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Pravda vždy zvítězí

Ntjlepil odpornčtnt přichittil te

Kooevelt svým mužným vy-

stoupením proti nadvládě železni-

čních korporací a svým odporuče-
ním v poselství aby meziitátní

Železniční komise měla právomoc

korporace kontrolovati a udržovat

je v mezích zákonů) získal si ne-

jen nepřátele mezi železničními

magnáty ale i mezi zákonodárci)
kteří jsou korporacím zaprodáni a

těmto slouží v kongresu
Tito nástrojové monopolů mají

plno námitek proti odporučení
Rooseveltovu ale jsou to námitky
vesměs liché
Železniční magnáti v prohláše-

ních svých přiznávají že návrh

Rooseveltův by poSkozoval jich

zájmy a toto přiznání jest nejlep-li-

důkazem že uzákonění Roose-

veltova návrhu bylo by prospěš

ríeeh itátá unie

495

Strašný zápas o Život

Do Sad Františka připlul v ne-dč- li

parolk "Maripova" který

přinesl zprávu o útrapách troseč-

níka v Jižním mofi Malý obchod
ní skioer ""Victor'' a kapitánem
Sam Harriscrn a 4 námořníky
stroskotal se 30 listopadu na

úskalí u Apataki Islandu 200 mil

od Fapeete přístavu v Tahiti
Mužstvo uchýlilo se do ochranné
ho Člunu a bez kompasu a bez

plachet nastoupilo cestu srn érem k

přístavu Papeete Trosečníci měli

potraviny pouze pro jeden den a

jenom několik kokosových oře

cM jichž mléko sloužilo jim za

nápoj Nežli se vfiak ubožáci do-

stali do bezpečného přístavu pro
žili ía hrozných dna o hladu a

žízni v malém člunu Po celou

ce9tu sledovali loďku Žraloci a

trosečníci museli býti na stráži

aby se ubránili útokům mořských
dravci

Zhoubný požár

V Siojjx City Iowa vypukl
mi-nu-

lý

pátek požár kterýž zničil

Uznaní odborných znalců na

Dsvětové výstavě v St Louis kde

podrobena byla léčivá medová

vína důkladnému prozkoumání
nežli poctěna byla vyznamenáním

čeho by si mohla dobrá hospodyňka vážíti více než

krásného kuchyňského kabinetu? Máme jích na sta z

nichž si lze vybrati za ceny vejmi tfizné Podobný jako
onen výše vyobrazený stojí £4 95

dokazuje že Karlovarské Zalu

deiní Hořké Vino jest jediné ve

Spojených Státech uznané lékař-

ským odborem a vyznamenané
první cenou Žádné jiné obyčejné

Otevřeno v wobotu vetfor
1816-171- 9 Fámám Stným pro americkou obecnost ne

Miller Stewart & Beatonboť ono by naprosto překazilo Omaha Jienvíno nemá takový léčivý účinek na
uzavírání tajných smluv a dohod' zažívací ústrojí jako Karlovarské
nutí čímž soutěž mezi jedaotlivý připravené z vína medového

zvláště vybraných horských léči-

vých bylin Čisté víno medové

mi liniemi úplně byla vymítěna
Americký lid jest vydán na milost
a ncmilost několika lidem želez samo jest nejiepSírn lékem posildva čtverce v obchodní části
niční linie kontrolujícím a musí si

Bujícím a dnes zasíláno jest do Willow Spňngs Pivovar Iměsta Škoda požárem tím spů-soben-

odhaduje se na více jak
nechat líbit vfiechny dopravní saz více nemocnic kde užívánu jest
by iak jsou mu tímto kroužkem lékaři jako tonic léx to pro ne$2000000 a ua sta lidí ztratilo
magnátů diktovány mocné zotavující Ono působísvé zaměstnání Zhoubný požár
Tito magnáti dali rozkaz svým velmi léčivě proti kalii nastuzeníten vyžádal si též v oběť jeden

ZELENÉ "TRADING STAMPS"krčním' prsním a plícnírrí nemolidský život Oheň vypukl krátce nástrojům v kongresu aby praco
valí potají mezi členy proti Řoose cem Na prodej v'ékárnách anebpo 8 hod v' přízemí Pellctíerova

obchodu se střížním zbožím na 4
veltovu návrhu a v těchto dnech přímo zasílá první a jediný vyra

bite! A V Kouba 330—358 Ara

pahoe Ave Boulder Colo
jackson ui 'lest to jeden z vytasili se s prohlálením že

tomto zasedání Roosevelt neseŽe

Za 1100 zclftnýfíh Trud
Jn Mump a knhUm bod
nou

NTAUMAMTKfťEJ!ne vět&inu a Že následkem toho

Zb 9!J00 zelených Trftd-Í- n

HUmpss každou bed-

nou

NTAUS k HTItirKS
♦

(2 tucty pintových Iuhví)
-- cena

Přiložte 33c ku krytí poštov
dal&í rozprava týkající st rozšíření

tucty kvartových hh ví)ného a obdržíte vzorky obou zdar
ma 2iX4kdt km iprávomoct mezistátní železniční

komise jest zbytečná
AvSak drzé toto prohláSení

mělo na Roosevelta právě opáčný
úíintk Magnáti se domnívali že Krornř toho ht doHtncto ncjlcpíí Inhvové pivo dosta-

nete U-- dvojn(Sobnou hodnotu v elenych "Truď
Uif HtttHipo"

Pamaioitepresident nebude po tomto prohlá
lení naléhat! na uzákonění svého

Zachránil matku sedmi dltí

Pan J P Mikeska vážený kra

jan z Monaville Texas nám píše
"Severův Ualsám pro plíce jest
lék zázračný Zachránil mou

manželku matku sedmí drobných
dítek pří záchvatu zápalu plic a

chřipky Naši lékaři si nevěděli

rady i operace zkoušeli malým

Objednejte I pSfu nh 1S00 m ho UWtnávrhu ale zmýlili se neboť pre-

sident nařídil generálnímu návlad
ní nu aby vypracoval předlohu
zákona zapovídající a trestající
poskytování tajných srážek z do

SeloblílKinMSÍ HihúhUo (whh 1 Oinalir I venkova J'tpravních sazeb jež dráhy zejména otvorem mezi žebry vypumpovat
nahromaděný hnis ale bez výsled

hlavních rohů v městě Ze západu
vál silný vítr a plameny přeskočily
brzy na Sestipatrovou budovu Toy
na Jackson ulici a odtamtud na

rovněž Sestipatrovou velikou bu-

dovu Metropolitan block na 4 ul

Poslednější budova byla jen
částečně zničena ale prvé Qbu

dovy lehly úplně popelem
Kromě toho bylo zničeno

jeStě několik obchodních budov
ve středu města Také shořely 3

hotely West Leader a Pullman

víak jich hosté se vesměs zachrá
nilí Jeden člověk skočil ze 3

patra budovy Maisachussetts na-

razil vlak na drát a chybil se tím
sítě kterou hasiči drželi a zabi1

se Nikdo ho nezná Plameny

byly konečně po velkém namáhá
ni potlačeny

Krajan operován

V Kimball Jižní Dakota pro
vedena byla v minulých dnech

operace která vzbudila pozornost
v kruzích lékařských A to proto
že byl těžký případ amputace nohy
proveden na starci ojletém s nej-bpfiír-

zdarem Jan Mafiek jest
jedrím z nejstariích českých osad-

níka v Kimball Asi před 10 dny

poskytují trustům aby tyto mohly
mučiti konkurenci a gen návladní ku Po Severově Ba sámu počaly ElcguntiiS zařízený HOSTINEC

kUirft vlniitnl

Toa 3STovíito l'AW již 1T# a Howard ul

Výteřný Kníťcnv "Čtiblnct" utríle rin fciui Jkr? I neJlflpW piva Jabvo
vd N kldfi nití poijztt ta nfijlut-í- í vína Jcmiií likíry výborní doutní-
ku Ciitnů ilinu li ili ríi ručil

se Šlemy uvolňovat a pí využili
tří lahví konala manželka zase

všechnu domácí prácí'' Severův

Ualsám pro plfcu měl by býn
'' 3

ti #!„ fí„řl bi(nnh UAL Jf)H NOVAff

Moody již pracuje na dotyčné
předloze která má být kongresu

předložena v lednu aby kongres
měl dosti času p ní se poraditi a

ji schválili

President vypověděl takto la
lezničním magnátům veřejný boj
a v boji tom jest podporován té-

měř vším americkým lidem Do

liílébo domu denně dochází

zvláště v zimě v každé domácno
stí po ruce Hojí kašel zápal
trubic a vEcchny choroby hrdla a

1 9 19 91 It tUlt tfAMlUMM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 tt t t tt tltt JJUIAI
plic pocházející z nastuzení Cena

fMCjHariii ucjírpui minu uiuíu jcm5c a 50c Ve všech lékárnách
tk dostání a přímo u W V Severa T1T HiT ATTTJ-PT-

J A KKSTAUIIANT A
miCo Cedar Rapids Iowa HOSTINKOsta a sta dopisů z různých končin

Spoj Států v nichž jest vyslovo
4

ván souhlas s návrhy presidento
vými a v nichž jest vybízen aby

Ct odběratelům v South Omaze 1

V J" ' M-
- ' U

Přsvdimportovdntiplvandřopii IM-AU- é t MKtnnnMho pivo- - b

Tru v l'1n! v (Un-hA- t h llolintii Munlob Hnvnrln pivo í'jvo AnlKtune- r- {

vypadla mu z ruky kulovnice Pan Josef Štěrba č 2014 Q ul

převzal z ochoty jednatelství "Po-

kroku Západu' a ctkrajané mohou

UVsifito hvíií Imov llHŽciiýiii
— - m AinífUn hiiunfinfin atrnipm f to flftfnOV

se na nej ve všech záležitostech
listu tohoto se týkajících s důvě-

rou obrátili Doporučujeme vřele f thAo _ - r I "v tuiiitiifil fitřil l!řUtit lc mrto cl
I- -' %K~'+ZmZ 'V"-- ) VHřy J vtr po onrAtu

kalibru 44 což jsou kule otjvětSí
ho průměru rána vylila a vjela mu

do nohy KoztflĚtíía mu kost nad

samým kotníkem a způsobila stra-Slívo- u

ránu Nezbylo nic než no-

hu amputovat) aby se zachránil
Život Lékaři vzhledem ku stáří

pacientovu neměli nejmen&í nadě-

je Že se to zdaří ale nic jiného
nezbývalo Zmýlili se Maíck
všecko přestál a nyní se stav jeho
stále zltpSiije

— vi' i)--
-

1 1 11 iiiMa Mn hrm Kadil l iilMumen l„ ištěrbu přízni našich krajanů!
V úctě Vyd "Pok Záp"

na dráze nastoupené setrval po-

kud v boji s korporacemi nezví-

tězí

Železniční magnáti nasadíovSem

vSechny páky aby přijetí Roose-

veltových návrhů překazili i ná-

strojové jich v kongresu budou
klásti všemožné" překážky proti
přijetí těchto návrhů a v tomto

parlanentároím zápase se nejlépe
okáže kteří zákonodárci jsou sku-

tečnými zástupci lidu a kteří jsou

zástupci korporací
Výsledek parlamentárního toho

zápasu zárovefl okáže kdo jest

silnějším v nytiějŠím kongresu:
zdali president či železniční kor

Jn jto"J lli pf(lt)ivVHll ' Hři f
IVNt ťrA Jnk vlrlrio Dutu iMilitih VnUlfm
Oiliiiiin -- irnidín llrfito Moí'i ho hfl ut U v Ir

iiHi n Hřlnlnh kol! (wilMnontunh pvi(-lífie-

a Uxť-i- i ttví:h Z Jla v'ř m ik yrlMt{
Mm)" f!Ky iri4 bvuitiy pochody ilCíkxpolkjr
ftvwrrlťy tíiticu kuwi(í tti: h vfhuťtr t Ofier
jUnt I h:iy oliyírjné pi Vitm Jnk u uli amCt jfíMCto 'M V WU mor- - lo# tirotv J'S pHjloti H oUftni do

thoatroji) Mbldloopakomk u kintikitifii nu
Vtttl kut jHk (HiiMtto chcelo

Oznamujeme tímto že p VÁC Jt n f(ÍOO v blu(i xt bníticc s hiilbi5ii

PŘIBYL jest oprávněným naším i'1)i-- II ul poílt-- tiut bo w tíMrtnui ti tm

ff (iopiMil oaittb m Jovo-- lolirfj bul lroJ
Jílnnt U vylílJf ponfisa lftxMkdjednatelem a kollektorcm

PřcdplaCto no nu Po-

krok Západu ponzo $1

rotné Do Cech $150 V
oii)!c iit n čtu n k
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