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žaludek Spatný a výsledek bývá

9 u 3Z AMERIKi

stejným V obou případech Tri-nerov-

Léčivé Hořké Víno dá k

do pořádku Že ochotné
vřtt hnu potravu přijme a vlechnu
náležité fctráví Odstraní nezáživ-
nou zácpu ŽluČnatost učiní krev
čistou a bohatou nervy silnými
svaly pruínými Udržte si žalu-

dek a udržíte si zdraví a veselou

mysl Nebt-řt- e
Žádných léků ji

ty Minnesotě Wisconsiou a Mí

cbíganu V jižních státech vše

obecný stav osení jest velice slib

ným ale mělo by býti obděláno ve
vet&í části jihoatlaatických států
na východě zálivu a v Texasu

— Výbor Dt itátní závody to-kol-ské

jež pořádány budou v
Bruno Neb ve dnech 1617 a
18 června vyjednával drahou
Chicago North Western o vypra-
vení zvláštního vlaku výletního v

neděli dne 18 června avšak
dráha ta odepřela žádosti jeho vy-

hověli Jelikož pak výbor ví že

jest v Bruno a okolí velké množ-

ství krajanů kteříž s jistotou oče-

kávají Že je přátelé omaŽští na-

vštíví rozhodl te výbor vypravili
vlak výletní v sobotu dne 17
června Vlak ten vyjede určitě v

6:30 večer z Union nádraží a při-

bude oa místo v 8150 večer tedy
právě v čas aby se mohli výletnicí
súčastniti divadla a zábavy So-

koly brněnskými pořádaných
Ježto však výbor musel složití zá
ruku za 200 osob aby mohl obdr-

žet! snížení jízdného na 1150 tam
a zpět za osobu žádá proto všech

Tornaío zničilo místečko v

Ok la horní

Kozzuřebá příroda způsobila ve
likoti zkázu na Životech lidských i

na majetku ve Soyder Okla ve

středu večer U texafikých hra-

níc povstalo tornádo které se

hnalo severovýchodním smírem
huaté obydleným krajem Za né-kol- ík

okamžiků obloha e zatem-

nila a nastal prudký liják který
pojednou přestal načež se neoby-

čejné ochladilo a hned se přivalilo
tornádo které zničilo v&e co mu
v C:bt£ stálo Mnozí Ijdé zachy-
cení bylí vítrnou srnrEtí na ulici a

mezi budovami a vyzdviženi do

výge a hned v zápétí zase mrfitční
na zem jíní zasažení bylí létající-m- í

troskami a zranční Ic nepozná
ní rí kteří zůstalí v budovách
tém nevedlo se lépe neboť budo-

vy se shroutily jako domky z ka-

ret zasypávajíce obyvatele troska
mi a rntioho osob v nich zahynulo
Z osmí hotelů v mčstečku ne nalé- -

Aimni pšenice vyniká na sever
sŽ do jižních částí Kansasu

ných na Čistční krve neboť tento
lék )'ú nejleplím přírodním lé'
kem pro tento účcll UŽÍvatí ho

může každý Člen rodiny v každý
čas aby uchoval a zvýšil sílu Ža-

ludku a celého tčla V lékárnách
Jos Triner 799 So Ashland Av

Chicago Ills- -

Kcntucky VSeobecný stav tohoto
osení zůstává nanejvýš příznivý ve

Z Washlnftonu

iiuikj vritvytlanee hr Caitlnl odvo-

lán - SráUa pří banketu —

Zpráva o natídva lít uradí

Ruský velevyslanec lirabě Cil
siní který náležel k důvěrným
přátelům pros Roosevelta byl
odvolán a n jeho místo bude do-

tažen baron Kosen bývalý vykla
ncc japonský
Změna ta byla již obmýšlena

dávno ale odkládalo iq ní Nyní
když jest jisto že bude válka ještě
hodnS dlouho trvatí tu změna

byla učiněna a baron Kosen zvo-

len byl za nástupce Catsiniho

proto že zná dokonale východní
otázku a až se počne vyjednávali
o mír tu bude mocí u amervlády

státech na východ od Skalnýc
Vrchů ač několik zpráv o škodě

způsobené řezem doilo z Texasu

Oklahomy a Ind území JIOVORNA
roveirnost minuieno týdne ne

byla příznivou aby mohlo býti Na dotazy našeho ''čtenáře"
odpovídáme

I Ústřední školy (Consolidated

dokončeno setí v severních Částec
severní Dakoty Minnesoty a ranná ny ty jiz te chtčji výletu do

Grades School) mohou nyní zákojarní pšenice v střední čá?tí
nitě být zavedeny v 18 státechpruhu járky v lowě jen zvolna po

býti prospěšným nichž Nebraaka jest jeden Kdekračujc VNcbiasce Coloradu a
zapcicn u oyio rozDito na Kusy a

v troskách mnoho osob pochová-
no Na severní strané méstečka
nezůstal ani jediný domek a i

severní Části tichomoří stav toCassini zastupoval ve Wash-

ingtonu ruskou vládu po 7 roka a
byly zavedeny nechtí zrninu vEak

system pokračuje pomalu neb sehoto osení jest slibný

Zprávy z Kansasu Ncbrasky
zdá novotou velkou Uvádí setrojky byly amrEtí odnclcny VAmerikou dle vlastních svých

slov se loudí neiad Ustanoven nřkolika minutách bylo po hrozné lj'-j'c-
h prospéch hlavně následujícIovy ohledné ovsa naznačují že

byl vvslanccm v MaJríJě na z Vystaví se v townshipu jedtento druh obílí v těchto státech

Bruna zúčastnili aby se co nej-

dříve přihlásili u následujících
Sokolů: J Mathausera v Soko-

lovně VácScbneidra Chleboráda
a Kautského a Emila Čermáka na
již 13 ul Jana Steigra a Kud
Kirchnera na Williams ul Fr
Semeráda na rohu 16 a Williams
ul J F Nováka na rohu 15 a
Iíoward ul a Josefa Mika na ná-

draží Burlington 41tí
— Rodina váženého krajana p

Karla Nepodala bydlícího v čísle

1722 jižní 15 ul postižena byla
minulý pátek ráno vážným neště-

stím Když se paní Nepodalová

místo Ševče ithož chabé zdraví na lepší škola což jest lacínčjS

bouři a vzduchem pak rozléhalo
se iténání zrančných jež mísilo se

s nářkem těch jež náhoda ušetři-
la V nastalé noci mužové ženy

jest pouze v dobrém stavu ale

zprávy odjinud sdčlujl o dobrém
mu nedovolovalo více služby vy nezlí několik menších
slánce vykonávati i Možno získat lepší učitelkyaž výtečném stavu V jižních

e slušným platem Výhoda ja děti křičeli hledajíce se navzáNa mezinárodním kongresu že
I ¥ i Ě Ě É i

statecn oves zaatne roste a se
dvoiíi lepší vyučování za menšísetím se pokračuje v scv Dakotfi jem ti již se vzpamatovali z

dčsné katastrofy té jali se odstra
iczoicnim Který otJDyvan byl ve

Washingtonu doílo k zajímavé a v severníčásti středoatlaotických
celkovou cenu nežli kde se dává

nedostatečný plat většímu počtuňovali trosky a vytahovat! raněnéepisodě K banketu kongresu po států
méně schopných učitelůmrtvé Smečka zločinců okrázván byl ministr války Taft který Mnoho bavlny musí býti ještě

3 Ušetří se tolik že možnodala pří tom mrtvoly a raněné ot byl za nepřítomnosti pres Roose zasázeno v Arkansasu sev Mis

lissippi v částech Louísíany a 1 je zaopatřit dětem ze vzdálenějvelta a státního tajemníka iíayeI peníze a cenné věci a k zabránění
toho utvořila se četa o padesáti ších míst dopravu Tím zajístsev a středním Texasu a sázenínejvyššfm výkonným úředníkem

ve Washingtonu a též v přípitku

chystala ku praní prádla přibato-
lila te rok a půl stará dceruška
její ku pracímu stroji naplněnému
právě vařící vodou a v nestřeže-

ném okamžiku vytáhla zátku
Horká voda počala proudem vy

se pravidelnější návštěva a dětinení dokončeno v Karolínách sev mužích jež stála po celou noc a

následujícího dne na stráži v růz nevyvádí oa cestě darebáctvítvém prohlásil že jest stínoví Georgii Tennessce a Oklahomě
4 Celkem jsou výsledky lepšíných částech mělta První zprávaÚroda na jihu jest daleko lepší ač

hrozné té spoustě došla do Ho za poměrně menší celkové vydání

lkem vlády Že musí přijat býti
zákon kterýmž bude dáno vládl
právo Železniční sazby upravova

škodily jí deště

Vyhlídky na ovoce mimo bro bart kde telefonní operátor slyšel Jsou jiné důvody avšak stačí že
nikde nechtí se navrátit k starémuskve jsou příznivé Velká sklizen nářek raněných prostřednictvím

telefonního drátu zc Snydcr Kaž

li Vláda jest proti postátnění
drah ale nijaký dohled nad nimi systémusena jest všeobecně očekávána

tékat! čehož se děvuŠka jaksi
ulekla a chtějíc couvnout! nešťast-

nou náhodou uklouzla a padla pod
horký proud vody Dříve než z

nebezpečné aituace byla vyproště-
na utrpěla maličká na zádech

vážných opařenin Rychle při

dý muž a každá Žena kteří zůstali Následující spisky dají podrobinlti musí by nepfekročovaly me
naživu budou po celý život pa~ nosti— (dáváme nejprve adresuze Sotva domluvil povstal pres
maiovati na onu strašnou kata- - P název spisu:Za zločinný únos smrt

V Delmont Mo byl dae 13

111 C dráhy Fish a odvětil
Taítovi dosti nakvašeni že prý Department of Public Instructstrofu - Některé matkv ořišlv volaný lékař Dr Louis Swoboda

děvčátko ošetřil a doufá v brzkésvé clfri V jednom sklepěkvětna pověšen černoch Pettigrcw ion Lincolo Neb— "The Con
solídation of School District"iQ03

nynější zákony jsou dostatečný
ale Že je vláda nevynucuje Taít zbořené budovy zachránilo se 20který unesl manželku a dítě Fre- - jeho uzdravení

Sup'tO J Kern Rockíordíllidí v jiném sklepě nalezeny bylypak ještě určitěji prohlásil stano dericka J Ilessa a držel jo ve své — V neděli odpoledne pohřbe
Tne Country School and thevisko vlády a náiledkem toho ná na byla na hřbitově Laurel I lilitři mrtvoly Jedna neznámá Žena

byla k zemi přibodnuta třískou County Cbild"lada při banketu byla velice na

chatrči až mu Hess přinesl vý

kupné $0oo Tettigrew přijel čas-

né ráno- - ozbrojen ručnicí k domu
i8letá dívka Grace Townsleyova

pjata kteráž minulou středu as v 11 hoKicra projeia ji levým Okem a V University of Texas Austín
Texas— "Bulletin No 43" 1904
State Superintendent Madison

ilessovu a zavolav tohoto rozkáPovětrnostní kancelář vydala ná zadu lebkou Všechny nalezené

mrtvoly byly zčernalé a zmodralé
din v noci zastřelena byla v Lin-

coln Neb 35letým tesařem P Jsledující zprávu o nastávající ň zal mu aby vzal ženu a dítě a ná'
Wisconsin — "Bulletin of Informrodě: sledoval ho jinak že ho zastřelí mnohé byly tak zohaveny že Katheizerem Mladá dívka ta

nemohly být ztotožněny DoTýden končící 8 květnem byl Hess nemaje zbraně musl upo- - ation No 5" 1900
II Spolky zednářské nepoii

stala se horlivou přívrženkyní ná-

boženské sekty Dobrovolníků A- -slechnouti a černoch vfiechny zav Kalifornii v středním a jižoím Snyder vypraveny byly pomocné
vezl do chatrče a zamknuv tamokrsku Skalných Vrchů v Uako vlaky z HobartChicashaGulbrie Éťují pro případ úmrtí Dřevafi merických a za zásluhy avé pový
uttralenou ženu a dít 6 obrátil se Pyt Kytíři a j spolky nevyplácej! šena byla na 'laitnantku" VOklahoma City a z jiných měat Z

Oklahoma Cíly nřiielo 100 mužů

tacn a Minuenotc velice cniauny a

vlhký Mrazivé počasí zasahovalo k Hessovi a pravil: "Chci f6oo úmrtní pojistky když se dokáza lodnosti té působila v Lincoln a
jižněji až do střední části Arizonv opat hroby a pohrobníci kteřía musím je mít Musis jiti do lo že pojiStěný tvojí vinou o ži tam se Katheizer do ní šíleně za-

miloval Když pak jej Townsley
tam právě odbývali uchůzi nři- -města a penízo přinést Zůstanua Nového Mexika 1 mrazy a sne

zdeabych ženu tvoji a dítfi hlídal
vot se připravil

OIVIC-A-II-
A

hem v středním a severním okrsku

Skalných Vrchů v údolích horního
ova rozhodně zamítla zastřelil

nejprve ji a pak sám sebenevrálli-l- i se za dvfi hodiny — za

biju obé a pak se zaitřclíml' — Minulý pátek krátce před
Missouri a Hed Kivcr Ve státech

podél zálivu v středním údolí a Iless véda Že černoch je schopen

splšiii rakvemi do ntf-ťastoéb-

města Na kolejích nalézalo se

50 železničních kar a tytu rozdr-

ceny byly na třísky a čánt kolejí
byla vichrem vytrhína V kata-

strofě té zahynulo skoro 100 osob
a přes 130 jich bylo zraněno

— Kdo se chce mile a srdečně
větlioě krajin pojizeruích a okrs vyhrůžku tu splniti rychle jet do

polednem přišel k vážnému úrazu

krajan Jan Forel bydlící v čís

1418 Pierce ul a zaměstnaný 11místa 1 tam to oznámil leriíovicích na atlantickém pobřeží mimo

Novoanglicko teplota byla píízni jiným občanům ale zárovrfl je Chicago Lumber Co Několika
vái ale nadbytečné deltě vadili požádal aby se nepokouBeli dělníkům bylo uloženo složit! a

pobaviti nechť neopomene na-

vštívili skvělý ples pořádaný pří-

ští sobotu dne ao kvČtua večer
v Sokolovně Hájem Martha Č 10
Kruhu Dřevařek na oslavu desíti-

letého tvého trvání Zábavní vý
bor ave srdečně všechny přátele a

příznivce dámského sboru tohoto]

vozu trámce taxia palcích a ai
Iloil se bojí Ženitby

Starší dáma táiala se mladíka
vyprolténl jeho ženy násilím neb
se obával Že by ji i a dítěť-- a a ttop dlouhé a mezi těmi nale- -

1'ettÍKrew mohl zabiti Na to pak aal se 1 pan Forel Týž vyletí na
vůz totvase ale tak stalo tlirott- -

v severních Částech středních azá

padních států podél zálivu v již-

ním údolí ohloikém a středním
Adolf misiisaippikém v Minneso
16 a v Dakotkh a v středních

krajích Skalných Vrchu Sucho
trvá v Novoaiik-lick-u a delť jet

Intelligentního proč holi stále
více se vidalujl ženitby Pravili
"Hojíme se ta děvčata všeho si

vyivédout ÍOoa n banky a navrá
tiv se a nimi do chatrče a vyplativ lil te pod ním jeden 1 těžkýchdo plesu a ujišťuje je že se v

kruhu bodrých Dřevařek výborněle lotrasu odvedl ženu i ctíte hledí více ncl hospodářství a va

beril s vým lidem na to chatrč ření a víme 10 tkufienotti le prá
potřebný v středoatlantických stá obklopil černoch to vlak poo-rov- sl

a vybMmul a ni a půlkou v

vě to jest řlČinou tolika roavodů

Špatná kuchařka vvhl( maohoHtech čátNch Kansasu a na sever
ním pobřeží tichomotském
Prudké tlrftié bránily rychlému

postupu korný ve věilf části Mls- -

peuěi a přivádí mnoho nemoci

Nepřiměřená strava skutečně muo

ruce Mat se ovsem terčem vý-

střelů podařilo n mu vlak unik

trámů tpsdl na zem a ta ním ští-

til se i krajan Forel Nešťastnou

náhodou dopadl levou kyčlí na

ostrou hranu trámce a tranil te
tak povállivě že musel k němu

být! povolán lékař Byly obavy
te Forel utrpěl i poranění vnitřní
avlak obavy ty byly beidůvodny
Jak te dovídáme vede sa trsnl-uém- u

krajanu lépe a jest oddlje
les v briku úplni potdravf

pobaví Výborná uniová hudba
bude účinkovat! a tél o všelijaké
občerstvení pečlivě jest postaráno
Nepochybujeme ie aejaiéoa čle-

nové bratrských Táborů Dlevatů
bvtta v hojuém počtu se dostav! 1

přítomností tvou k úspěchu 10

výročního plesu Háje Martha

inačnl přispějí Přejeme snaži-

vým DNvilkáui vích o adaral

nouti hi Aram da bařin kde byt 10 ala působí neboť zkalený ta
udek tvoří uoiátivuoit která laseko:ourilllhotti a lodiany al0 vltide celý den pronásledován ale

Činí Člověka mnutím ntvilvui a„liilfl práce ta pokračoval usponečtil byl přrce jen lapen a pa
ojlvé se šálením sapnčato na

mru al v jilni čáitl jitnl Dako

svém pnvedint do lielmont byl

poyřlni na Mnjralul pott
liál livým Mika prchá M nali-

ty vlak jt kuchařka dobrá at


