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ZELENÉ TR AD1NG STAMPS"
Z Washingtonu

Umrtl vrchního poítmistra— feho
nástupce — Svoláni sjezdu míru

Miló uviiii ní

Oshkosh Wis 5 říj

Ct red Pokroku Západu!
Vida novou pěknou úpravu

P Z povšimnul jsem si Že

mé předplatné jest u kouče

Zasýlám tedy na novo dolar

uznávaje že tento list jest
nejen obdivuhodně laciným
ale i cenným S přáním

abyste aspoň tisíc předplati-
telů získali jsem Váš

Václav Blahník

odletěno — Sekretář temídthtvt
naden nad stavem horný v AV

brasce- £1

ZaíjOO zelených Trad-Jnj- r

Htunips b každou bed
nou

STAUS i STUirES
(2 tucty kvartových lahví)
—cena

Za W 00 zelených Trad-In- g

Stampss každou bod

nou

STAKS & NTHirES

(2 tucty pintových lahví)
—cena

vládní pozemky před 22 červnem

1874 a jimž nedostalo se plných
160 akrů k nimž jsou oprávněni
Sekretář zemědělství Wilson

jest nadSen nad stavem korný
jaký naleznul v Nebrasce když
zde před nedávnem cestoval a od-

haduje že jedině v údolí Platte
cena letoSní korný obnáší 30 mil

dollarů Wilson jest toho náhledu
Že letošní úroda v Nebraste jest
ta nejvčtší jakou kdy stát tento
dosuď měl

ununrJiiiouie uiery it večeru zemřel v

hotelu Arlington vrhni poštmistf 1

Spoj Států Henry C Payne
Wisconsínu po krátké nemoci jež
zachvátili jehb srdce Smrt jeho

Farmář zpozoroval teprve když

á
m
m
m

Kromí toho ío dostanete nejlcpíí lahvové pivo dosta-

nete též dvojnásobnou hodnotu v zelených "Trad-in-

Stamps''

byla klidná Chvíli před ukonče
ním životního jeho zápasu dosta-
vil ee pres Roosevelt do hotelu

Pamatuite
již hezký kus cesty ujel že Hrbek
není na voze a navrátiv se nalezaby se na nemocného přeptal ale

Objednejte fl poítou neb telefonem 1300 nebo 1C85ho již jen jako mrtvolu jež obklo
Pro falešnou lásku

Jedna lidová písnička začíná:
"Pro falešnou lásk u omrzel ho

kfr1

m
runpena byla útrpnými sousedy

k němu do ložnice nevstoupil
Henry C Payne narozen byl v

Ashfield Mass r 1843 z rodičů Hrbek se narodil 28 červencesvět" Josefa Myerse o X
r 1023 v Lechácn a sloužil pomuže z Chicaga také omrzel svět
12 roků v rakouské armádě súže mu jeho milá dala kvinde
častniv se bojů v Itali: a Uhřích

napil se karbolky před obydlím
ííeJoblíbenřjSÍ středisko íeclifi z Omany I venkova Jest

Elcgantnfi zařízený HOSTINEC
kturfi vlimUií

Tec ZNTovdte l'AM již 15 a Iloward lil

své milenky a skonal na scho
dech před č 494 S Clark ul

během revoluce v letech 48tých
R 1855 přestěhoval se do Aiueri

ky a usadil se v Milwaukeeodkix
se přesídlil do Kewaunského okre
su a tam farmařil I3éhen občan

V jeho kapse nalezen byl dopis
adresovaný na Miss Maud Au

Výteíný Krullv "Cabínet" stálo na řepu Jakož I nejlep&f piva lahvoburnovou t č 469 Dearborn Ave vá nellenfif vína íetnnť! likéry a vvbornd doutní- -iNft sKiauo má pouze taské války vstoupil do 0 plukujenž zněl následovně: Milá sleč ky Chutný zákuH'k vždy po ruce
2-1- Otiojnou příaefi krianft žádá JUtt JNUVAKno Maud Auburnová Dovoluji

wísconsinských dobrovolníků :

čestně byl propuštěn dne 2 červ
si vám psáti Byl jsem nejšťast na 1865 Pohřeb nešťastného
oějším člověkem na světě od pro stařečka odbýván byl v Kewaunee
since až do 6 června Učini

jsem pro vás vše co jsem mohl
ve Čtvrtek za velikého účastenstv

lidu neboť Hrbek byl pro bodrou

puritaoského původu Po vystu-
dování koleje usídlil 6e v Milwau-ke- e

kde byl nejdříve prodavačem
v obchodu ale energicky se pro-

pracovával do výše a vrhnul se

také do proudů politiky až

nečně se stal jedním z předáků
rep strany a pak vůdcem Payne
byl mužem který si uměl dělatí a

zachovali přátelé a vliv jeho byl
velmi značný nejen ve Wisconsínu
ale v celých Spoj Státech tak Že

zvolen byl za místopředsedu ná
rodního výboru a za služby své v

národní kampani prokázané byl

jmenován generálním poštmístrera
dne 8 ledna 1902
Pohřeb jeho odbýván bjl v

Milwaukee

Na 25000 osob složilo poslední
úctu mrtvole vystaveoé v radnici
O 3 hodině průvod s rakví v jehož
čele kráčelo 200 listonošů se ode
bral do kostela a odtud pak po
smutečních službách rakev 0 po-

zůstatky zesnulého doprovozena
□a Forest Home hřbitov
Pohřbu 6e sůčastotli vládní se-

kretáři: Wilsoo Mortoj a Metcalíj

poněvadž jsem vás miloval kou
upřímnou povahu svou všeobecně

pil jsem vám vše co jste si přála
avšak vy jste dne 6 června mým

krásným snům udělala rázem ko

ctěn a vážen

Rockefellerova nízká msta

Jak je známo tu Morgan byl

POMNÍKY
žulové a mramorové '

Frank Novák
1413-1- 5 So 13th St Omaha Neb

(naproti Hotelu Praha)

Velký tiklad krásná práco a zaručena Kupte
81 pomník v Omazo (Jo ušetříte zaplatí

vám víco než cestu

nec Zite blaze Viděla jste mě

naposled" Myers je zam'stná
loni z vůdčího místa v ocelářskémním klerk a od té doby co doita

od yuburnové košem tu se stal trustu odstrčen a jeho místo zau

jal Rockřídler Týž jo nepřítezádumčívým až konečně se zba
vil života který ho více netěšil lem Rooseveltovým od té doby

co president inu odpověděl na

jeho vyhrůžky že zákony musíVie je dobré co dobře skončí

AtttiCltttlltttttttttltttt ttt ttt Mtlltttt„fLťAULltl SPřed několika dny uprchla ro platit pro bohaté i pro chudé tstej

ně a nyní Rockeíeller hledí Roodičům z Des Moínes la šestná ncj[i40iioi a usjaoi linuly j ív pwiiu&hu jwat
seveltovi ztěžovati vítězství jakctiletá Házet Wagnerovi a přijela
jen může Tak v Jolietských že KESTAUltANT A

HOSTINECED MAUEEUAse svým milencem Fred Klucgcrres itooseveit jmenoval za

nástupce Payneova jeho prvního lezárnách v III dal snížili mzdu
všemu dělníctvu tam pracujícímupfíručího Roberta J Wynnebo

rem do Chicaga přestrojena v

mužských Šatech Mladiství mi-

lenci přijeli do města zahrad vPres Roosevelt jak jíme již

v film lflOO Fatnam
Pravá Importovaná piva na íepu ' fint ímíú z Mřífanokého plvo-vw- ru

v 1'lznl v CttcMnh Ilobrnu Munich JJavarla pivo 1'ivo Anbeuser-IJuB- ch

a světoznámé' Kanut zinkalo rozNábloii reputaci
Kavárna pro dámy nalézá m na drubó podluza 40tf

%W ('enké IioMty obulouží eclioíiie cIivíiIiib známý kmjan p Joxef AHuinn

a u některých odborů tato mzd?

byla-- snížena až i o 40 procent
Dčlnictvo očekávalo sice snížení

oznámili slíbil členům meeiparla nákladním vlaku doufajíce Že te
mentární jednoty že svolá druhé se jim tam podaří naléztí zaměst

ale ne tak veliké a bylo tím ovšemzasedání mezinárodního sjezdu náoí a že sc nechají spolu oddati
a zařídí si domácnost Rodiče překvapeno leč proto přece snímíru do Haagu ale na radu taj

žení toto bylo přijato a dčlnictvoHaye odložil to na příhodnější dívčiny totiž byli proti sňatku jen
pracuje dále ve všech odděleníchdobu a sice až po válce Ruska z té příčiny že byli příliš mladí a
To však Kocktielltrovi ještě wm1proto milenci uprchli a plán jejíchJaponskem Tyto obe mocnosti

jsou dnes ovšem rozhodně proti nedostačilo a aby trpkost mezi
by se jim byl podařil Ječ dívka 4 m

dělnictvern ještě zvětšil tu propusvolání kongresu a také Francie 4únáhodou v nádraží upadla při
štění byli ni jíitarší a ntjzrucoéjšíjko spojenec Ruska a Anglie čemž jí spadl klobouk hlavy a

tedy ovšem 1 nejlépe placeníjako spojenec Japouska by sotva vyhrnuly se zpod něho dlouhé její 3 ni vmardělnicís ním souhlasily vlasy Tím upoutala ovšem na
sebe pozornost která měla pro

Dělníctvo to považuje za nízkýV Indiáni nějací podvodníci
manévr a Rockeíelltr místo aby
tím Rooseveltovi hlasy odebral

rozhlašují jak bylo sdčleno po-

zemkové úřadovně ve Washingto-
nu že vysloužilci jsou oprávněni

párek osudné následky ale ko-

nečné přece jen všecko dobře
skončilo Milenci bylí zatčeni a spíše mu ještě zlikal přívrženců

k veřejným pozemkům v západní oba dopraveni do Des Moínes

zpět kde jim rodiče odpustili a

sňatek jim požehnán Novoman Bolí

Wis
želé bydleti budou prozatím u ro-

dičů nevěstiných

Nevíme ani dne ani hodiny

Neočekávaná smrt stihla jedno zuby

Oznamujeme jakožto zvlášté

důležitou událost velký

říjnový výprodej
tisíců opravdových lácí v každém oddéleuí

velkého našeho obchodu

Milion dolarové zásoby
za zvláštní ceny pro tento zvláštní

karneval lácí

Noj vetší obchod na západe
STA ZKUŠENÝCH KLERKÚ

STOJÍ K VAŠIM SLUŽBÁM

Urandeis yždy skýtá skutečné velké lácc

LtiXá
ho z nejiurších pionýrů českých
ve státě Wíscoasinu Byl to pin
Fraot Hrbek z Kewaunee jehož ' "'m"juf jam '

Nebrasce iniž by museli na m

pozemku se usaditi a jej
vzdělávali jak spolkový zákon

vyžaduje Sdělení takové jest

nesprávné Vysloužilci dle zákona

mají pouze právo učinití první

nároky na pozemek a tolik let
kolik byli ve spolkovém vojsku
jest jim sraženo z pětileté lhůty
jež jest potřebná k získání domov
Mého prát a na zabraných pozem-
kách Tato výsada jest platná í

pro ony vojíny kteří pouze v době
občanské války byly poJ prapory
90 dní když dokážou že na za
braném pozemku rok sídlili

Zákon dle něhož vysloužilci
jiou oprávnČoi k zabráni pozemku
aniž by něm musili sídlití platí
jen pro ty kteří učinili nároky na

každý miloval kdo ho znalHrbck VM OC Tí
vyšel do lesa hledat houby a na

vraceje se zpět vsedl si na vůz
farmáře Kuebla Když dojeli ne Kuhclkovo zubní thé

yléVf boleBt zubfi vi 2 neb 3 minutáchdaleko pivovaru tu stařeček asi

chtěl slézti aniž by dat zastavit! a
Utvrdí zubv chrání Je před dalfcí náka
zou 11 obyčejné to bule st více n vrátí

oemoha se udržeti po hlavě ská Kuliček s návodem poítou 40c

F Kabelkacel se dolů kdež zůstal mrtev le-ž- eti

Pádem zlomil si vaz tak že

smrt jeho byla okamžitá 605 Hl?h Street RACI NE WIS
ani


