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Z Hlavni Úřadovny
C S 1) P J

Va

nebo Částečně ponořených vozech
Ač neltěstí událo so brzo odpole-

dne teprve pozdě večer bylo pou
ze 7 mrtvol z trosek vyneseno

Co praví pan Galus

Pan i) Galus z Duncan Neb

praví: "Využíval jsem několik

lahví Trinorova Léčivého Hořké-

ho Vína a prohlaiuji je za nejzna-

menitěji! lék na světě co ao mé

soustavy týče neboť ono mně

zvyluja chuť k jídlu a přinálí mně

osvěžující spánek Mimo to je
velmi příjemným nápojem leplím
než kterékoli stolní víno" Pan

Galus dobře vystihl výtečné vlast
nosti tohoto léku Jemuž Žádný na

světě v blahodárných účincích na

Žaludek rovnali ae nemůže Jak-

mile budete míti žaludek v pořád
ku 1 dobrou duť k jídlu budete
zcela zdravými Dostanete záhy
novou Čistou a silnou krev Herá

rychle odstraní vlechny vyrážky
nepěkné zbarvení kůže slabost a

rulený spánek jest to jediný lék

který můžete dáti i děcku i starci

Užívejte ho vždy kdykoli budete
míti Ipatnou chuť k jídlu nebo se

budete cítiti slabými V lékárnách

Jod Tríner 799 So Ashland Av

Chicago III

Z Wishtfiftonui

Ctlkovj stav úrody — Vtllct fřhnivd
ttmptraiura pro obili vt vltch
okridih tjíh 01I Kecky Mounlalnt

Zpráva o ittvu úrody zní dle

povětrnostní úřadovny následovní)
IJlhm lýdna končícího 14

rpnem velica příznivá povětr
ooit panovala va vlech okrscích

Dl východ od Skilnlch vrchů

týdfla to prAméram byl trochu

chladnějlím oel obyčejně vc stá-Uc- h

kol zálivu teplejlí oel oby'

Éjně v středních 1 leverních
Cástoch terně Sucho převládsjfcf
předcházejíc! týdea va středních

Jihoetlanlických státech va vý
chodoích itltech u cálivu bylo

přerušeno vydatnými delli které

ukázaly na býti zhoubnými v čá-Uc- h

Karolina Vlorldy Potřebný
delt mtil ia oad Čáftěmi holeji!
ho mlsslsslppského a dolel(ho

nezměněné chuďaučk úroda bude
téměř ve vlech hlavních státech

jsblka rodících

i'Ada jest ve výborném stavu

pro podzimní orbu po celém střed
ním Adolf v pojezernfch krajinách
1 v okrscích oa atlantickém po
břežf a vlude se také hodně oralo

Zabíráni pozcmkS v Ulntah

reservaci
Va Čtvrtek minulého týdoe za-

počal v Frovo Utah tah na po

zemky v Uintah reservaci vládou
k zabrání určených První dvě
sekce jel budou aH srpna k za-

brání otevřeny a jich! každé cena

odhaduje aa na jooo ai lioooo
připadnou H Danielsovi t Provo
Utah a N' lialbockovi z Angora
Colo Tahu který děje se pod
dozorem komisaře Kichardse při
hlíielo oa 3000 diváka Vlech

zapsaných uchazečů na čtyřech
místech záplau bylo 37630 a vlech

jich jména Jsou v obálkách vhoze-

na do kola z něhož tři holi je vy

tahují První den bylo vytaženo
asi a 000 jmen a v tahu pokračo-
váno v pátek a v aobotu Osazo
vání oa vyhraných pozemcích po
čne a8 srpns— President vydl
nová provolání ohledně otevření
reservace Uintah Otevírá jim k

zabrání dallích 1)5000 akrn po
cemkA První provolání ohledni

St Paul Minni i8srpna05
Ct spolkům a členům ČSDPJI
Opětně jest měsíc u konce r

bratří zsjisté s toužebností budou
očtrkávati co jím orgán nál nové-

ho přinesu
Jsk již vícekráte z Hlavni Úřa-

dovny bylo oznámeno založena

jest milá nale Jednota na pevném
a trvalém základě S potéienfm
tudíž uvádíme "poviimku" uve-

řejněnou v "IJratrském Věstníku"
ze dne 10 srpna v níž upozorňuje

pořadatel "li V' členy ZČDJ na

nali Jednotu jíž vlak jmenuje
"Minnesotská Jeduota' místo
"Čeako-Slovansk- á Dělnická Pod-

porující Jednota'' Pravíť se v ní:

"Nsle Jednota (ZČDJ) dojista
nemůže si stěžovati na svůj úspěch
vzrůst a prospívání Neméně dobře

prospívá jednota minnesotská (roz

umějčSDPJ) která v minulém
vé n sjezdu usnesla se následo-

vali nafieho příkladu a přijmouti

manželky členů které měly pojí

itění za plnoprávné členkyně V

čem vyniká tato jednota ntd

vlečky jednoty české jest její ho-

tovost nebo li záložní fooď V

poměru ku svému členstvu má

větlí hotovost než která jiná

jednota česká Podle posledního

výkazu měla jednota členů muž

akých 940 a majetek její obnáSel

$20 173 ijQ což tvořilo na každé

ho člena lai46 V naSÍ Jednotě
máme celkem hotovott as 6o

000 totiž as l35ooo ve fondu
záložním a asi £25000 ve fondu
úmrtním členů máme přes 9500
takže přijde na každého hotovost

Í630 U Jednoty ČSPS jest zá

ložní fond 176000 což rozvrženo

na 14338 členů činí asi $530 na

každého Svou hojnou zálohu

docílila minnesotská jednota tím

že nepomíjí žádné placení a pře-

bývající poplatky měsíční zůstá

vají v pokladně co záloha Kdy-

bychom my byli jednali roz-

umně kdyby minulý sjezd byl

ponechal poplatek do záložního

fondu aspoíl na dollar ročně na

miaiouNkého AJolf ala Části Ne

sín-ž- e by krajané tam usedlí mohli
mezi sebou číslo založit a tak
třebas by již k jiným Jednotám
patřili pojištění své zvýšit a pra-

covat pro vzrůst všech — My u

Jednoty oalí oezoáme rozdílu v

politice ani v náboženství chceme

pouze zdárné a zdravé krajany
Dvě třetiny naších členů náleží k

církvi katolické a patří k pojiŠťu

jícím jejím odborům a přece pra-

cují upřímně o vzrůst a zdar
vlech Přejeme ti dále abychom
obdrželi hojně přihlášek o stano-

vy ať jest to odkudkoliv a může-

me každého směle ubezpečit Že

týmž dflern budou brát podílu na

jednání a řízení Jednoty jako my

již nyní jsme Členy A toto jméno
'Dělnická' mělo by býti nejleplím
důkazem že naše Členstvo pozů-

stává z pilné pracovité a poctivě
o živící třídy lidu a že vlichni

jsme si rovni Nuže budeme tou-

žebně očekávati výsledek jaký
toto vyzvání naše přinese
Dne 15 t m bylo opět ulože-

no $500 pod úroky tsk že nyní
máme $18500 pod úroky a dou-

fáme že nám bude možno uložili
v hrzku více

Dne 36 července odeslala Úřa-

dovna dědicům po sestře Itočkové

$350 které dne 11 srpna byly
vyplaceny j

Oznámení úmrtí u spolku Karel
Havlíček ř 4 Zemřel br Matěj
Michalíček pojištěn na $500 kte-

réž se vyplatí jakmile se bude
moci obdrželi postačitelná kvi-tanc- e

Do spolku Slovan č 3 uve-

deno bylo 30 července 57 ČlenkyB
a možná že si tyto založí své
číslo ač k tomu nejsou nuceny A

od té doby se jich již několik při-

hlásilo o i nadále se budou přihla-
šovat neboť ČSDPJednota ae a

každou Jednotou dobře srovnává
a proto také nám ničeho na úkor
není vytýkáno
Soud s paní Tobiskovou dosud

stojí Soudce dosud nerozhodl
zdali nové slyšení pře dovolí Čí

nikoliv

traiky Iowy Arkansasu a Texasu

potlačují mokro Farmáfaká práce

byly pferuieny prudkými delli va

itálech podál středu zálivu 1

dolejtl Části ohioikého Adolf Délť

Novinky z Ord Neb

Ct red Pok Zápl - Jelikož
nevidím Žádných dopisů z naleho
města ve valem Časopisu umínil

jsem ai sám pár řádků napsat ač

nezbytně potřebuji oa aeverofm

tlcbomofikém pobřalf
Docházejíc! (právy poukazuj

sem zde teprv od aH června aleoa výborná vyhlídky iukufíce po
celém středním Adolf v krajinách

líbí aa nám zde znamenitě Kra-

jané tdeilí jsou uvědomili a intelpujexernfch a v středostlsntických reservace této vydáno bylo dne 54 tátech Déíť pfineil úlevu
Adolf ohioikéu a v částech lili srpna Tenkráte vi4k president

vyhradil velikou část pozemka k

účelům zavodHovacfm k Čemuž
ooiau Miaiouri a Nebraaky a na
konci týdoe potřebný délť spadl mu dával právo zákon ze dne 3Jak povětrnostní Ařadofk te dne

března t r v němž se výslovně
14 srpna naznačil v prvých dvou

jmenovaných much Hioná ku
činilo opatřeni aby byly jisté po

zemky vyvoleny k udržování vodokulice aeiiiaklftf v jižních částích

Kaosasu a Miisouri záaoby na reservsci President
dsl pozemky prozkoumali a ko

Jarní plenici dařilo dobře

pouze o nepatrné ikodo retem
nečně vyhradil k tomu účelu aoo

000 akrů pftdy Vlak pozdfij

počaly ae oa něho hrnout! Žádosti
způsobené správy dolly PII vy

oké teplotě obílí to rychle do

zrálo ranně aeté bylo sklizeno aby rozkaz svůj pozměnil neboť
nresi půdou ladem ležící jest

ligeotní a stojí si vesměs v dob-

rých poměrech Společenský Život

jest upřímný a bude jeltě lcplí
dojde-l- i k uskutečnění postavení
České aíně pro kterou agituje čilý
ftád Dennice č 14 ZČUJ který
sebral k tomu účeli jíž okolo

13000 Jejikož-al-
e

hodUjf po-

stavit affl jež by vyhovovala ve

skerým potřebám a zároveň byla
okrasou města jsst částka ta nedo-

statečná nyol ae stavbou započít!
Pročež byl zvolen 3Členný výbor
ku dallf agitaci Kád čítá něco

přet 90 Členů V minulé schůzí
měl jsem tu čest zvol jn býti řádo-

vým lékařem

Minulý pátek přijela nás navfitf
vit naSe maminka pí Anna Krej
čová % Omahy a hodlá ne zde ně-

kolik dní pordrŽeti Včera (v

neděli) vyjeli jsme si v průvodu p

Pranka Misky kolem města seznat

zdejlí okolí Při řeči a velikém
větru cesta nám rychle ubíhala
takže rychleji než jsme se nadáli
octli jsme se u České ossdy vzdá
leoé asi 15 mil od Ord Cestou

jsme viděli krásné farmy tak U

Severní Dakotě Sekáof valně
mnoho pozemků které so výtečoě

pokročilo v střední Minnesotě a jíiooo pojištění a kdybychom ne

byli pomíjeli placení poplatků 1

hodí k účelům farmářským Zádo
Sev a JiŽnf Dakotě a je téměř

akonleoo v jižních částech těchto
sti tyto podporovány byly samým přebytečné nechali plynouti do
asxistentem ministra vnitra Ky- -táta t v lowě a Nebraace V záložního fondu mohli jsme míti
anem Následkem toho president

Oregonu jarní plenice se scvrkla a

v údolí Willameu taktéi málo

v témž již ples $100000 Do

tud "Bratrský Vězník" ZČDJpovolil a nyní vydal provolání

Tedy uznáno to nač vždy bylo
nové

Výletní vlak vjel do hlubiny
t t í mši

aype
1'ouze nepatrná Část ovia poulcazovtno totiž á naše

buJouctust a bratli by si nynínejsevernějlích krsjfch dosud je v patek min tyane uaaio se

blíže Norfolk Va hrozné neštěstínesklizena Mláceni valně pokro měli po tak chvalitebném uznání

dodali srJnatosti a každý kde kdočilo a vlechny zprávy naznačují železniční Stalo so tak násled-

kem trestuhodné nedbalosti Ž-

elezničních zřízenců Dva vozy

te bude uspokojivě sypati

Dosud jsou manželky některých
členů které oprávněny jsou ku

zvýšení úmrtní podpory ale ještě
Be nepřihlásily Jest Žádoucno by
s tím dlouho už neodkládaly —

neboť ty které se nepřihlásily
pozbyly práva na $100 v případu
jejich úmrtí třebas i certifikát

jejich manželů změněn nebyl a

přihlášením se byla by veškerá

jejich pochybnost odstraněna
'Dále jest nutno připamatovati
spolkům a br úřadoíkům Že

sjezd ponechal na vůli každému

spolku aby si pravidla pro ženské
utvořil sám jaká sám za nejleplf
uzná a jaká pro něj jsou nejprakti-čtějš- í

tak aby všude Kovoost
Svornost a Ilratrstvl panovaly
Úřadovna má v záloze ktiihy

pra ntše spolky se hodící a mnoho

práce bratrům úladníkům uspořil- -

státi by se měl organisátorem i

lUrati se nejen o získávání no

vých Členů obího pohlaví ale i

Jako v předcházejícím týdnu
oelméoě ptftnivé iprávy ahledoě přeplněné téměř výletníky sfltily

1 již na první pohled lze pozorovat! zakládání nových spolků což dobavlolku dochásf 1 východních ae do hlubiny pod otevřeným mos
blahobyt v zdejlí krajině panujícíokrsků kde rea a leháni trvá sud v plné míře se neděje Jentem přes západní přítok řeky

Klisabeth se pnoucí při Černi 50
drobné obilí jet pěkné trochu vlce obětavosti so stranyiíéham mluulého týdne velká část

člt-a- ů a mnoho bude vykonáno pioosob poiůstávalc(ch hlavně a čeratředot a východní části bavlno kukuřice pakli nepřijde záhy
mráz dá tu největlí sklisrn jakánocliů bylo usmrceno a asi sto prospěch celku a my všichni

toho stejný užitek mlt bi deme
vého pruhu obdrlela dva al lest

palců deltě rol ukáialo se býti
zde kdy bylazraněno Vlak uháněl rychlostí
Minulou neděli byl jaem savo liex pile snahy a obětavosti žádný15 nebo ao ntil sa hodinu kdyl

lin na farmu p Franka Adámkablltil 19 k mottu ZvUttnl roka podnik curoste a se nedaří a po
st asi 11 nul od Urd který byl djbně se to má i a námi Každýdráhy aby vlechny vlaky zmírnily
tělce nemocen na aápal slepéhoivou rychlost před mostem ať j JI

střeva a co toto píli nalétá se
j ícf Kdyby měli zapotřebí no-

vých ať se přihlásí jakož 1

knížky
kvitaočnl pro členy které st pro

jest tento otevřen ČÍ ne byl dle
vlech snímek ignorován Jak mimo Oťbtipečl

Minulý čtvrtek odveil nál český dávají za toc jedna Toto stoulil
lerif John Koke! da llncolu
Chrta Cappvl-- do únavu pro

sí je spolky
a třebas více

pomoz dle síly možnosti a použij

příležitosti která ae ti naskytne a

dbejme a ptičiftme se vlichni aby
chom co da počtu členů oerůstati
sa jinými pozadu Jtou některé

spolky kterél by měli o itskáváni
členů Ubiti více oel dbíjl—moohý

krajan by ae rád ku spolku přidal

jen kdyby n u dali na srozumí
nou le by si jej přáli miti mesi

k vědomosti aby

jinde neobstsrávaly

strojvedoucí lak I topič objevili
otevřený most přilil poidě kdyl
vidulné roury k tomu jcltl Ipstně
pracovaly nelilttl bylo neodvrať

Ikodlivým V severní Alsbamě a

v částech Mississippi
a Ttxssti bavlnfa se polepli!
v ostatních státech a čás'tch tleb o

StátA se rostlina ta shorlils v

Qklahoml ndiáoikfm Asemf

Arkansasu a Mlssouil bavlna se

vleobecoě ilaplda ač a některých

tulit v Atkautatu tuřikejl te

Uhla le ji rea a hmyi kstl
Mnoho dtlťft málo slunečná

bylo oeplUuivým pio tabák v

Metyleadu V i i t U a Kintucky
vlude iud roillme ta uipukojivl

paktaíuvela
Vyhlídky úrodu jsbUk jtou

choromytlué ta ně neplatily
Proiatim "Na sdarT

Dr J0S1 A Kohout
aé Následovala broiná nevy-ptaul- oá

scéua Daleko liioku
Stfluottem tkne nepravidelné

tochátani orgánu jot částečně
rosUhal sa soulslý srdctrvoucl od pomož uo ll m le členům (ně
křik mulů řeu a dtttk ktcřl v libou a to se možná uedije kterém) okWiny byly poitovol

Jol vice krajin a mUt ua sípá I (tky sestaoá od poilmiitfů vy

tm utni ř'?Uilt Uklvuťlui iiUhv
vm Julť ri rvuu "Vrla-tl- y

ui)k" Vlili tm řin!'i4
tilfy feontors luVntm ktJujMi iUfp

chaosu v řece s topili iápalc v

mttelných Akottch v úplně odříky MUsiippi~mlma Viscar


