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W sa nř A TlfCniTV vfv Ví lepšího uznáni?

V
Z Washingtonu V poslední „ichůzi lesnického

kongresu mluvilo se o vztshu les

Owenavltle Mo 0 ledna

'Ct redUPNkMiMm II
ifm!plntnd rm tnnniú tniifl tnk
inllý nf íUMií vlm fa Ji'Alfi nopíl-l- il

mftj řím k obnovení il JM-tilnlní- lio

Ne mlm strach kdy
bych 10 opozdil tu ly lontimfl
"V Z'' nmloMHl a Jit novlio Jot)l
hych mohl wt toho řanopUu ítl
Myslím il táž le katdý Vw h ve
HpoJ Ktátecb mohl by být dplo
spokojen s takovým Indoýin a
poučným řiopltn ZnHiiiním
so vo ykl delé váS vířný o)hřrtl

VÁO KKKIOÍ

na dolování o kteréžto otázce pro
mluvil vládní inžinýr Fellows'

V přijaté resoluci přimlouvá se

sjezd za to aby všechna zákono

Kalendář

"Amerikán"
již nemáme!

Ač jsme letos objednali větší zásobu kalendářů těch než

obyčejně přece se nám jích nedostalo a jelikož nám vyda-

vatel jeho p Aug Geringer sdělil Že nemá "Amerikánů"

ani dost pro sebe nelze nám posloužili jimi ani těm naším

předplatitelům kteříž si kalendář "Amerikán" za prémii

přáli Ty jimž nebyl "Amerikán" dosud zaslán žádáme

o laskavé sdílení přejí li sí za prémii kalendář jiný Či má-

me li jím doplatné na kalendář ten vrátit aneb k jich před-

platnému připočíst!

V úctě VYD POK ZÁPADU

dárná tělesa poskytla ochranu
zajistila zachování lesůaby přijaty
byly zákony na ochranu lesů před

Zasedáni lesnického kongresu a reso-luc- t

v nim přijatá — Roosevelt

pohání kongrn k linnosti —Opra
va tákonů tykajících se naturali
sovint

Předminulé pondělí odbýván
ve Washingtonu lesnický sjezd
jehož it súčastnilo přes 500 zá

stupca K přítomným promluvil
sekr zemědělství Wilson který
poukázal k tomu Že otázka lesů

jest za dnešní doby nejdůležitějšl
vnitřní otlzkou ve Spoj Státech
t Žádal přítonjné aby zasazovali

le o sázeni a pěstování lesa
"Není to místní otázka" pravil

ohněm a aby snížena byljt dafi

pozemků na nichž pěstují se lesy Cl naši čtBfláram:
aby odvolán byl zákon o dříví
kamenech a nahražen novým jenž
by dával právo vládnímu úředník

prodati dříví na veřejných pozem

Následkem prudkých sněhových
bouří jimiž v posledních sinech

navštíven byl východ zdržen byl
kácb když by toho prospěch obe
censtva vyžadoval aby omezen

kdesi i železniční vůz 1 papírembyla výměna pozemků lesem po
pro náš závodobjednanýmo celýchrostlých za pozemky lesů prosté

"

v'aby sloučena byla veikerá práce 10 dní Jelikož v Žádném omaž- - Tóž i Vilímkův Humoristický
jest již rozebrán

vládou pro lesy konaná v země ském velkoobchodě papírem ne-

mohli jsme dostat! papír potřebné
dělský odbor—

'i
Kongres ač nerad konečně se

začíná podrobovat! vůli presidenta
velkosti byli jsrne nuceni čekati

V i m mm 1

az nas papír aoiae vow oi vRoosevelta aby nastoupil cest

oprav V pátek konána byla úřad úterý odpoledne a my abychom
republikánských vůdců v kongresu ztracený čas alespofi poněkud na

míu presidenta v Bílém domě a v a
slíbena byla pilná činnost v poli íV'

iiflujii ijiKi jíme vnurni urany
" d°v rVf ? " "7 1 Willow Sprmgs Pivovartíckých a hospodářských úkolech

jaké president na kongres skládá
B1I0 dá vAHlavně se rokovalo o opravě cla

Wilson "aniž třídní otázka neboť
dotýká se každého V poslední
době se Šetří 1 dřívím a jiný mate-
riál ho nahražuje ale vzdor tomu

spotřeba dříví neustále stoupá a
americké lesy soustavně mizí pod
sekerou drvoStěpa Prodlužování
dráb osazováni veřejných pozem
kfli budování měst a vesnic pďuží
vání dříví k výrobě papíru a otví
ráoí dolo vyžaduje každý rok více
dříví a lesy dosud odpovídají této
potřebě na jak dlouho však?
Odbor zemědělství sestavuje ářa
dovnu lesnických znalců aby
sloužili národu státům společno-
stem i jednotlivcům v odboru les
oickém Bez lesů stálý rozkvět
prúmynlu jest nemožným a proto
jest to nejdůležitěji! otázkou dne:
jak zachovatí naše lesy" dokončil
Wilson svou pěknou řeč

V následujícím zasedání kongr
Lacey z Iowy prohlásil žc není
na světě národa jenž by mrhal a

byl takovým marnotratníkem oá
rodních svých zájmů jako Spojené

Štíty
Největší nadšení v lesnickém

V naději že nám po tomto vyo zeieznicnicn sazbách a próza

ZELENÉ "TRADING STAMP8"tímně bylo ujednáno 1 le bude světleni ct čtenáři prominou ne VH

zaviněné spozdění' čísla tohoto WíDíngleyův celní zákon co nejdřív
možno pozměněn a opraven dle

nynějších potřeb 2 že co nejdří
znamenáme se v úctě Vaši

VYD POK ZÁP &3ve republikánská většina v kon

Z 300 zelenýfth Trná

ian HUmpas každou bed-

nou

HTiltM k %'UUVm

(2 tucty pintových lahví)

f

Zutím zelených Trad-irjt- f

HUdiptt kašlou bed
nou

'
H'fÁlH k HTKIťEM

(2 tucty kvartových lahví)
—cena

řeaboďy v Coloradu pohořel
gresu příjme zákon dávající spol
ková vládě dozor na Železničn
sazby a 3 že nebude se to odklá
dati pro mimořádná zasedání kon

"Mouřcním vykonal svou poyín
oost mouřenín může jít" napsal
kdysi Schiller ve svém Fíescu a #2gresu na jaře ale bude li třeba že

se zasedání to svolá až na podzim
to se nyní výtečně hodí na guv
Peabodvho tohoto ochotnéhoSekretář zahraničního odboru KromS toho fa dostanete nejlpší lahvová pivo dost

nete Ut dvojnásobnou hodnotu v zelených "Traď
Ing Btamps"FailDitesluhu korporací Když vykonal Jq

jím všechnu špinavou práci a na p'B
Ilay podal kongresu zprávu a od

poručecf ohledné naturalísován
sjezdu způsobil president Hoose doléhání korporací předložil eště m

[přistěhovalců a odporučuje aby Ohjednejte sl poSloa neb Ukhnetn 1300 nebo Wvelt ivou řečí již pronesl ve Čtvr legislatuře jmenování dvou oej %ůzákon omezil právo vydati občantek odpoledne Roosevelt pravil vyšších soudců za něž navrhnul WAské listy jistým soudům a vfiem"Dříví jest nezbytnou částí staví L u Godisrda a C W Bsileyr ostatním aby právo to bylo odva na němž civilisace spočívá UJWI i) (!JIHUiJiIH i—lito dále aby svědectví na zá ho tu ho opustily ae ivýmí věr

oými jež mají v legislatuře a návzdělaný život činí ustavičně véts +-- +„ +kládě jehož občanství Sj oj Států ♦požadavky na lesy My neužíváme JíiíJohlíhnřJSÍ střftdlnko (aM % Omahy I rítnkftva Joiítsledkem toho sněmovna vzdorse udílí bylo podrobněji před
i" -méně ale stále více dříví tomu že jest velkou většinou repsáno zákonem než jest nyní a aby"Bude-l- í dovoleno aby stejně publikánská ve společném zasetext a íorma certifikátu byly přei na díle lesy ničily nedostatek dání v sobotu v noci prohlásila rdříví se stane nevyhnutelným

uepnaayj aoy tištěny byly na
zvláltoím druhu papíru tak aby

Elegiintiig zařísoriý HOSTINEC
i itfirfi vjuif„„

Joa nSTo-vdl-r é 4H již 15 a Howard ul

Výteřný Kriwfif "Cablnet" tíle na tepa Jakož í nejlepfií piva lahvo
v4 Na klado mi poiiw ta nAjlptí vína jemné likéry a Týborn4 doutní-

ky Chutný zákij:k vždy po ruco
f-- O bujnou pííiíeS kraan& MU JOH NOVAfC

demokrata Alvu Adamse zi zvolá
ného Peabody na to naléhalObeB ničivý způsob dřevařenl a í

zamezilo se padělání jež tak nyní
aby republikánská větším ni zázákonitá spotřeba ničí naše lesn

zdroje a to mnohem rychleji nžl
kvete a aby všechny soudy jež

kladě podvodů v Denveru demobudou míti právo naturalisovať
podávali vládě spolkové seznam

jsou nahražováoy Co takový é ♦
nedostatek bude znamenali každé

kraty spáchaných vyhodila tolik

okrsků kolík by bylo třeba k

erušení většiny Adamsovy a bylo
í:jmen těchto nových občanůmu odvětví průmyslu ve Spoj

AtttttllM jM%lMlltltttlt t tUMMMJUMM Ulit ttttt tilblátech těžko jest předpovídat! mu to slíbeno v posledním okaBryanovi poctívala Rooseveltovi
To má zajisté veliký význam

"Na štěstí odpomoc jest snadná '3mžiku však korporace přece jen se
a vale přítomnost zde jest důka KESTA UHANT Anechtěly odvážit k tomu takovýmkdyž Bryan zasypává presidenta tm ATTttttT A

v

) zem že jí bude docíleno Země- - způsobem překazit! vůli lidu aRoosevelta alovy chvály To stalo XUU JLYJ A U IVU JLVA HOSTINEC4

proto Peabodybo hodili přes pa- -se pří bostiné Jacksonova klubudětský odbor dává návod i skýtá
pomoc o níž vám jest více třeba

1

2
ubu lnu čiB čertu dobře pev Memphis Tenn kde Bryan byli

věděli a nečiní Žádných rozdílů" klem se ti odslouží

v tSim lílOíl Fnrnam til
Praví Importován piva na řepu Plxfflakó z MMřanukého
v fjznf v Cechách líobrau JMunlch Uavarla pivo
a avřtoznámé Fauit zinkalo rozaAttlou reputaci

Kavárna pro dány nnUrA ae na druhé podlaze 40tf

slavnostním řečníkem a mnohá
s í'

Cť odtératelúm v Soutb Omazel
odporučení v Rooseveltově posel-tv- í

ke kongresu nadšeně pochvá
m # 1 4 1 í 1 1 1 a í 4 i iU 1 a 4 4 4T41 íTÍ i all 4 s ÍT1TÍ 4

lil Mezi iíním Brvan oravíh Pan Josef Štěrba Č 2014 Q ul mm

"Práv! nyní pres Roosevelt dává
XJtjíIřito Hvřif domov bluítiýmpřevzal z ochoty jednatelství ''Po

kroku Západu''actkrajané mohou i

1} flVtrniíifm hulilBlm Hroi-- m J to nAjnftvflH a
se na něj ve všech záležitostech JÍVY

naději na počátek opravářského
hnutí Odpofučuje zákon jenž
uvědomovali bude veřejnost o

kampanních příspěvkách Test to

lOItHt-l- l t% %V VKfHUfiftUt J if pil otov %

kutili vMn nnS hrttl NirnniHn Kfíitl ink hrtíistu tohoto le týkajících 1 důvi- -

1 oím! tnMm rB hfáil KMf in plkj!ii pOKrou obrátili Doporučujeme vřele
jen Jft
U Ion

iiii nrt ul prodtuvoviiii ' umí pro
6 Jii vláno c llttj K)lnho VMfm ka7

Na to velevyslanec francouzský
M Jusserand sděloval jaké kroky
podniká Francie k zachování lesů

Mají tam národ aí lesnickou Ikolu
v Nancy kde jiou základy lesní
ctví vyučovány francouzské lesy
jsou spravovány a opatrovány
celou armádou lesníků a hajných
Majitelé vrchů a strání jsou nuceni
dát je osázeti lesem pakli jiou
bolé neboť olesnění jest považo-
váno za jednu z oej důležitějších
záležitostí pro občanstvo Násle-
dek zalesnění jest že teplota ve
Francii jest stálejší zásoby vody
mnohem bohatší přibývání písku
kol pobřeží bylo zastaveno a velké

dalekosáhlé odporučeoí a mělo by
dojiti neúnavné podpery každého

nuti ním lf()hffl UmV Mat ho Ifi Ut)U) v kOtltfŠtěrbu přízni našich krajanů!
V úctě Vyd "Pok Záp" lw:h nln!i!h ikolách tpnWtfmiwh tv:ti tunllrícti i4tá'h t lla 'ř Mi f tm truUtldemokrata On také odooručuie

rozšíření zákonité právomoci mezí1 Cl jffziiyci M V '
j Jistátní komise To jest také krok

ihýt rtM:nr fntw4 btinny v bSy'itf iJ1fltmrflkf tnrir kitx úo': vl)Kťir I opor
) tikot 1 ilrty obytné Unh Válíw: Jk na utnutu
vlďtl mhocuUtrt hrotjr Jí pMJ'lou Lřl oOíaiif do

lýku blNpkHfril hui bilho ttrojn tiUnit opao
vtl kut )í dloubu eiíctui

Jen (000 r tkné srhránee s hudbou
W0"t II ! poiiemt vim ho o obártmti Hktm

vr doplatit ottk áotoitm tohoto bud troj
JadnkfeU rdSujI pcolsa UnStkát

pravém směru a měl by býti'"
í

7 Oznamujeme tímto že o VÁCpodporován všemi demokratu ve
všech krocích jimiž vyssávaČné

MAKESHoRPŘIBYL jest oprávněným naším

Jráhy mají přivedeny býti pod ednatelem a konektorem
n tím e it vm vmV v 7


