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stejnou moci podporují zákono-

dárství kongresu! jehož jest dle

smlouvy lapotletil aby lato stala
so platnou Kdvbycho-- oporno-tuil- i

lot i rikonodártv vykonali

plivedlo by nás to mberpi-čn-

blízko odmítnutí zaslíbenévěrnosli

našeho národa

1'řikládám tuto smlouvu jak ji

senát opravil a jak ji kubánská

vláda schválila
Theodor Roosevelt lillý dům

dne to listopadu I90J "

k ( lit IM It O lnizeníl ťovsžte si a ten pakatrl
to mnitte dneska státi partnery

Arkitii" tl "I K i
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Klaloihtíl b)d k v řis i Suit-ttii-

ul Dutskills I 1 a ta
nf sinaný v pivovaře nťuy Koeliler

C ns tobu to it si svre
liriuik liitdrith nslrst
M mtlvlio ve sklepí kde lríl
vedle kádě na kvašeni piva Mr
má objem Roini (sbrnů s bla na-

plněn kyselinou ntitifttou jeř
ss pli kvarl vyvinili a odvádí

e avlátml tuur m Má w rs to I

se Krsloíhvil jl-- s káď nshuul

aby otevřel kohomek a plyn vypu-

stil a le při této ptáci se udusil

emlelý Kratochvil hl v uvrde-ní-

pivovaru tamřsinán pt toků

co podstat! Hyl ienst a atom
několika dítek a plináit ře k řálu

Clíboj a Dolau Č 171 ČSPS

V Cievelsndii pokusil se mi-

nulou středu o Mmovraidu krajan
Václav Adiíek Milý plul časem

chtěl zavraždili celou svoi rodinu

a sám si hrdlo podřezal Jsk zná-

mo Adáskova dceruška eemřela

následkem strašlivých rsn jež jí

zasadil Ženě jeho daří se vlak

nyní lépe AiáUk xraníl lu při

prvním svém sebevražeduém po-

kusu toliko nepatrně a rána jeho
v nemocniční cele téměř úplně se

zahojila Minulou středu ráno

pacienti v téže cele probuzeui byli
zvláštními zvuky a rozhléduuvse

se spatřili Adáska jenž měl na

hrdle ovinutý ručník a táhl za oba

konce jeho aby se uRkrtil VSickni

v cele vrhli se na AdáŠka a odvá

zali mu s hrdla osidlo načež po-

volán deputy a Adáfek dán pod

nejpřísnějsí dozor

1 Obětí svého povolání stal se

dle váeho 45letý Joseí Mikula

jenž se svou rodinou bydlil v čísle

397 záp 18 ul v Chicagu Pra
coval na lodích a minulou středu

večer na cestě z práce asi utonul

Mikula odcházel z lodi vždy o 6

hod večer a proto byl svou rodi-

nou i vc středu večer dychtivě
očekáván Váak hodiny míjely a

starostlivý otec rodiny se nevra-

cel Paní Růžena Mikulová ihned

byla jata strachem a proto učinila

oznámení na canalportské stanici

A muž její se více živ z práce ne-

vrátil Ve čtvrtek o půl 6 hodiny
večerní přivezli pouze jeho chlad-

nou mrtvolu kterou vylovili ze
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Ptvnl Česká vsts totřmdla

O liiilmictl tiskl rtssdy v Údolí

f ky Colntada Vln hni kdo! sa

ji silřasinili a O šlem důkladu! se

plrsvílíili soudí le sktfil
lni t stajiuu cit sátá a

proto i innrilptnik tam ibia
It Poififli k i slíd il a tsbráit
niňřn byli pol lUnnsm hone
siradalm aneb Ivsf-t- l Att V

pnéni připi la teplali se f poše-
tilek nifehu a v diubé n 150 akr

pli tsbrlul a li no akt na kumi

ČIvl toků l'oit mt ke savo lftuvaný

a Um vilmí renným tifiuřný Za

tuto a sire vlrihny kanily a vč!ná

vndui ptivn platí se f au ta akr na

pČ roků splátky Vodní a(leiil
je tam běs rilptru ne (dnktmalrj-íín- i

ve Sp Sitb tub kanály
snu plny v ksMmi dobu roční

Půda v Údolí liyvUi nnoem mno

hýrh věků ji neobyčejně úrodná
víe ro jiotřehuif! —- j" voda a pak
koná pravé divy
Zde molno pěstovali plenici

ječmen kornu oves řepu rýži
bavlnu cukrovou třiinii alf elf u

kaíírku rgyptukou komu a vůbec

viechny jiné možné plodiny S

Čímkoli pokut učiněn byl vždy

ukvělých výsledků se doiáhlo

toto známo bude pro své

ovocné zahrady a rozsáhlé vinice

které již nyní počínají se zde vy-

sazovali Přítomně vláda Spoje-

ných Států má zd několik svých

expertů kuří zkoulejí zde rozma-

nité dr ihy lepSlho ovoce jako pě-

stování Dcglet Noor datle a

druhů vinné révy Proí

Swingle předpovídá Že akr vysa-

zený egyptskou datlí bude v pěli
rokách mlti ceny la 000 A proto
na vládní účet bude sem stromy
tohoto druhu zasílali Zda farmář

může v jednom roce dvě úrody
sklidit! a sice po obilí mlže ještě
kaíírku egyptskou komu neb po
dobnou plcoinit v nadbytku dosla-

li Tfmlo způsobem udělali zdn

ročně moozí farmeří 6o až JjHo z

akru Alfalfa dává z le 10 až 13

tun 1 akru a přítomně má ctm
1 10 až )i luna Dnes není druhC-krajin-

ve Sp Státech která by

byla slibnějííí pro dobytkále nad

tuto Dobytek zde se vůbec nekr-

mí nýbrž pouze na pole bohatou

pícninou porostlé zažene a tam ve

dvou neb třech měsících úplně pro
trh se připraví Dobytek pííhání
se sem z Arizony a zde tímto způ-

sobem si vykrmuje Mr Scheuk

správce jedné zdejší veliké ieníe
pravil nám že ročně hodlá tímto

způsobem vykrmili čtyři zásilky

Celkový průměr týkající se ja
kosti rovná se letos 831 procen-

tům proti 807 v minulém roce

73 7 v roce 1901 a 8j 5 proc v r

1900
Dle zaslaných těch odhadů

se dne ilistopidu ještě 5 a

procenta loňské kornové sklizně v

sýpkách íarmerstva

Přibližný odhad sklizně lnu

páčí se oa 37300000 buUů což

jest průměr 84 buftlů po akru

proti 7 H bufilům v roce 1902
Celková jakosť obnáší 84 9 proc

Odhad průměrné sklizně bram-

borů obnáSf 849 bu proti 96 bu

v roce 1903 a 655 bu- - v r 1901

Desetiletý průměr bramborové

sklizně obnáší 795 bu Průměr

jakosti jest letos jeu 86 4 procen-

ta proti 90 4 procenta loflského

roku

Přibližný odhad průměrné skliz-

ně sena obnáší pro letotní rok

154 tuny po akru proti průměrné
sklizni tuny v r 190a

Přibližný odhad tabákové skliz-

ně obnáší po akru 7863 liber

u porovnání 1 7973 lib v rigoa
LttoSní jakosť rovná se 839 proc
Hrubé rýže sklizeno dle přibliž-

ných odhadů letos 337 bu po

akru proti 37 3 bu loni

ta "řent býtí spoleiníkem Kocke-ffilerový-

a Mortfanovým v oce-

lářském trustu za mizernou de-

sítku?

V ČkciiAch se vkí spojilv vschnv

strany k vydobytí práv tenkému

národu Ani tomu Dcrnůlcme vě

řit neboť:
Tak to "holt" uŽ umí

nál český rod

jde li jeden čehy

jde druhý "hot"
Tlustý Moj2fs demokratické

strany Clveland praví že výsle-

dek posledních voleb jest dňka
zem návratu "k rozumné demo-

kracii a k sjeilnocení strany"—
Demokracie a rozum ty se přece
srovnávají tak spolu jako voda s

ohněm

Železniční korporaci mají tak
málo lánky ke kooperačním rolni-

ckým podnikům jako valach k

hříběti Ale tato nepřízefl želez

uičníuh magnáta nezsstsví zdra-

vou kooperační mytlénku jež na-

bývá stále tirií pady mezí ameri-

ckým íarmerstvem

S blížící se zimou rozprchnuly
se válečné mraky na Balkáně i v

Asii ale

Přijde jaro přijde
a s ním to se ví

válečné se mraky
zase objeví

Zuá St tt IX VSrcíl AMERICKÝCH

husiček které si koupily evropské
Šlechtice May Uoeletová udělala

tald '
jenž v politických otárkách

jest úplní npodvislým náleřel po
několik roků k těm nrjohnívtj&lm
zastancům průplavní cesty přes
oicarsKusnskou přrvlaku Po ce-

lou tu dobu přeď přijmutím Spoo-nerov- a

návrhu i po Jtho přijmutí
Herald s celou velikou schopností
redakčního svého Itábu obhajoval
cestu přes Nicaraguu Herald

dbalý své veliké světové pověsti

časopisecké nesnížil se vlak nikdy
v argumentech svých k lomu aby

obhájce panamské cesty pohazo-
val blátem a po£koto"al ji nfkým
'odežřlváním jako bývá obyče-

jem žlutých výstřelků amerického

oovinářství jichž oejmilejSí zbraní

jest bláto a klep a proto také dů-

vody lleraldu pro ccttu oicaragu-ansko-

měly mnohem více váhy
nežli všechno to bláto které na

zastaoce panamské centy naházely

tlearttovy a jiné časopisy
Musely to býti tpdy vysoce

vážné důvody které "Herald"

přinutily k tomu Že změnil svůj
náhled v průplavní otázce jak
vidno z nedčlního jeho Článku
z něhož zde podáváme nejdůlež-

itěji výňatky
Herald mimo jiné píHe:

Kostky jsou vrženy Presi-

dent Roosevelt se rozhodnul k

uznání ncodviilé existence nové

republiky v Panamě Jako vla-

stenci jako praktičtí mužové
měli by Američané nechť
hlásí se k tomu či onomu
mínění přijrnouti dokonaný ten
fakt a podporovat! vládu O

tázka zdali Koosevelt byl v

právu Či v neprávu náleží k

roJi:Sctií budoucnosti Lid u

volebního osudí a nejprve dele-gát-

do příst! republikánské
konvence pronesou o lom svůj
soud a buď rozhodnutí Roose-

veltovo uznají za spravedlivé a

státnické aneb je odsoudí jako
nespravedlivé krátkozraké a ne-

opatrné
"Herald'' jako neodvislý ča-

sopis nemající žádných stran
oíckých předsudků o závazků
otevřeně doznává že rozprava
o tom ktrá průplavní cesta

jest leplí jest nyní jíž neužiteč-

ná 1 také ve skutečnosti nemož-

ná Poslední povstání na íitrnti-s- u

a stanovisko jaké proti němu

zaujala tisle vláda průplavní
otisku úplně vyřídilo Průplav
bude dokončen přes paaatnskou
převlaku

Proto dnes jst nanejvýš do-

žito aby vSurlma riposíce proti
tomu usiáia Ani New York

slipu tak zvaného Burlington u

aa ul Jak do vody spadl dosud

le neví Mikula chodil z práce o

6 hodině večerní a tu při panující
Pro dobro Kuby tmě mohl lehko do řeky spadnou-

-

ti Mrtvola jeho byla ve čtvrtek o

KolOMIUA CHTĚLA MIH! A NVNl NE'

donane nic

HoLUHICE MÍRU V PANAMĚ JÍST

Dyo( poněkud poplašeni
Blízké posvícení nAm na

myti: žo také každý "turek'' má

svůj den

! udí pijou aiiv utopili
své strasti ale i vystřízlivěním se

tyto jeltě rozmnoží

KOLOMDIA BV CHTĚLA BÁDÁ FaNA- -

mě vypr4skat ale když ncmftže

tak daleko dosíhnoutl

JltSTLt SKUTEČNÍ NKBRAMKÍ SRNA- -

tor Dietrich vzal za poštovní úřad

plat tak se mu to po íertech

Špatně vyplatí

Kolombu nen( tak líto odtkžrní

Panamy jako ztríta těch deilti
míliona dolarů které jí strýc Sam

nabízel

KoCKECKU-K- ZÍHRXWÍM KONTROLY

v ocelářském truttu uďál nový

krok k získání vlastnictví této

země

AmKRICKÍ DII'1JMACIK ncpracujr
ve íraku l ohrnutými rukávy

t proto také vždycky dop£je tam

kam chce

Není to divní H Rockkfkllkk

který nemaže jfst nežli kaii a

mléko může políka železnice a

ocelárny na posezení?
TKN NOVV TAMMANVKTtCKÝ MAVOM

T New Yorku toho hodně slibuje

Jo co se týle slíbú o ty u demo-

krata nebyla nikdy nouze

Schwab vdíi nit %ki t% iwkon-či- l

svou seooc& pokud slun-r- sví-

tilo Za "boování" Kocktk-ller-ov-

by se mu tak bohxtá skliztlí

oezdařila

lim i 100000 KTfBÉ HTRÍC SAM

dá Fanam do vínku způsobuje

již dnes závíttť vSech jjl sester-

ských republik v jižní a střední

Americe

Panama kcmA HimicH ímA aik
má strýčka který jí može v tom

ohlftdu vypomoci jeho loílě jitou

níco wert" jik mftže SpíDŽUko

doivěičiti
ŽAO-N-

f JINÍ NKMOHI SlllfříOIJTI

ocelářiký trust nt žlí líockekller
Na tak obrovské odviítví americké

ho promyslu bylo třeba obrovské

hydry
Ta miaií4 ticMA Evina ktkrA

ivou chytrostí získala nejlepíí do

movinu v celé mínnesotaké rt sf-- r

vací nyní lehce zítkl doživotního

partnera na tuto domovinu

NMKCKf CÍSAŘ MlSrl St DAT V

hrdla vyříznou polypa násled-

kem toho nemohl po několik dní

mltivt To iriutteU být pro mluv

ku hrozná zkouSks

NÉKOLIK MIClIHMNřtKÍCH KONORKS

oíka stála jeStě dává přednost
cukrovce před povinností již

strýc Sam má ke Kubě lnu malé

dobytka čímž dle jeho výpočtu

jeden akr mu ručně přinese kolem

I : ZE STÁTU NEBRASKA :!

si si
v
— V Edgar byla minulou stře-

du nebezpečně popáltna slečna

Mildred (iiazicrova Nalila do

kamen petrolej kterýž vybuchl a

vySlehnuvM plameny popálily neo

patrnou dívku na krku a v obličeji

— Mart Melia z Papíllion vysel
si v pátek náhon do západní části

Sarpy okresu a zastřelil velkého

iedého orla Orel ten měřil od

tpíčky jednoho křídla ku lpičce
křídla druhého 7 stop a 7 palců
AŽ dosud jest to prvý Šedý orel

jenž v okrosu tom byl zastřelen

Vzácný pták ten zaslán byl do

Omahy k vycpání
— Brzdař Frank Prown za-

městnaný u dráhy Missouri Paci-

fic přiSi-- l ve Stella k nebezpečné-
mu zranění Skočil parostroje
když tento jel vedle nádraží na
neítěstí víak narazil na kuír a byl
sražen pod vlak Jedna noha byla
mu rozdrcena nad kotníkem a oa
druhé noze byly mu rozmačkány

prsly Otec jeho William Urowo
odvezl těžce zraněného syna do

nemocnice v Atchison
s

— V pátek v noci vniklí lůpiči
do železářského obchodu L A

Híggínse & Co v Harvard a 1

lupem sestávajícím ze 3 neb 4

krásných puSek 5 revolverů znač-

ného množství stříbrného nádobí
břitev a jiného zboží beze stopy
zmizeli Cena odcizeného zboží

odhaduje se na f 230 až £300

- V North Platte zanlřelen byl

předminulé úterý vísčer Howe
KtarMni bratrem svým tale-tý- m

liyronem Holi bavili ae za

dne střelbou z ríílíku a večer zane-

chali jej v obydlí sousedově Uy-ro- n

nevrpomněv si že se v rillí

nalézá náboj namířil na svého
mlřiiIVIio bratra a vystřelil kule
zasáhla nebožáka do hlavy za

pravým uchem a usmrtila jej
Matka Žalem těžce se roznemohla

— Farmer John Fíndalsy by

dlíc! dví míle západně od SUHa

pliítd při stavbě nové stáje k

vážnému úrazu Vstoupil oknem
ve itítu na kleni kteréž se 1 ním

isíítílo a on spadl se značné výše
25 stop Na tičstl zachytil se v

pádu laťky která se sice pod
tíhou jeho zlomila ale přece pád

jí:ho zmírnila Fíndaley nezlomil
si žádué kosti ale od té doby trpí
velikými bolestmi v krku a v ra-

menou

— Ve Čtvrtek ráno postřelila ne-

šťastnou náhodou pí Woodsíde- -

dosud nejit pSÍ "barain" neboť
President Roosevelt zaslal min

úterý oběma sněmovnám kongre
5 bod odpolední vylovena a po
lícíí canalportské stanice doprave

su následujíc! zprávu: na do pohrobnického závodů bratři jtioo S dobytkem na témče po-

zemku má ještě velký počet pra-

sat ba i něco ovcí které jeho pro

zaplatila za vévodský titul jen a

miliony dolarů Ostatně kdo ví

jestli i při tomto "bargainu'' se

neosvědčí četké přítiloví: láce za

Urbanů Mikula byl zaměstnán na"Senátu a' domu zástupců: Svo-

lal jsem kongres aby uvažoval o

potřebném zákonodárství by po-

mocí jeho mohli býti provedena

spěch je§lě zvýší Nutno pozná-
-

lodi Pecrles která jest tou samou

na které lodní kuchař Thoms za- -

vraždil asi před půldruhým rokem
lácí peníze darmo

Dle Dra Parkhursta vmMK se
obchodní smlouva s Kubou která Larsonovou náleží společ

nosti Jay Morton a Co Kapitánobyvatelstvo v New Yorku vzdá

leno jíž jen 7 týdnů od pekla

o)-ii- že vykrmený dobytek má

zds vySM trhovou cenu nežli ve

státech nsfiich — V údolí založe-

no jest jíž nyní lest městeček v

nichž naskýtá se i dobrá přlleži-lon- t

pro založení mnohých obcho

praví že Mikula odešel ve středu
Well za dva roky uvidíme jestli
se hnis vftSirjÉ to pnklu líbit a

pakli sno dů a proto naši obchodnic rneli

večer domů jako obyčejně a více

jej žádný z mužstva neviděl až

teprve když byla mrtvola rybve-n-
a

Manželka nešťastníka jeit
zdrcena bolem Solu s ní lkají

nu prou guitu
žádný diřputát
ať jen tí spálí
kdo chce s ohněm hrát!

NA MODRÝ řfÍTřl HlAINÝ V V)

u chladné mrtvoly olco tli malé

by si této příležitostí povSímnouti
Dále je zde značná část pozemku
dríána cizími lApitalhty která za

výhodných podmínek dá se pro

najatí a proto I na loto upozorňuji
naÍK rentýřc v Nebrasco a jinde
--- - Co počasí se týč! to je v kaž

dítky jimž tik náhlým jspůaobcm

byla senátem schválena v posled-
ním jeho za jcdiuí a též i kubskou
vládou- - Jsem toho náhledu

zákonodárství jest nutné

nejen k našemu prospěchu ale ik
zachráněni oaJi cti Neol oám

možno slušně vzdali se dráhy os

níž jsme se byli moudře postavili

Kyí bylo oa Kubě žádáuo aby

přijala Platlův dodatek oddala se

natě vládl rozhoťni politice za-

cházeni s Kubou jako se zvláště

postavenou zemí ke Spojeným
Státům

Pylo učiněno opatření že aŽ se

stari'- - ostrov svobodnou a neod

vikloi republikou bude státi k

nám v takovém úzkém parním v

vat byl Živitel S neíťasnou ro
sledních svých novinkách z firuno dinoii cítí každý v sousudství sou-

strast J01 MikuU byl aisi 45

roků stár a do Ameriky přijal ai dém ohledu příjemná zdravé
pKe že v teto ryze české osadě

nslezli se straničtí zufivci ku fl

nabádali české voliče proti 1 i r uli-

li o ví kandidátu to be ňhony vy
před 26 roky % lirallic vc tábor
ském knjT Hyl členem podpůrné

Jednoty Táhoritň Zůstavuje z lezváním aby prý "volili rovní"
vdovu a tři dítky Bratr jeho
vlastní řeznický závod a dům na

límcs ani senátor Morgan více

neodčiui události posledních ně
kolika dnů a nezmění stanovisko

nalí vlády která jest tiynl
bráti se jistým směrem

Ni zem nalézá se na bodu

Nu přijde bohdá Čs

na sladké oplátky
a pak těm Milotám

srovnáme jích zadky

Opsavku litujeme porAkv pAne

jistých ohledech jaktooaře mezi 18 a May ul kdo zesnulý bydlil
národni politika dovolí a že bude PobMi odbýván byl n česko ná

rodní blbitov --i Porota korouis- -muset býti přijata do nalí politiky
tíCúpodářoké- - Kuba jest V takovémkterý může mítí vliv na jiný

Lidé trpící plíruími neduhy kata-rei- n

a revnatismem de žádoucí

úlevy nalézají Letní měsíce jsou
poněkud tiplesí než pohodil člo-

věka vyžaduje než nikdy lak

teplé aby venku po ct lé léto pra-

covali se nemohlo Sluneční úlch
je zde úplně neznámý jakož i jiné
letní nemoct na východě obvyklé

Druhá čt-k-
á výprav do Kali-

fornie vyjede 1 Omahy v pondělí
30 listojisdii v 5 bod odp- - po
dráze Rock Island Cesta tam a

zpí t od řeky Missouri bude státi
Poměrná sleveni je i ze států

východních Ní cestč prohledne-m- e

si mnohá americká města mezi

nirri tuUSi krásné místo Los

směr v její historii V takovém
okamžiku neměli íyúiuin býti
demokraty ani republikáni ani

obhájci panamské cesty aneb

Svobodovy ktrý se ucházel o

úřad Rkolního dozorce v okresu

Colfax Pan Svoboda byl sice

kandidátem republikánským ale

jeho schopnouť jeho vzdělání a

způsobilost měly pro každého

českého voliče dostatečnou přlči

rova vynesla rozsuďik že Jasel
Mikula zahynul ncíťastnou ná-

hodou

' Lenost jest nemoc

Mnohého překvapí tento nález

lékařů ale jest tomu vskutku lak

Čí nepřijdou na každého z nás

okamžiky kdy pracovali rozhodně

nemůžemn i kdybychom nejleplí

její protivníky ale měli bychom
býti pouze Američany jichž

položení k ns&í zemí že nemohou

Spoj Státy dovolili aby ji nějaká
cizí mocnosť zneužila k vojenským

svým záměrům Pro tu příčinu

byly jisté podmínky položeny na

její finanční politiku a ona postou-

pila Spojeným Státům oámohké
stanice Vyjednávání ohledně

těchto námořskýcb stanic se klon!

k svému konci Tyto jsou tsk

postaveny' Že nemůže nikomu ani

napadnouti aby jich chtěl použl

nu aby mu získaly přednost před povinností jest podporovali vlá-

da sť je v právu či v cpríu
V brzku uhlídáme zdali demo

jeho odpůresm Bohužel jsouduse iuou k malým vécem
vSak lidé již zaslepeni jsou tak

ová manželka íarmeri bydlícího
jižně od Wsco malého synka
svého llttryho Uchopila puSku

domnívajíc se í není nabita #by
ji uklidila v tom víak vySla rána
a náboj zasáhl malého Harrho
Přivolaný lékař prohlásil že jest

Dhvan kteří iiiit u Kvmopv brnirut f2s kongreru vezmejrt8ictv)m že ciea! jen cs
zalezá se jíž na moři- - Je li toto

bouřlivé tu se mu snad podaří

si tuto radu neodvíslého "lleral-
du" diktovanou vlastenectvím k

srdci zdali bude podporovat!dostatí ze žaludku Clevelanda
chlapečkovo zranění vážné ale

který mu tam již několik roka
vati proti Kubě neb jinak nežli

na ochranu Kuby proti vpádům
cizích nepřátel a pro lepSÍ ochranu

nikoliv smrtelné?
vládu v její stanovisku jež zauja-
la či zdali bude činiti proti nívězí

Mladíku Kockkcíilcrovi sk na oposici a bude hledět překazili amerických prospěchů ve vodách

jižně od nás ležícíchrodila v těchto dnech dceruSka

která je nejbohatií dčdilkou v

dokončení průplavu jen aby z

toho (tloukla trochu kapitálu pro

Angelou odkud i do výletních
míst na pacifickém oceánu zavítá-

me Cesta nale povede nás stály
kde právě nyní počasí jo krásié a

osvěžující Celá cesta vetme asi

14 dni Tam i zpět pojedeme ve

zvlállol spací káře čímž nejen
získáme mnoho pohodlí ale i

značně ušetříme Kdo výpravy
hodlá ae súčastníti nechť zslla
15 00 co závdavek na místo v

nalí káře O bližlí podrobnosti
dopilte na mne

S L Kostoryz
309 browo Block

Omaha Neb

Americe Doposuá víak si ne Tyto prospěchy byly značně

rozmnoženy následky fpauělské

války a budou jeStě větSl zbudokoupila žádného zbankrotovaného
přifití volby

13 udě lí ss demokratická strana
v kongresu řídit radou svých čavévodu váním mezímořského průplavu

LUCIÍI A CHICAOSKť FUIIINOVie

vúii pVú} Nařtie síiy oase kles-

nou staneme se mrzutými ne-

vrlými a dráždivými Mnohý
řekne že jsme línými že nechce-

me pracovali ale my jsme nemoc-

ni a sídlo nemoci naM jest krev

Jest buď přilil hustou nebo přilil
slabou— jest nečistou Trinerovo

léčivé hořké vlno ji vyčistí a sesílí

nejlépe protože přirozeným :

přiměje totiž žaludek a

celou zažívací soustavu k čilé

práci aby potrava mohla býli
strávena Z potravy iáďoě strá-

vené tvoří se nová krev čistá a

bohatá Trinerovo léčivé hořké

vloo jest tedy dokonalým čistíte-le-

a tvoíítelem krve Dá žalu-

dek i játra do pořádku sesílí

nervy a mozek vzpruŽÍ ivaly a

tím přinese novou chuť k práci a

sebedůvěru Lenost zmizí V

lékárnách Přímo zsU Joa
Triner jediný vyrabitel léčivého

hořkého vína 799 S Ashland Av

Cbícago lila

— R F Baker jeden t
farmerů a nejstartleh

osadníků v Otoe okresu přisel v

pátek na své íarmě blíže Dun-ba- r

k smrtelnému zranění Chtěje
si vyjeti do měta přistrojil koně

a vedl ho napojit Nějakým spů
sobem zamotat ae provaz od

a kůn strhnuv Uakera k

zemi vláčel jej po zemí při Čemž

si Uaker zlomil obě ruce a mimo

to zranil sc těžce na hlavě V so-

bolu odpoledne skonal aniž nabyl
vědomí

Jsou vojenské a hospodářské Posopisů z nichž mnohé jdou ve

svém "krítUovínl" tak daleko že

dokonce obvíflují naái vládu le
burse se zuby oebty brání aby

"Stempl'' který kandidát nese na

tobě a ne oa způsobilost a

schopnosti
Všechna siXva

polní tráva
v politice
tak se stává

Je to jisté

populiuté
pokud měli

ruce čisté
u zánad svých
pevoě stáli

úlohu dost
velkou hráli

Když se ale—
ku své haně-- —

připojili
k demo straně
ocáskem se

jejím stali

tu úlohu
svou dohráli!

PkiznAvAmk se tc VEJiME píAtei v

burs které činí za životních potřeb
člověka spekulační předměty alej
když poměry jsou již takové že

nemuseli plstit íarmerům za jich
úrodu ceny jaké Jim náleží Za

stoupení ním Kubou zmíněných
námořských stanic jest velíce

se stanoviska vojenského a

jest to také důkazem poctivého a

námi nakládání se straoy Kuby
Kuba učinila veliký pokrok od

založení své neddf islosti Slojí

Mrzákem následkem vymknutí-o- y

stane se dojislá ten kdo opo-
mene užívali St Jakoba Oel aby
ji vyhojil Rychlé použití přínáll
rychlé vyléčení a vlečky bolesti v

krátké době zmizí

povstáaí v Psosně podnítila při-

pojí k avým nesčetným chybám
jednu t největlícb chyb při při-

jitích volbách lid demokratické

stráni dá "pardus'1 za tu chybu
neboť oeol žádné pochybnosti le
větlina amerického lidu stojí v

průplavní otázce na straně nalí
vlády presidenta Roosevelta a Že

podporuje jeho stanovisko které
vůči událostem nu Panamě zaujal

to by je měli íarmeři pořádně vy-

platit
Jim Tiilma je vl níkolik MtL

na svobodě jeltě nezaitřelil v

Jižní Karolíně žádného bezbran-

ného redaktora To přestane být

brzo "brdioou" svém rodném

tátě

Tt&ÍNKKá abliCk KTRÍ UMf

stran před každými
volbami tak inaruenítě pěstovat

se objeví opět v příítím podzimu
A úroda jicb bude bojnějSÍ nežli

lctolnf V listopadu vlak jestiboe

tentýž ©sad jako letos —

ui nyní značně vyaoko mezí

sesterskými republikami nového

avěta Věrně plní závsrky své k

nám a jest oprávněna abychom i

my a ní tak jednali
Smlouva předložená vám ku

schválení zajišťuje Spoj Státům

výhody hospodářské tak veliké

DmrFdiení jsou obyčejnou věcí

v nynějlí době u každého léku

který je na pfodej Některá do-

svědčení jsou více přesvědčivá než

jiná Nejvíce přesvědčivým do-

svědčením o zásluze léku bylo by
asi to t vaieho sousedství Ma-

jitel Dra Petra Hoboko aoad by
vám jimi posloužil zajímate li se

o to—zkoste to— dopilte si o ni

Adresujte Dr Peter Fahrney
11 a-- i 14 S Hoyoeav Chicago IIL

Nedbalost v jídle a nábiá změ
na potravy přivodí neduhy žalud

Fara i mmW
Farmu o 340 akrech 400 akrů

vzděláno ostatek psitvina 1 míl!
od města pronajmu lacino Hlaste
ae a E J Dvořák Central Neb
Nat Bank David City Neb1614

rolnictvo musí vydržovali trubce

Tiber Sebranka i 4771MWA

odbývá dnes ve středu 18 list

pravidelnou schůzi avou v síni p
Hrocha jest žádoucno by každý
soused do schůze té se dostavil

Kar Smrkovský klerk

jako se dávají Kubě- - Neublíží to

Žádnému průmyslu ala pomůže tokteří žijí tyjí s jeho práce tu je

ku Užíváním Dr August Koe-níg'- i

Hamburger Tropfen zdraví
s opět obnoví tělesni soustava

opraví
lépe jsou li to trubci domácí nežli mnohým průmyslům Jest to ve

prospěch naíeho lidu co celkutrubci chicag Itl Jedině t té pří


