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í komire' která by měla právo
anovovati satby dopravní pro

zboží ve státu Guvernérova zprá

Kalendář

"Ámerikáii"
již nemáme!

Ač isme letos objednali větší zásobu kalendářů těch než

va lest velmi dlouhá a skoro celá
vých bankách budou peníze ulo- -

polovina iest věnována železní- -

leny které btrýci bamu dají z nich

ncjvyŠŠÍ úrok cím Guv dále odporučuje zru

Šení zákona ukládají (ho daně na
Dne 13 ledna v senátu přijat

morcíře žádá zavdení daně Z

byl rozpočet na vládní odbory a ~ 'r

důchodů a za lepší ochranu protiněkolik dobrých návrhů mezi nimi
neštěstím na dráhách

povolení náhrady $3000 pro
V Coloradu bývalý guv Peabo

obyčejně přece se nám jich nedostalo a jelikož nám vyda-

vatel jeho p Aug Geringer sdělil že uemá "Amerikánů"

ani dost pro sebe nelze nám posloužit! jimi ani těm našim
jednoho kováře ktarý ve vládal

práci přišel o oko

Z' Washingtonu

Obialoba proti masumu trustu fřtd
ntjvytftm soudem —Pokrok v ta
vodňovdnl-- —

Před nejvySSÍm soudem pro-

jednávána byla obialoba masař-Bké- ho

trustu v niž gen spolkový
návladní Moody vinil masařský

trust z národního spiknuti za ňče

lem Omezení obchodu v nejvčtSI

potřebnosti pro život Moody
mluvil velice přesvřdčive a bylo

vidooŽe jest dokonale obeznámen

se všemi rozhodnutími soudu

Citoval případ za případem aby
ODodttatnil důvody vlády a větftí

dy podal legislatuře námitky
nroli dosazení Alvv Adamse za

Dne 13 ledna zaslal president
cuvernéra v nichž uvádí Že vět předplatitelům kijříž si kalendář "Amerikán" za premn

přáli Ty jimž nebyl lAmerikán" dosud zaslán ŽádámeRoosevelt jmenování kongr V

šina Admsova docílena byla podWarnera z Illinoisu za komisaře

vody v Denver a na jiných m
pro výslužoč vojínům na místo o laskavé sdělení přejí li eí za premu kalendář jiný či mi-

me li jím doplatnó na kalendář ten vrátit aneb k jich předstech a proto žádá aby hlasy z
odstoupivšího Warea z Kansasu

q precinktů volebních v DenverV senátu byla potvrzena různá
platnému připočíbti

byly vyhozeny ze součtu

Senát vv oučil tam dva dem
jmenování presidenta mezi nimi i

Davida E Thompsona z Nebrasky
za velevyslance do Drazilie

Dne ia ledna povoleno bylo

Monv R M Horna a D Ilea vho

V úctě VYD POK ZÁPADU

Tóž i Vilímkův Humoristický kalen
Část důvodů včnoval vyvrácení

který prohlásil před odchodem že

mu bvl v sobotu v noci nabízennižším domem zbudování mostu 0

tvrzení obhájce jatečních baronů

jako by jejich obchod nebyl mezi-

státním
'lestHie obchod téchto obžalo

dář jest již rozebránúplatek bude li hlasovat! pro po

tvrzení nejvyšších soudců uou

HHUtNHHMtMHHHtHIHMtHSHMSNtNtHtNdarda a liawleybo Uornovo mlváných není meiintátním" pravil

přes řeku Mississippi v Minne

apolis
V senátu se dosud nemohli do

hodoouti na který den se má po

ložiti odhlasování návrhu o ostát
nění území Hvl tam přijat zá

Bto-bvl- o dáno 1 13 Dickovi jenžMoody "tak není žádný iintf ' „ w

obchod mimo železniční Soud byl před dvěma léty tthoz zpaven
dem většinou abv Teller mohlmá rozhodnout! pouze dvě otázky
býti zvolen senátoremkon jenž prohlašuje to za těžkýa sice první Zdali obžalovali

učinili úmluvu na kontrolu ceny ' Kornová vlak pro lowuzločin když by někdo padělá

ptčeť spolkové vládypřipravených mas pro apotřebo
vatele a ceny jaká má býti placc

Vedle výprav zvláštního korno WU10W Ďprmgs rivuvar
vého vlaku po Nebraace Jižní
Dakotě a Minnesotě rozhodla se

Ze Státních snémů

V lcíterson Mo rfkstolen by Chicago & Northwestern dráha m
že také podobný vlak vypravf ZELENÉ "TRADING 8TAMPS"dne xi ledna guvernér Josef W
nríStfho měsíce DO lowí PofFo k fcterv v CíB uoni ave reci — — r -
f
zestátní koleje v Ames P Gkladl hlavní důraz na žádoucí o
Holden bude vlak řídili a vysvětpravý proti porušenosti v úřadech Zft500 zelenýchJTrad i )

liiK Btnmps s každou hcd
nou &4lovstí a znázornovati farmerůmFolk pronesl mezi jiným tuto

pravdu! "Nejen braním úplatků důležitost vědeckého výběru se

Za nf)0 zelených Trad-l- n

HUmpis každou bod-no-

NTARtf & KTItlťKM

(2 tucty pintových lahví)
-- cena

mene k sázení korný aby výnosprzní úřadnlk pověření na něj slo
HTAIIH k HTUITES

(2 tucty k vnrtových lahví)
—cenatéto stal se lepším a větším Vlakžené ale 1 tím když užívá moci

tento zastaví se neiméně na 300 mmu svěřené pro dobro celku k ji
ty 1 Sí5stanicích a sice v těch jiejdůleZiným účelům Může ůíadnlk

zorooevěřiti veřeinou moc tak těiších rolnických krajinách
Iowa vypěstovala v loni přesdobře jako peníze Když záko Krorno toho ?e doHtanoto neji'pfti lativove pivo nosta- - mň

I rieto Ut dvoJriflHobnou hodnotu v zelených "Trad- - VM

kuř BtaniDi'' WĚPamatnitQnodárce ořnme svobodný lístek 330 mil bušlů korný profesor
Holden tvrdí že každý farmářod železnice dává na jevo že po 1může vypěstovat! o to až 30 pročrušil zákon a jest podroben trestu

OhJwliMjte al pošlou neb telefonem JHOrt nebo 10$5 ikorný více neí vypěstoval paklieho í'4
Ačkoli v kaukusu rep zástupců použije jeho návodu

Amerika nad Angliíleuislatury v Mtssouri bylo odhia

na za dobytek majitelům' a za

druhé zdali smlouvy takové od-

porují mezistátnímu obchodit"
Těmto dvěma otázkám věnoval

Moody celé své vývody
-

Nejvyi&í soudce vezme nyní

celý případ v úvahu a vydá prý
rozsudek v době nejkratSÍ

V těchto dnech byla vydána

zpráva o stavu umělého zavodHo

vání ve Spoj Státech z roku 190a
Ve zprávě té se praví:
"Uchem posledních 20 let bylo

probuzení k příležitosti jakou

kytá suchý západ farmeru a do

movináři a pozoruhodná proměna

le udála v mnohých částech území

toho Tisíce míl stok jež stály
obrovské peníze a práci rozvádí

vodit na více než 8000000 akrů

xemě jež před tím byla holou

pustinou ale nyní ročně dává

úrodu v ceně íioooooooo Nej-

odlehleji! části našich velkých

pustin probíhají dráhy a zavedeni

snadné dopravy následováno bylo

odpovídajícím umělým zavodňo-

váním Farmáři vzdělávající umě

le zavlažovaná pole nabývají v

tom zkuicnostl a dodělávají se

daleko lepších výsledků než jejich

předchůdci neboť naučili se jak
mohou ovládali a upotřebili pří
řodní síly nesčetnými vynálezy
Statistika z roku 190a ukazuje

Že jest 59311 mil hlavních závod

Bovacích stok a kanálů jež zavla-

žují 9487077 akrů na 134036
farmách Od roku 1899 do rok?

190a zvítSen počet kanálů o 2

procent
Umělé zavodflování rozděleno

továno Že předseda státního vý
Angličané trpce bědují že ob - a It t ♦ ' -- ib—Jtr—4i- li -- &—&—i--

boru Niedringhaos má býtí zvo
ckodv iciich velice poklesly v ♦ llílwMI iillwillubn Ve lift i (linuli f I venluivfl IcmÍ

len za spolkového senátora tu
mnohých zvmícb a že Amerika

sedm ofátel bývalého státního
rvchlc le vytlačuje Pátrali po

oředtedv Kerense se usneslo že btíré vlaaii1 ' Toříčinš toho a nalezli že vyraii
T Toň "KTrtTTřVlr liž 15 a Howard ultelé amrličtí měli pouze jediný tilDudou hlasovali proti němu a po

uěvadž většina republikánská '
m W &hmm mam 1 w r ww—— 7 i

ni zfttí-l- i totiž pokud možno
VýloM Kruftv "(Jablnfit" stiíle na Ivjm Jakoí I neJIcpM piva JJivo I

Ifffínlituře obnáší ien K hlasů tu
neivíce vvzískatl nehledíce k ja i V A Mft SKIHUO MIH POUO 18 HHJWfm Vinu JCHiuu JlHťrjr n tii (isuuuhii- -

bv těchto sedm rebdaotft překa koiti zboží Američtí obchodnic í ÍC
v" Ó Mnou DÍláefl krafana KM JOB KOVÁKlilo zvolení Niedringhansovo

záhy postřehli tuto společnou

riiifn evroDsItvch vvrabitclú aProti témuž vznešená byla též ob

žaloba že od dvou sládků příja dali proto do trhu zboží líce draž
laoooo kampannlho příspěvku fií ala naskrze spoienuve vyuor
Níedrighans však podaldúkazy né To získalo jim důvěry v celém

Nejskar6í a nejlepšl místo pro schůzku jestŽe příspěvek tento byl dán pouze tulil m nnvznet O b ahObVt ZUeill
k tomu účelu aby kryt byl scho

nad ooměrv kterékoli země Právě

ED MAURERA 3l!ss'SA5lek kteří měl státní vvbor na
totéž učinilo I Trincrovo Léčivé

rku a za nějž Niedrioghans by
mr Ay ltna pArnaill lilHořké Víno tím čím nyní jests

nelroíšířeněíším lékem toho druhuosobně zodpovědným 11 í x M2l'nniiklin Tilvo--
1'rava imporioTBiiu iiiTB im 11 mi rinuu -

i ' II 1 Mutilih llnvur u ilfi v o Anhfstigc- r-na celém světě Lid poznal žeV Kansasu nový guvernér
lííirli vn tvé nástuoní řeči ku

▼HrU T 117111 T Vťi:nm li iiwwp uv "'—

Hudeb a avítozndmó Faunt ztikalo rozHlltloii reputaci
íest to iedínv lék čistý zcela po

mému nravil že ženské volebn
čtivé který v každé chorobě ža

!HiiHmmmimnmnmjmmminmmrávo ve státu nezpůsobilo žádné
ludku úervů a krve pomůže Líd

1 aLA ía oravdou iest cozlo a že stát 1 ním může být spo

Kojen a dále upozorňoval na řádě
se o léku tom tvrdilo že totiž vy

ní monopolů které aměřují k to ttrnK nnvnil fce 1 člStOll krCV B

mu ai)y oloupily lid ve prospěch oři tom udrží žaludek v pořádku POMNÍKY
žulové a mrumorovó

společností plynárnických a olej což nelze o žádném jiném léku

tvrdili že vyléčí každý žaludek anich
Nižší dům v Kansasu přijal po

jest ve tři třídy dle toho odkud
'
ie voda čerpá a sice říční pra-

menné a studniíol ftíční jesi

nejvýi důležité neboť zavlažuje

tři čtvrtiny uměle zavodňovaných

pozemků a téměř devět desetin

uměle zavodňovaných fareni

Zasedání 58 kongresu

V nižším domě i v senátu se čas

jeo utlouká a v celém týdnu ne-

byla přijata předloha která by

zasluhovala zvláštní pozorností
Nižší dům přijal návrh aby vládní

peníze ukládány byly na banky

pouze na konkursy což jest dosti

dobrá oprava neboť ien v tako

ňaAi ce ému tělu zviasini sve
chvalné usnesení pres Koosevel

ietti i iílv Učiní pleť krásnou

í Frank Novák
4

lovi za to že odporučuje a naléhá
iemnou a růžovou neboť lepšího

na konřrcs aby přijal zákony léku na čištění krve není Yé
Limirh Tn Triner 700 boproti nezákoaitostem u korporací

a sněm odporučuje kongremíkúm Ashland Ave Chcsgo lil Ji (naproti Hotelu ťruha)
V M V St-- Velký aklad kránní práce a jtarufcna Kupť
trTtI: k-- - -m i] pomník f Onme Co Bícthte aaplať

ve Washineton1! z Kansasu zvoie
říkal-Kalen-

dáře Amerikán a Vilím'
ným aby anahu pres co nejvíce iv _irJ-

- vilm (cn noi celtu
kAv Humoristický iiŽ nemáme

podporovali


