
veru byla pole pod sněhem Na

jihu učiněno trochu škody střída

vým mrznutím a táním Deště v

pásmu ozimky bylo méně nežli

obyčejnět ale jedině z Kansasu

jdou stesky na nedostatek vláhy
Ve Washingtonu a Oregonu je
povšechný stav pšenice uspokoji-

vý ač i tam místy střídavé mrazy
a oblevy uškodily V Kalifornii
v první polovici měsíce na severu
fstátu bylo studeněji a mlhavo
kdežto na jihu byly horké větry
Dr D E Salmon správce úřa-

dovny zvířecího průmyslu se vrá

til z Bostonu dne 3 února kde

dohlížel na kroky proti paznehtici
a slintavet Salmon se vyslovil že
v Massachusetts v Rhode Island
ve Vermont a New Hampshire

bylo již poraženo na 3000 kusů

dobytka a odškodné jež vláda

majitelům zabitého dobytka vy-

platila obnáší již přes {100000
Nejvíce dobytka bylo poraženo v

Massachusetts 2671 kusů a za-

placeno zaQ $82840 Dr Sal-

mon jest toho náhledu že neokáž-

ou-li se nové případy že v 60

neb 90 dnech bude karanténa

nyní zavedená zrušena Mimo
Nové Anglicko neoznámen ani je-

diný případ moru ač se z počátku
Zdálo Že se tento rozšíří

Dne 6 února byla předloha na

povolení pro loďstve předložena
Fossem domu zástupců V ní se

žádá o $79048420 proti $78-563-

jež Žádány byly v loni
V předloze se navrhuje rozmnože-

ní loďst a o 3 bitevní lodě prvé

třídy soosnosti ne více nežli

15000 tun a za nejvýš $4217000
každá dále o 1 křižák obrněný

prvé třídy snosnosti ne větší
nežli 14500 tun a o dvě ocelové
lodě k výcviku nováčků a plavčíků

Výbor y předloze praví Že při
nynějším nedostatku 577 důstoj
níků a s těmi co jich bude potře-
ba pro lodě které se stavějí bude

se na konci čtyř let nedostávali

1360 důstojníků a že musí býti
něco učiněno k nápravě tohoto

nedostatku

John Simánek vlastní vkusné
zařízeny

Hostinec

jeho dusí vyběhl ven aby se pře-

svědčil co jest příčinou zastávky v

tunelu která trvaia již půl druhé

hodiny Tam ku svému zděšení

shledal že mužstvo na parostro

jích leží bez sebe Abbott na ště-

stí rozuměl jak říditi parostroj a

tak se mu podařilo vycouvati z tu-

nelu ven na čerstvý vzduch čímž

zachránil životy všech 200 osob

Ještě 7 hodin po tom jeden kon-

duktér jeden brzdař a dvě cestují-

cí ženy byly v bezvědomí

Dostanou žádaný přídavek

President unie- - uhlokopů
Mit-che-

může se pochlubní opět no-

vým vítězstvím které dobyl pro

uhlokopy zaměstnané těžením

měkkého uhlí: V konferenci jež

odbývána byla mezi zaměstnavate-

li a zástupci unie učiněno v so-

botu dohodnutí dle nebož uhlo-kopov- é

obdrží průměrně 14 pro-

cent přídavku ku svým nynějším
mzdám Konvence uhlokopů do-

hodnutí toto schválila a ačkoli

týká se pouze Ohia Indiány
Illi-nois- u

a západní Pennsylvanie tu

bude sloužili za základ i pro
ostatní státy v nich se těží měkké

uhlí Dle výpočtu majitelů dolů

zvýší se tímto přídavkem mzdy

uhlokopů o 49 milionů dollarů

ročně

Uříznul hlavu svému spoluvězni

V Eastern vězení ve Philadelfii

odpykával své zločiny černoch

James Pratt který byl' odsouzen

na 20 roků a s ním zároveB v jed
aé cele odpykával svůj zločin čer-

noch Bush který tyl odsouzen

na 2 roky Když dozorce vězeli-sk- ý

Josef B Smith konal svou

obvyklou obchůzku ve středu o 7

hodině ráno ta viděl pouze Bushe

a proto se ho tázal kde je jeho

společník "Ten nebude víc po
třebovati žádnou snídaní a nebude

vás více 'bádrovati'" odvětil do-

zorci černoch s úsměškem Do-

zorce otevřel mříže a vstoupiv do

vnitř nalezl tam mrtvolu Prattovu

a sice bez hlavy Bush byl ihned

dopraven do jiné cely ale nežli se

tam odebral tu vytáhnul hlavu

t pod pryčny kdež ji uschoval

Když byl Bush tázán proč Prstta
zabil tu pravil že se s ním pohá-

dal o nějakou náboženskou otázku

a když Pratt usnul tu mu stolicí

rozbil hlavu a pak jí nožíkem

uříznul a položiv ji na stůl mluvil

k ní prý po celou aoc Bush

bude souzen pro tuto vraždu

2411 N ulice South Omaha Neb

Výtečný Schlitzův ležák stále na čepu Výborná vína a nejlepší likéry v

zásobě Jemné uniové doutníky O chutné zákusky žádná nouze ježto
žovialni John po celý den pečlivě je doplňuje Za nálevnou otáčí se sviž

ně zručný a úslužný Bklepnlk Frank Šlíka Přijďte se podívat na staré J

známé O přízeli krajanu žádá John iDlDiánek 28m t

Z Čech importované světové

Pozor krajané !

V čilém městečku hustě osaze-

ném Čechy vyprodá se obchod

grocerní střižní obuví atd Zboží

má cenu od $5000 do $7000
Velká obchodní budova 70x25

stopách s obydelnými místnostmi
v druhém poschodí- - Vedle jest

obydelní dům v ceně $2000
maštal pumpa větrník velká káď

na vodu vše v nejlepším pořádku
Prodá se vše pohromadě aneb

pouze obchod samotný Budovy
se pronajmou za přiměřený mě-

síční nájem Dobrá příležitost

pro Čecha Bližší podrobnosti

podá na požádání
Louis Kudrna

23— Wahoo Neb

UM

w r Í i 3±

i 'i
vylétl čpi ní

sicii záiacli lů[ tatar

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Sprostll se klatby votllčkářství

Volbou vykonanou dne 3 úno-

ra sprostil se stát Vermont který
tak dlouho úpěl pod temperenclář-stímtčt- o

klatby a přijal většinou

lidu svého vysoké povolení na vý

čep lihových nápojů v obnosu

$1000 Toto vítězství zdravého

lidského rozumu bylo docíleno asi

1500 blisy většiny a nyní všechen

ten nešvar zápovědnický s tou pře-

tvářkou prolhaností a Skrýváním
se a udavačstvím a pronásledová-
ním jest odklizen a Vermont těšiti

se bude svobodě

Tento zápovědnický zákon mo

řil obyvatelstvo od r 1852 a siát
Vermont byl pověstný pro své

přísné temperenclářské zákony

Nyní zajisté i sousední státy

jako Masno a New Hatnpahire
kde panují také tak zuřivé zá

kony přijdou k rozumu a zbaví

se vodičkářství První zápověd

nický zákon přijat byl v státu
v r 1850 ale za pět roků se ho

nabažil a v roce 1855 ho zavrhnul

Vodičkáři však pracovali zuby

nehty a za tři roky se jim podařilo
zákon znovu prosaditi a od té Hoby

jako upír sedí občanům v týle

Nyní jsou jen pod k'atbou zápo-vědnict-

ve Spojených Státech

tyto čtyry státy: Maine New

Hampshire Kansas a Severní

Dakota

Porážka mexického vojska

Do Tucsonu v Ariz došla

zpráva že 12 prapor mexického

pravidelného vojska byl skoro vy-

hlazen v bitvě a Yakisy Vojsko

porazivši Indiány u San Marcial

stihalo je a octlo se při tom v

pasti která se mu stala osudnou

neboť byli obklopeni z předu i ze

ÍM5

3$

a veškeré plicní a prsní nemoci docílí pře- - ffy
kvapujících výsledků i tam kde jiné pro- - FJSV j$

středky nepomáhaly V Rakousko-Uhersk- u ALja
lékaři proti jm chorobám jest thé odporu- - KWl

ČOvánO —Baltfck S náv na 20 dni polít $r20 Ochránna zniraka 88
HOJNĚ ZÁSOBENÝ

li Šimanovský ssffi--
ST

654 ScOtt St Milwaukee Wis H
MASNY KRAM

vlastni

Hoině zásobenýiiřrs iv tu:
2206 jižní 16 ulice Omaha Kálet 1 wi M

a
Bohatý výběr čerstvého masa vSeho

vlastnídrubu nej lepil jakosti a za cenj nejiev
nejit Si lb "chok-steaku- sa 25 ctft

Výhradní

český jednatel

lékárník
Veškeří zásoby uzenářské těší ae nejlep- -

t !' : xi? no11 -: ~ n — -Veřejné trestání Žilou v Delaware

Frank Semerád
Podle starodávných zákonů v

Delaware v sobotu byl den veřej-

ných výprasků pro okres New

Bratři Nepodalové
173a jiiní 13 ul

Vidy ipratvé a Jnn to nellepíi maso v trhu
aríhurně apracovaní a dokonale připrave-
né výrobky uieoáNk lUkaly chvalpou st

novému obchodu tomu Na nafic--

boHuodyakáoh Jest aby pro vlastni ave do
bro se pfosvědflly ie lepHh abotl Iřpll
váby a lepii obeluby renajdou nikde v mesti

25 V úctě BKATŘI NEPODALOVÉ

16 a William

OMAHA EBCastle a za tou příčinou shromáž-

dil se u okresní pracovny v Green

na rohu 16 a William ul

Žfzný Metz&v ležák stále na čepu

Pravé plzeňakj z pravovartČDého pi-

vovaru z Plzně jak by emet

TEL F2321 FltANK 8EMERAD

Bank veliký dav lidí mezi nimiž
Jistý prostředek proti zastaralému

reumatismu nemocem kožním ledvin

jater atd ČastějSlm užíváním nehráni
se člověk přede vfiemi nemocemi a pro-

dlouží život avfi] jak vysvítil zdarma

přiložený spis "Filosofie zdraví a krásySvačina £

zadu a v krvavé srážce zahynul
skoro celý prapor čítající 500 vo-

jínů Prapor tento byl jeden z

bylo i mnoho ženských Vězfiové

kteří byli podrobeni tomuto trestu

trpěli dvojnásobně neboť ostrý
vichr vál když výprask byl odsou-

zeným udělován a zvýšoval jich
bolesti Z pracovny byli vězfiové

vyváděni jsouce spoutáni na ru

rJakub
vTaatnt

nejlepších v mexické pravidelné

Vzorná česká lékárna
č 1262 jižní 13 ul

JSm ČJermíik nxnj
Zrliltn! aozornoat pH vypisováni phwlptit

Wkhltjck Venkovní objodnávkj vjHíoJÍ
ae rychle a levn la

armádě a měl dlouhé zkušenosti v ELEGANTNÍ A HOJNĚ l
Bohaté
zásobenýna celé skiipině ostrovů Většina

ZÁSOBENÝ

Zasedáni 57 kongresu

Konelnl po dlouhých řeílch přikro-
čeno i Hnu —Dům tástupci při-

jal v tobolu protitrustovní předl-

ohu

Předminulé pondělí zmařil se-

nát bezúčelnou debatou a dům

přijal různých návrhů z nichž

byl ten jímž autoři-sován- o

bylo opětné zahájení vy-

jednávání Velkou Britanii aby
Šetřeno bylo tuleBů Aljašskýcb
vodách Dále přijato bylo povo-vole-

aenátu $1500000 na nový
dům pro zemědělský odbor

V úterý senát učinil moudrý čin

přijetím Elkinsovy předlohy k re-

gulováni železnic kterýžto zákon

i vstoupí v platnost znemožní

Tlaatnlkou a obnaženi až po pás Když
se dostali ven na nádvoří tu se

boji a rudochy

Cbtíjí otvořltl nový stát

Do Glendive v Montaně přijelo počali zimou chvěti a zuby jim grocerní obchodíí listjektaly První z těchto trestanýchněkolik zástupců a senátorů žen
--vlaatnt— T i 1209 jii 6 tlíce E

ze zahynuvších obyvatelů byli do-

morodci avšak jest známo že v

bouři této zahynulo i 8 bělochů

Když pfílivná vlna se zvednula a

počala ostrovy jež vyčnívají pouze
asi 20 stop nad hladinou mořskou

zalévati tu obyvatelstvo hledalo

ochranu ve vrcholcích kokosových
stromů t nichž některé dosahují

výše až 100 stop Tak daleko

byl Josef Simpson černoch který
se vloupal do osmi bytů a když byl

Josef Ncjepinský
1401 jižní 16 ulice

Velko- - i maloobchod čerstvým uze-

ným i nakládaným maeem výtečným
zbožím uzenářským a vfibec vifin co do
bóra toho přináleží
Obiednávky možno učinit! I telefonem
tyto řádné rrr-hl- ae vyřizují

fTELEXON 1316 28

v tnmtn nuleaneia finlnf

Severní Dakoty ze sněmu a sice 1

tím úmyslem aby utvořily nový

stát z kusu Montany a z kusu Se vfbír viebo tboíi grorern'bo Zbotí fc
Je terstvé a prvé jakoetl Míra dobrá

JOSEPH PEZDIRTZ
v č 1202 jižní 13 ul

Výtečné pivo stáli na čepu NejUpM
vína likéry a doutníky Tel B1S14

připoután ke kůlu tu kdosi vy-

křikl: "Naložte mu pořádně!''
Simpson byl odsouzen ke čtyřiceti

verní Dakoty Titc zástupci při na nitnnt tea nrtvawa navauvu lej
4 jednou a podrubt přijdete aaaejeli do Montany aby si prohlédli

Šlehům žílou ale sotva že dostal O přízcB krajina Udá J PEZDIRTZosobné polohu a atav věcí a mohli


