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surý a č 1487 ave A udusiv se

plynem v nepřítomnosti své man

řrlky a dcery Když se poisdřji
manielka o 1 dcerou domů vrá

lily a naterly byt uzivtený zavo-

laly policistu kl-r- dvéř-- s

vypáčil
Ve světnicí sedčl Podolák v Ie

nošce a v ňmech drž-- l konec

gumové rourky jejíž druhý ko

nec byl připevněn k otevřené

plynové rouře ubožák byl již

nepronesl Um nic nového aleMlt" Vi tVfiMrtlllltlii i i Hne!' v
ského odboru klrá co ttrjdí(v
budit vydána tiskem nalézáme
mimo vťie uvedených kšii tato
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Pokrok Ziípndu

Omaha Neb

kolně pouliční dráhy svalují nyní
vinu na bedra— Pata Crowea AI

stará la pravda má být pronálen
hodně často aby všem občanům
léto země utkvěla dohře v paměti
"Nedostatek sily a nedostoti k

energie činí lid neschopným k

sebevládě" pravil dále Roosevelt
"a také brutální nevědomost zá-

vist a nízké sobectví a bezohted-nos- ť

ku právům druhých ohrožují
a poškozují společné záimy této

zajímavá fakta:
V naší zemi na'ézá se nyni

157000000 kusů drůbeže kteráž
má cenu $70000000 V tržištích
Amt riky bylo prodáno v loni za

1137000000 drůbeže a za jt 1 45

000000 vajec Přinesla tedy drů-

bež mající cenu sedmdesát milio- -

chytit ho nemohou tak zrovna

jako ho nechytila ornažská slavná

ky zaplatilo svým vysloužilcům
od občanské války t a H62 140000
a od duh revoluce dokonce

13038613300 na pensích Je
to přece jen hezké býlí vysloužil-
cem 11 takového grnerosnfho chla-

píka jako je airýc Sam Vyslou-
žilcům FrantiŠMa Procházky do-

stalo se nanejvýš povolaní— na

flašinet

mrtev Co Podoláka k zoufalství
dohnalo není známo neboť Žil v

policie
Ta litoíní kampaS v Nebrascr

dobrých finančních poměrech a

Svalý Petře pomaloučku
počkej s mrazem přes září

ať se naděj našim pilným
farmerům zas nezmaří

- _ rt m

oů dollarů v celku 28a milionyje beze vseno zívoia ropoKraie jeho manželství bylo Šťastné
dollarů což jest přes 400 procent

republiky"
"Když některá zam" praví

Roosevelt "stala se hříčkou bo-

haté olígarchie která vykořisťo

Iowské slepice stojí na prvém V Clevelandu přišla minulou

Omaha Web 16 září 1903

Abihjl Mamid mA vždycky kurjU
—na ty menSt a slabší

ČÍSLICE 81CS NKLHOť ALE V ODH- A-

dech je častokráte bodná fůra 121

V IoWÉ STOJÍ SI KOKNA SKORO TAK

špatní tak jako aaděje popokratů
na vítězství

TRŮN SRBSKÉHO KRÁLE JAK SK

místě pokud se týče výnosnosti

si patrně myslí:
Na frak dostaneme

osud to chce mít

nač pak v marném "íajtu"
zbytečně se dřít?!

sobotu nešťastnou náhodou o život
Chce si Rusko uvolnit! své rUCC druhé místo zaujímají slepice čtyřletá Vlasta Trunečkova dcevala chudé tato zem jak historie

Ohiu třetí slepice v Illínoísuv Asii? uám podává mnoho důkazů po
Čtvrté slepice v Missouri

Nyní když Rockefeller skoupil Vejce jsou nejdražší v Nevadě

Až když klasy korný dozraj'
wt-l- l pak nedopálí nás
z tvého skladu nebeského
ani ncjoMřejšf mráz

Jak st mule ílovfk mílii

Cizinec (k ChicaČanu): Chtěl

bych se na to vsadit že ten párek
s kterým jsem právě mluvil jest
ještě v líbánkách Pohk-ďi- e jak

Ruská diplomacie jest Časem
kde průměrná jich cena obnášívšechny akcieo které stál jistě za

krátko půjdou oahoru jako když

ruška p Fr- - Trunečks nájemce
hotelu Plztfi Č 1419 Broadway
DěvuŠka si hiála vedle v nádvoří

firmy Bláha a MaleČek kteráž při
stavuje v zadu nijaké stavení a

kostra nákladního elevatoru po-

nechána bez dohledu Hrající si a

tak překvapující jako byla kdysi
2t centů a nejlacinější v Texasuzua stoji také na sopce zrovna

něiaké době ztratila avou moc i

sílu a stala se kořisti svých souše
dů Týž osud potkal země 1

nichž na nějaký čas dostaly nad
vládu chudé třídy jimž nešlo

povzoešoní jich vlastní ale o pro'
vedeaí pomsty proti bohatým tří

diplomacie muže železa a krve
kde Dyia průměrná cena pouzejako trio jeho předchůdce Bismarka Když celý svět počí 8 centů
Hodnota snešeoých vajec ame

nal být přesvědčen že Rusko se

Mandfturska nevzdá tu pojednou

KOVNOST JEST l ĚKNVM SLOVEM NA

papíře Ve skutečností jest to
nckých slepic rovná se hodnotě

nic netušící Vlasta stoupla na

okraj téže Ta se však v témž
okamžiku překotila na dítě jemuž

dám Tyto boje tříd proti třídám

namaže a olejový král potom vě-

nuje zase nějaký milion z peníz
o něž odřel bursovoí ovečky oa

nějaký kostel aneb universitu

President Roosevelt bude letos

platit taxy ze £40000 To jest

celý jeho majetek V tom ale ne-

jsou zahrauty jeho politické vy

sen který zůstává nesplněn všeho zlata a stříbra které vytí skončily vždycky úplnou ztráto:
mezi Zapaoskem a Ruskem nasta-

lo projednávání smlouvy která

bezpochyby povede k vyklizení
Ani ta NEjoDvWNftjSÍ americká ženo bylo v loni v naší zemi

Kdyby všechny vejce snešené a
hlavička úplné rozmačkána Na

pokřik lidí kteří příšerný výjev
svobody pro všechny občany a

potrestání byli stejně poražení ipojišťovací společnost by nyní Mandžurska a to již v příštím mě
Macedonii nechtěla dělat 'byznys merickými slepicemi uloženy byly vi lěli přiběhl otec Vlastin a iposici vítězové Každé republice hrozí

hlídky na druhou lhůtu kteréExistence bílého otroctví lu s p Malečkum zdvihl člyryzáhuba jakmile octne se její vláBaron Hayasha žapanský vy
do beden z nichž každá by obsa
hovala 30 tuclá a tyto bedny byly

naloženy do nákladních kár a sice
tuny těžké trámoví pod nímžAlabamě jest důkazem že nelid da v rukou lidí kteří nesnaží seslanec v Londýně který dojísiajsou v přítomné době neoceni

telny

vesele se oba na sebe usmívají a

Štěstí oběma září z očí

Chicágčan: To byste prohrál
milý příteli Oba jdou právě od

soudu kde jim byl povolen —

rozvod

Na poštovní odbor náš

byli jsme vždy hrdí
ale ouvej pojednou
tuze to v něm— nevoní

NttUtnj rtovřk

Boss (překvapiv svého klerka

ski lakota nečiní rozdílu v barvě ubohé děcko tkvělo Odnesl jibýlí spravedlivými vůči bohatým ijest zasvěcen v diplomatické taj-

nosti své vláJy vyslovil veřejné
lidské pleti do hospitálu s v Alexandra bylaRodina II umdortových v Paříži chudým a kteří hýčkají jednu tří400 beden do každé tu by utvořen

byl z tohoto nákladu vajec vlak však již mrtvadu na úkor tříd druhých
'

nejnověstnějších švindleřů naší v těchto dnech své přesvědčení žeuctnul-l- i jsi se jednou dole
V těchto slovech Rooseveltodoby se chce mermomocí dostalimazel očekivati od svých přátel V Clevelandu skončil před

870 míl dlouhý a dosahoval by z

Chicaga dále uežli do Wash

íngtonu
z vězení na svobodu To není divhodně rad ale málo skutečné minulé poiJlí Život svůj požitím

vých se nejlépe zračí la poctivá
přímá jeho povaha Věru nenípomoci Hlupáci se dle pořekadla nebož

Karooiove y bjwin X ailik tTexas má oejvíce krůt — 650- -
žádný div že i političtí odpůrcitíka Barouma rodí prý každouUVbt U PONECHÁM VCLE ÍULT- A- č oj Orat" ul liž předminulý

veškeré spory mezi Ruskem a

budou vyřízeny společ-

ným dohodnutím a ve veřejném
tisku objevily se jíž také pod
míoky za jakých hodlá Rusko
Maodžuroko vyklidili
Jednou z nich je že Žapansko

nebude ohrožovali neodvislost

000 kusů po uěm přichází Illinois Rooseveltovi chovají k němu ta dvořícího se jeho dceří): Ale panepálek stížtm byl Faflík zuřivostíminutu a oni tu hojnou úrodu ne-

mohou vykořistítí
Keotucky má nejvíce husí 542-

-
novi tu jeho krvežíznivé pluky
udělají z Makedonie jeden veliký

kovou úctu Voříšku co pak to vidím? Zt topovstalou z oemfrriétio pití vyhnalPresident Jáie ve sv4 řeči po hle vál přece neplatím?hřbitov SkkretAr pokladu strýce Sama svoji zenu z domu a pil čím dál
000 kusů Missouri slojí na dru-

hém místě Co se týče kachen
lowa se S8ooo kusy stojí opět

ukázal na noě zřícený odbor ob Klcrk: Sůr Že ne to já dělámtím více Ráno vzal s seb uTak se zoA že by Columbia má tolik peněz že neví co s nimi
chodu a práce jehož prostředniKorei k cemuz toto ostatně svo z láskyčtyři své dětiz nichž je oejmladšíudělala dobře kdyby vzala Co Jinde finanční ministři mají plnou na prvém místě a Illinois stojf na ctvím jak je řt jmo hodlá prové- -lilo již dřívehlavu starostíjak potřebné penízelumbií přes koleno a přivedla jí druhém mu dvě a nejslaršímu osm let—

umístil je na woodlaodské káře aZapansko si vyhražuje v Korei
sehnat u nás má zas sekretář sta

sti všechny své ídtje týkající se

rovného práva všemAsi šest milionů vajec se vyváží
V rotirlitoitl

Slečna lk profesorovi vyznáva

k rozumu

PoTLAČÍTl řOVSTAsf BULHARĎ
pouze zabezpečení svých zájmů řekl konduktérovi aby je nechalod nás do ciziny

rosti jak se jich zbavit O šťast

oá o šťastná Ameriko! ''Výbojnosť kapitálu ivýbojnosťjako si vyhražuje Rusko
přesadili ntf Central ave tak abyBude li se u nás drůbežníctví

práce bude tímto odborem udržeMandžursku
Makedonií zdá se býtí pro suita
na zrovna tak těžkým úkolem

jícímu ji lásku): Nenamáhejte se

pane profesore tato ruka jest již
zadána

mohly dojiti do bytu jeho bratra
na v mezích a každé straně se do'Na tomto hlavním bodu se oběANOLIE KňLt K NAM MALOU vyvíjeli tak rychle jako až dosud

v příštích 35 letech dosáhne lakjako uspokojit! své věřitele číslo 26 Webster ulice neboť se

doslechl že tam Žena jeho se
stane náležejícího jí práva Myeskádru námořního loďstva na dosud nepřátelské moci setkaly a Profesor: Nu to nic neškodíobrovských rozměrů že dnes sni

zdvořilou návštěvu'' lak se 10 vedlo k novým projcdnávíolrn utekla když ji v pálek vyhnal
JJOSTANE LI 8E r JALA K TOMU

severnímu pólu měl by se lam dejte mí tedy tu— druhou!nelze stanovití přibližný odhad
musíme k lomu hleděli aby kaž-

dému jedinci se dostalo co mu ná

leží neboť každý jest oprávněn
časy mění! Před sto roky Joho jež jak se zdá povedou k cíli Na to vrátil se do svého bytu a tuužitku který přinese americkápoohlédnout! zda-l- i tam někde Rusko hodlá odvotati vojsko svéBull byl by utopil strýce Sama #

1'ovtdtch kmulra Dumhala
asi po deseti minutách jakási div
ka bydlící v sousedním domě z po

aby nedostal víc ani méněpokud byl maličký na lžičce nepatrná slepice americkému far
roeru

Mandžurska a hodlá tam po
oevězí ztracený Fat Crowe

Turecko slíbilo zase noví retor "Nejlepšf věc kterou poskytuje Tak jsem maně k sobě povzdechvody dnes když vyrostl na obra nechati pouze malé posádky zorovala jak opírá se' o stěnu

právě u okna a svíjí se jakoby vživot' pokračuje president Rooseochraně své dráhy k čemuž máse k němu lísá aby si získal jehomy utere aie aosavadnino "re v té minulé deštní slotě:
voda zlá je do žaludkuStav korný zlepšenformování'' znamenají pouze roz velt "jest práce V naší zemi nenídle smlouvy s Čínou právopřátelství hrozných bolestech Byla tu chví

místa pro lenochy kteří se vyhý ale ještě horší v botěšíření makedonskýcb hřbitovů Baron Hayasha ve svém prohláMezi nAmi se často ožívají CsmíŠ- - V těchto dnech vydal zeměděl
bají povinnostem jež jim život

ky nad evropským íarizejstvím
šeoí o příznivém vyřízení mandžur

tké otázky praví že Rusko slíbí ský odbor přehlednou zprávu za
Rusko s Rakouskem je na štíru

k vůli Makedonií Aie rakouský

li samotná bála se k Faflikoví

vejiti teprve později jeden ze

sousedů povolal policii ale když
tato k Faflikoví vešla byl tento již
mrtev Na podlaze blíže vychladlé

ale my bychom měli zametat před

svými vlastními dveřmi nežli

ukládá

"Kdo chce docílili úspěchu v ži-

votě kdo chce sláti se dobrým ře
lo Spojeným Státům vykliditorel který si spálil již několikrát

měsíc srpen z niž vychází na jevo
že stav korný ve všech hlavních
státech komu pěstujících se v

Mandžursko v fíjou a že protokřídla se na ruského medvěda počneme ukazovat na cizí špínu

Kdo má srdce v prsou vřelé

lo t Čech prosbu bratří vyslyší
k zmírnění bídy žalu

se svým příspěvkem si přispíší

Učitel: Tak Kudláčku Čím pak

nemá ani nejmenší pochybnostineodváží meslníkem farmerem obchodní
kem ten musí věnovali všechnu

Od nějaké doby provozuje se v

americkém veřejném mínění tako že tak učiní Rusko když tento
již mrtvoly nalezen lístek těmito

slovy "Žádám by o tomto činu
mém uvědomění byla moje žena vslib Spojeným Státům dalo mělo

měsíci srpnu zlepšil vzdor nepři
znivým povětrnostním poměrům a

že lze počítali nyní s jistotou na

průměrnou úrodu

vá farizejská komedie která se

Bryam pomahA Tomu Jqhnsonovi
v Ohiu Dle dosavadních zkuše-

ností pomoc Bryanova podobala
asi na zřeteli Že v blízké biiskutečně hnusí ledna část země čísle 26 Webster ulice' Nebylo pobíjeli Husité v bojí své nepřádoucností by mohlo být zapletenopíná ruce a kroutí očima nad té nejmenší pochybnosti ž ne

svoji energii k dosažení určeného
cíle- - Pracujícím mužům i ženám
má býtí vzdána Čest jako vítěz-

ným vojínům neboť oni podniká
jí boj se životem který jest
mnohdy těžší boje skutečného"

tele Nu tak pal— pale--Jedině stály lowa a Ohio vyka
se pomoct pohrobníka a u John
sona nebude to jinak šťastný muž připravil se o životdo války na evropském východě

profo t opatrností si chce uvolní
Kudláček: Ale to nemůže býtzují zhoršení ve stavu korný Vzkažeností části druhé s zasedá

□a soudnou stolici a vynáší ortel

nad ní a zatím obě jsou stejné
požitím karboiové kyseliny MrtvoOD ti DOBY CO LÉKAŘI NAPRAVILI Iowě která jest druhým oejvětším pane učitel Falcem se zabíjejíruce v Asii Poměry na Balká

jen blechy Ikornovým státem se úroda zhor K řdě velikých prettide itů reně stávají se každým dnem váž
la jeho dopravena do &krsol már
nice kdež ji paní Faílíková slo
tožuila Samovrahu byla % léta

V obou částích dějí se ty samé šila v minulém měsíci o i bodů
oéjší Kdyby bylo šlo po vůli

Rockeíullerovi uemocný jeho l
ludek dal se do pohlcování neod

vislých olejních společností texat

skýih

zločiny proti civíliaaci a lidskostí publikáoské strany budoucí histo
rík připojí zaiihté také jménoKaždý den teplého jasného počasí

#

Volba a via nit lit v t

Jaký je rozdíl mezi volbou a

sultánově dnes by zuřila mezí
obou částích se spravedlnost % V Chicagu usmrcen byl míRooseveltovo který či n dále tímTureckem a Bulharskem válka

znamená rozmnožení a zlepšení
úrody korný- MoÍNA ŽE PRAPOR STRÝCE SAMA manželstvím?nulý pálek dopoledne 3 roky a Iřivíce dokazuje že důvěry ameriMalé knížectví bulharské nezdá
Zemědělský odbor Činí následubude jen přece vlátí na severním

mnohdy šlape nohama a tak Sever
nemá práva co vytýkali Jihu a Jih
Severu V soukromém životě

platí pravidlo: Hlř si svého a

ckého národa v plné míře zaslu měsíce starý Bddie Vokoun syná Ve volbě se vede "fajt" nase vak mit mnoho strachu z vy
polu Nepostaví li ho tam náš huje cek lana a tiarbory Vokounové z před a v manželství" následuj"hrůžek sultánových neboť v pálek

jící odhad pokud se týče hlavních

plodin letos vypěstovaných:krajan Fiala snad postaví ho tam 127 záp 19 ui Neštěstí udá fajt ' teprve po zvolení
dej sám na sobě příklad jiným a 1'tmae— - Jste-l- i nemocní nezaúty presidenta bulharského mi

nit-ratv- Petrova prohlásilo iPcary l'lAl(í lo se v uličce Mezi Brown ul a
VJtMwV

fckfU
'

IsMbti íftha
mViiw aio' 4nimMi poměříte že je pomoc Na tisíceOliukykdyby toto pravidlo platilo ve ve-

řejném Životě bylo by u nás mnolřl A ANCIIR IK PINA ROZPRAV O Schelby court Paní Vokounovézástupcům všech velmocí že déle

#

líannt ftái'e dál tUkáHt

Tramo: Mistr nemáte prosím

ntHlw anievjíyu sMwno nalezli ji v Dra Petra Hobokusnížení cla To by tam mohl šla uličkou spolu se svou přítelnemůže se dívali na vyhlazování a
Paní W Šulová z Fine ulicefmmjm mimomu munMChrním

Kornr kynl paní Uhlířován nimiw wtm trniamuí trtamm
hem méně toho farizeismu kierý
se velmi špatně vyjímá ve svo

bodné republice

Ashland Ohio praví: 'Po orn
vraždění bulharského obyvatel
ttva v Makedonii a že jestli vel

zbyttčiý pěťák? Potřebuju na

nocleh
za ruce se držíce kráčeli v malé

Clevelaod běžet za presidenta i

ipíáe by mohl vyhrát nežli u nás

kdyby běžel
0s
Žlt

sniMM minW) mtwim
lsi7ino mmm) mwitittmoci nenaleznou nějaké prostřed Oslovený: Ale vždyť je teprve

roků hrozně jsem trpěla neduhem
žaludku a ledvin Léčilo mne
sedm lékařů ale marně Cítila

tmjl llW4W IMNWrM
U nAs bohAíi pomocí svých

vzdálenosti dva hoši Vokouno

vých 6 roků starý Jeník a Eddie

Hojni nou tlirh! paní Vokou
ky k zastavení turecké ukrutnosliVmmk Bulharska s Tureckem ránoNásledující tabulka naznačuje

krvežíznivosii že Bulharsko
by fnílO býtí již ZvbráaěQO t tíliú Tramp: To je pravda aie ranníjak jevil se stav korný ve hlavníchhlásných trub tvrdí že stát nemá

práva míchali se do obchodních

podniků a stávati se konkurentem
bude donuceno odhodití dosavadní jsem se tak bídně že jsem ie sot

va mohla vléci a bylo skoro ne pláče dál doskáče
nová prudký dapot ohlfdla h a

Ir tom okamžení spatřila jak
ohledu že Bulharsko nemůže ni

kdy dít: Turecka takový výprask
kornových státech na den 1 září
za poslední tří roky a zárovefl jaký

Ivou neutralitu

Toto prohlášení" Petrova vzbu možným pro mne ajíti 200 stopsvých občaoův Prospěje Ji však
jaký toto zasljhuje byl desítiletý průměr bez odpočinku Tu náhodou za

i

Nttpúléhá na ittt
Otec: Mlaďku vy stále vyzná

splašený kúfl zaplažeoý ve vůz

divé pádí uličkou Jedioý tt po-

hledem seznala že dřlřii jejím

takové jeduání státu Širokým vrst dílo ohromnou seusaci v celém
slechla jsem o 'vašem HobokuKaždí zlo mA sví dobro 1 zlo světě Bulharsko by neodvážilo
Vzala jsem ho něco od jednatele

vam obyvatelstva stat ma nejen
právo ale přímo povinnostamerických trustů přinese ameri hrozí smrt neboť kůň byl jíž váte mojí dceři lásku a přec nese tak přím" hrozili vypovězením

ckému národu dobro pozuáaí Že lésně u obou- - Skokem ocitla se u
zde a po vzetí několika dávek

zpozorovala jsem změnu k lepší
války Turecku kdyby nemělo něujmoutí se řízení různých celku

příznivých a nutných podniků

můžete dosud na ženění sni

Vždyť byste ji ještě nesvých dítek ut podařilo e jíjedině možno čelíti

peoěžnímu molochu
koho za sebou kdo mu poskytuje
morální a kd i by mu po případě dovedl aoi uživittom ohledu Evropa jest po kro

mu Pokračovala jsem v jeho
užívání a cítím se docela jiooj Nápadník: O prosím v tomFaru již 50000 Bulharu iylo poskytnul 1 hmotnou podporu

ohledu nemám starostí nebo vím

že vy-- nás uživíte oba

osobou Mohu ujiti míle necí
lim se přilil zemdlenou''

Neplejte se lékárníka na Dra

čilejší nežli jsme my V Bavor

sku zařízena byla ku př v před-

minulém roce státní pojišťovna
koní která prokázala znamenité

služby hospodářům jak z prvé

Aliance mezi Bulharskem a

Ruskem není nice zjištěna ale

tato vyzývavost malé slovanské

Turky zavražděno jak se odhadu-

je tu by ti evropští vládcové
kteří dovolují takovéto vraždění
zasluhovali každý den padesát

pouze staršího Jeníka uchopili
neboť v tom okamžiku te kůň

přihnal narazil na ni takže i a

hošíkem odlétla stranou a pádil
dále Avšak krátký bolestný vý
křik zvěstoval ubohé matce že

miláček jcií Eddie byl vozem

zasažen Brzo přesvědčila se o

strašlivé skutečností Na zemí
leželo tělíčko ubohého hocha jen

říše podává nám nepřímý o ní dů
Fetra lioboko neprodává se v

lékárnách ale lidem přímo skrze

#

Z dvojího tla h Itpíl
Ale já myslel paue Žuokal dle

ÍHI ! ít irit7
JV# Itrrrt IKil pttm

Illinois 77 94 49 83

lowa 67 91 js 82

Nebraska 80 toi 33 69

Kansas 72 91 19 61

Missouri 76 102 29 82

Texas 91 37 46 73
Indiána 76 99 49 83

Georgia 89 66 80 87

Tennessee gr 72 39 81

Keotucky 81 82 36 84

Ohio 67 93 60 83

Alabama 9'J 34 79 82

Se v Carolina 86 88 7 1 87

Arkansas 90 60 37 88

Mississippi 98 60 60 78

Virgioia 83 84 94 83

Jižní Carolina 83 81 61 82

Jižní Dakota 89 78 64 74
Oklahoma 71 80 20 39

Peoylvaoía 79 90 94 83

ýročoí její zprávy vysvítá Kůíl kaz Rusko vidí ie ca Balkáně
Kdyby se přece podařil ten zAzrac

se vyvíjí události lim způsobemže by Fat Crowe byl chycen oa

místní jednatele Dra Petra Fahr

oeye 112114 So Hoyne Ave

Chicago lila

pro evropského hospodáře ml
mnohem větší ceou nežli pro ame vaší leči Že jste lemperenc a vy

zatím pijete ul desátourického a státní pojišťovna ne

ze snad ru3e nuceno svítti o

evropské dědictví sultána válku a

proto asi co oeirychlejí hledí

koho by pak "škrábcové" sprave
dlnosti sváděli všechny zločiny
jež se jim nepodařilo odhalíti?

Byl jsem ale když jsem onehdyslabě sebou škubsjfcí Ihned pojsouc zřízena pro výdělek ale pro
četl že la voda v Missouri je plnavolán byl ir Kíog učiněno všeurovnalí své zápletky v Asii
baccilú a že se of otravujemeNaši čeští Sokolíci hodlají nyní co vůbec se činit dalo a vlah

dobro rolnictva slouží tímto mí-

cháním e do "byznyu" důležité
třídě bavorského obyvatelstva I

Rusko jest sice obrem ale

VfleWlMiiMfi
V Indianě západním Ohio v

Louisyille Ky po dráze Missouri
Pacific za velmi snížené ceny
Lístky na prodej 13 září a 6

října Platné na dobu 30 dní

vzdor tomu válka oa dvou stra
zvolil jsem lehčí smrt— otravu

pivem
věnovali pozornost oejea tělesné
ie í duševní výchově naší mládě

Že Tak to má být ve zdravém

mamě za malý okamžik byl Eddie

mrtev Kola vozu přejela mu

přes prsíčka a byl mimo toho za
nás jednou dojde k tomu že nich by mohla ohrozíti jeho

strýc Sam se bude muset míchat úspěch K válce v moderní naší
těle zdravý duch má své sídlo do různých "byznyao jako je

sažen do zad kopyty koně KfiB

a povoz patří Forbes Teamingode dne prodeje Další podrob
době je zapotřebí nejen vojska
ale také peněz zase peněz a

ješ'i peněz a v tom ohledu Rmko

mílí

Farmerskt trust se narodil v
Průměrný stav brambor byl dne

září 84 3 proti 872 před měsí
ku př dopravovatelský atd Kor-rupt-

vliv monopolů a korporaci spol byl zachycen později oanosti sdělí vám ústně neb písemně

V Rakousku ie dvojí loket

vždycky jeslí ožíván
toho v Živelních pohromách
nový příklad zase dán

Stihnout Němce ihned maji
mnoho daní sleveno
vůči Čechům di si vláda
spíše vrtat koleno

Morgan ul Jak se praví uleklTbos F Godírey Pas & TicketcemChicagu minulého týdne Nyní je dosti slabé- - Jedna válka jakou
Úroda korný dle zprávy země

dovede snad ještě na oějakou dobu

zastavili -
myšlénku veřejného

vlastnictví ale ta přece se jen
by podniklo na evropském výcho Agent S E coroer 141b a Dou-gla- s

St Omaha Nebr aneb II

C Towosend G P & T A St

se kCB hukotu nákladního vlaku

dráhy Burlingtonské a dal ae do

útěku z místa kde byl právl

jen lby se podařilo jeho otcům z

toho novorozeněte vychovat! po-

řádného obra který by byl scho-

pen vzíti s co no patři

dě bf i takovému geniálnímu fi

oaočníkujako je mioistr De Witteprodere svým časem i přes to hráz

dětského odboru nezklame naše

rolnictvo a co jest zárovefl neméně

potěšitelné to jsou příznaky Se krmenLouis Mo 6kzkorrupce do Washingtonu dělalo dosti starosti


