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Zanedbáním prvního příznaku pří

vdáváme nemoc vrhíte se dobro

volné v smrt V bledosti slabo

sií stálé unvenoiií kyselostí ze

žaludku nepřkné chuti v ústech

ve vlech oepříjemnottech spoje

oých s nepravidelným zsžívánírn

jmt p n jtdíoý lék na néjŽ může

celá rodina spoléhali totiž Trioe

rovo Léčivé Hořké Víno V lé-

kárnách Mimo zs&le vyrsbítel

Jos Tríner yj So AsblsndAv

Chicago 111

Novinky z Bruno Neb

hltlrki příčinou smrti

V Dur 1'srku L 1 vypil před
KÉkolika mísící jklý synáček
Johna Walktra v o sklenici vody
jak m zdálo nijaký malý hmyz
Na případ t mj již zapomnčlo

když lit pojtdoou fftrJmínulou
nedčlí tbUpeitk byl pohlížen
prudkými křečmí a skonal dříve

než se mu mohlo dostali lékařské

pomocí Na lůžku vedle bollka
nalezena byla dobře vyvinutá

j&tfirk kterou za křečovitých
bolestí vydávil Jtřtírka (a byla
3 a půl palce dlouhá Tak jak plaz
tento rychle rostl počal chlapce
ztráceli maso Zvláítof příklad ten

oznámen bylť lékařským společ'
oostem

l)n 23 října

oás nivltívii
konsul v

Minulý týden
J Lsoger

l'o třdiodínné práci opětném
vstřiknutí adrenalinu docíleno bylo
koneční pravidelného dýcháoí a o

poledoách opontíl jíž Schíllíng
lože a procházel se práva o

oživení mrivtJy po Čtyřhodiooé
smrti stala se vÉude předmČtem
romluvy jak kruh'! odborných
lak i mezi obecenstvo--

Velké touře ni Jrrách
Jedna z nejprud&ích bouří jaké

už po mnoho leť není pamětníka

rozpoutala su na nížéích jezerách
ve dnech 20 a %i října JJouře
zuřila ploé skoro dva dny nstro-pil- a

za statisíce tkod převrhla
několik lodí a nf kolík lidí přišlo o

život ' Ashtabula Ohio ozna

muje se že potopila ae bárka
Yukon s nákladem 30000 tun
železné rudy a posádka zachránila
se jen nejv£tiím úsilím Parník
Sheldon ztroskotat se dne 20 října
za hrozné bouře Z to mužů

Solíogen Nčmccku Litujeme Že

Ht 1'aul Mlnn 19 flJoalW)
Cl ipothlim a lUnům CtiDPJ I

Účetní výbor seiel se dne 8 ř

m a po přehlédnutí kočh tajemní
ka ě pokladníka se ustanovil na

tom aby mnohá potřebná a důle

žitá praví jla přesné se zachová'
Vala a ctčoé spolky aby se dle nich

řídily
'V~-lon£va- dž jíž uplynulo

témčř test mfiiícú (schází pouze
od 8 do 22 ) od té doby co Sta

novy přijaté v lednovém sjezdu
vcHly v život a jelikož vtichni
členové mčlí dosti času aby se s

nimi seznámili avtech výhod tawi

poskytnutých použili — zejména

aby pojiiténí na f 250 pro manžel

ky k lomu oprávočoé obstaralí—
nařízeno tajemníku aby více Žád-

ných žádostí o těch £250 nepřijí-
mal a certifikáty nevystavoval a

aby br předseda takové svým

podpisem nestvrdil Tedy sť

brstfí úřadníci žádostí ty více ne-

přijímají a nevyplflují aby se snad

poiom nehoriilí že žádosti po
dobné byly zamítnuty'
Za druhé— Úřadovna 'Uli ka

ventní (zárukové) lístioy ní kolika
důvéroíkú které jsou chybné vy
staveny Z té příčiny jsou viichoi
úřadníci spolků žádáni aby po
volbách prosincových používali
vesmčs nových listin kaventofeh a

se zde zastsvil jen oa chvíli tak
krátkou

Minulý týden rozloučila se se

svitem pard Doležalová maoielka

p Johna Doležala kteráž jíž po 14

méiícft upoutána byla n lóžko
ťohřeb zesnulé krajanky odbýván
v sobotu na katolický hřbitov v

Jjruno

Minulou nedčlí ai udčlali někteří

zdejtí Sokolové výlet k Sok Johnu

Nová Otťť aportu"
V Canoo City usmrcen by

minulý Čtvrtek takfka na minií

Spolek Svatopluk č r v Mont-gomer- y

Miuo bude v sobotu duo

i! listopadu t)0$ pořádali slav-

nost odhalení svého krátnlho

praporu a máme pevnou nadfji
že ze slavností té vztjde mooíio
dobra pro mílou nutí Jednotu
zejména že bude obecenstvo iír&f

f naií Jednotou více a lépe sezná-

meno 1 následkem toho že více

nových Členů se získá nejen u

spolau tohoto ale i 11 spolků
jioých a možná Že významná
slavnost ta i k založení nových

spolků v okolí tom prospěje Cest
1 chvála podniku lomu kterýž se

zajíslé žádoucího cíle nemínel
Z přiložené zprávy shledáte že

mčla Jednota velké vydán' které
muž nebylo možno se vyhnouti
A za příčinou tou musíme žádali
cičoé spolky aby (které lak

neučinily) poplatky na Hlavní
Úřadovnu a přilití zásylkou posla-

ly ježto na vydání to bylo nutno

peníze se vydluŽít z úmrtního
fondu dokud spolky poplstky své

nepošlou Jinak na majetku i

členstvu rosteme
TéŽ jest zapotřebí aby členové

nové stanovy pílnčjí četli a tím

uspořili svým úřsdníkOrn mnoho

práce se zbytečným dopisováním
a úřadovno mnohých po případe
jím i nemilých odpovčdí což su

viak ua zákíadfi ttauov státi musí

Vždyť jím na otázky ty stanovy
urny po vétlíné odpovídají
Nuže bratří a sestry přiložme

ruce naše k dílu pečujme pilné
o vzrůst a prospčch milé naií

Jednoty Nedbejme že jvst oa
nás poukazováno "že jsme na

počtt slabí'' nýbrž doksžme že

}ntun v duchu 1 v srdcích
ivornl a že to co nám schází na

počtu dovedeme nshraditi pilným
dbaním o prospčch nál a Že si na

rnílé natí Jedootě dáme záleželi
V Lásce Svornosti a Uratrství

Vác Tyra l'r A Krch

předseds tajemník

1 7 Jetý James JI Uujsot pří hře 1

mít na kopanou Mil míč v ruce
bladkýmu kdež se prý meli jakokdyž jiný hráč urazil jet úderem kteří na lodí se nacházeli dva

utonuli V Jiuíalo natropila bouře o posvícení Kohoutí prý alespořldo Žaludku k z tm i a níkolík jí
značných škod- - Stromy telegraínnýcb se oa níj vrhlo t bulíce
a telefonní sloupy a komíny byly

míli strainý "hic" Na zdarl

Minulé úterý odbývána byla
David City republikánská kon

věnce v níž byli krajaoé zašlou

kopsjíce do nebo snažili te mu

míč vyrvstí Když se konrčné vyvráceny 1 okna ve výkladních
skříních obchodů rozbita Štěpánzvedli byí JJryant bez dechu
Gablío hlídač na parníku Henrynehýbal ae býť mrtev - Koroner peoi 28 českými delegáty Z
Holden v přístavu se nalézajícím cesxycn delegáta vyznamenali ae ony staré aby zničili Nové kspřípad ten vyktřoval

Zboutní torníío
byl smeten do vody a bez pomoci zvlálté pp J A ťroikovec ml ventní lístioy budou v nékolíka
utonul

zdejií poimístr a V L Svoboda dnech v(em spolkům zaslányMístečko Sorento lil 32 míle
bankéř z Abíe kteříž statečné záOďForučvJa postátnění lázaAskýcb Sojd pí Tobiskovou nyníseverovýchodní od St Louis
pasíli o uznáoí českého voličstva stojí Její právní zástupce dosudmíst

Superintendent reservace Arzasaženo bylo předminulé úterý V konvencí té navrženi byli tito o nový soud nepožádal 1 nevíme
čekaoci Za okresního Klerka Hkaosas iíot Spríngs ve výročoí

noci tornádem při čemž 4 osoby

byly usmrceoy 35 jiných bylo
zprávu tvé tajemníku vnitra odpo

zdali vůbec od celé pře neupustí
Dokud viak nezačne on my ne

můžeme nic dělat Jame ale při

J Hall za pokladníka VV A

Fox za okresního soudce W Szraníno mezí nimi 3 smrtelní
ručuje by Spojené Státy ujly se

vrchní kontroly lázní Hot Springs
a spůaobena značná Ikoda na ma

letku Čtyřicet atavení bylo ví pravení důkladné se hájit a mámeMccoy za šerifa 1 J West za

íkoldozorce atarý známý vážený
krajan p Joe C Hrulka a za

Ve zprávě své mezi jiným praví
"Zkuicnost dokazuje Že přítomný

za to že natím novým švéde

ctvím prohřátí nemůžeme
chrem rozmeteno aneb ze základu

vyzvednuto Víc co stálo tornádu
systém vedení lázní těch jest koronera Dr S A Clark Jsou

v cestč bylo roztflSténo a rozrne
přímém odporu 1 míítnímí pomě veimřs muži dokonalí a úřadů pro

teno Uimrceni byl! xH let stará
ry a má za účel jen a jen vydí nejž byli navrženi úplné schopni

V několika místech pracuje se

Čile o založení nových čísel na

výsledek musíme ale čekat až

bratří organisátorové podají dal&í

zprávy což doufáme nebude už

dlouho trvat 1 že nám bude lze

A proto by mfcli čeitl voličové příránl peněz viarja mela by co

nejdříve uchopití se absolutní nich stáli jsko jeden muž dne 7 li

pí Thornaa Fíleová Coletá pí

Wm Stewartovi Golelý Wrn

Mano a iSletý Wm- - Mann Tor
oado přihnalo ae od jihozápadu t

hnalo ae hlavní residenčnf Část

úplné kontroly lázní v Hot stopadu 1 mčlí by jím viichoi hlavy

Springs tak aby více zřetele obrá své dáti tsk aby byli zvoleni

Jest to zajisté pouze strana repu
již v brzku oznámit zdárný výsle
dek ji jích práceceno bylo k sanitárním výhodám

mtara Čítajícího ai tioo obyvatel
pacientů než k bezohlednému vy blikánská nejen u oás ale témčř Doe ů října oznámil spolek

liylo tak prudké Že níkteré domy díráoí oávítčvoíkú" — Souhlasí- - vlude iež si českých hlasů váží Chrudim číslo 12 úmrtí sestry

Růženy MsreSové Zesnulá bylajež dopřeje Čechům nijakého tohome úplnč s náhledem superíntenbyly úplné v troiky obráceny 1

všechny jmeoované obiti byly

obydlích avých k smrti umačkány
deota neboť jak z úit jednoho úřadu jak jinak schová se poji&téna na J250 a jakmile budou

Cechům strana demokratická!našeho přítele který v léčení obdrženy postačítelué JůkszyVo tornádu se spustil prudký délť Strana tato používá Čechů včt&i'krátký Čas tam pobyl jsme zví úmrtí bude nadace bezodkladné
provázeny" prudkou elektrickou

dčli může se tarn odvážíti než nou pouze za nástroj volební vyplacena
U více spolků zavládla potíSíKdyž se ale jedná o nějaký úřad

VESTA Míno 19 října Cl

pořdatelmvo orgáoul Žádám vál
o uvtřejnénl tČchto několika řádků
v nafiem orgánu ČSDPJ

CiČní bratřil V poslední schůzi

odbývané dne 8 října 1905 bylo
odhlasováno členy spolku český
Lev čís 13 v Sesforth Mino

bych dopsal do orgánu naileho za

příčinou uveřejnční následujícího
Článku tsk aby ho ctční bratří
veškerých apolků ČSDPJ vzali v

úvahu a o nčm hlasovali neb ho
zavrhli

Jelikož v poslední Johé bylo

opomenuto ustanovili poplatky na

vydržování hlavni úřadovny

pouze človčk zámožný pro Člo

véka aiředoí třídy neb nemajetné telná činnost v získávání novýchtu jsou Irčsné vždy první a čelí
odbudou se pouhými téBfnskými

bouří

Oživnul po Čtyřech hoJInách

Z Clevtlandu O dochází sen

aačnf zpráva o překvapujících vý

členů jichž více již l ylo přijatoho není ani pomyšlení aby k

léčení do lázní těch se vydal pro

nesmyslné vysoké vydfrsčoé ceny
Douíáme že spolky ty v Činnost!

té neustanou a že i ostatní spolky

jablky 1'odobné se stalo Cehhům
v letošní demokratické konvencí
našeho okresu Čechové mÉli tři

slcdclcb lékařiké védy Minulou

sobotu zadulrn byl v 5 hodin ráno
vfieho

Dobrovolná smrt
budou přikladu jejich horlivé ná

sledovatičeské kandidáty ale žádnému
pří práci v plyoároé společnosti uich se nedostalo nom!nacevzdor Jest nsnejvýl Žádoucno abyHasl Ohio (ias Co Jídward Schil Anglické vládé nemálo práce

dalo vyhubili zlozvyk v Indii
líng zamístnsnec zmlníné firmy

tomu že iotelligencí a dobrou po
vétí vynikají daleko nad kandi

bratří i sestry orgánu Jednoty vleo

používali než se déje nyní a aby Jednoty a orgánu pro Členkynéobecný Že manželka po smrti

svého manžela dobrovolnou smrt dáty navržené Jest mi oprsvdu dbali o to aby si učinili orgán
Uatduché tfclo SehillinKOvo dopra

ve no bylo do j mile vzdálené ne

mocníce kdež po prohlídce shle

natí Jednoty
Tak bylo nslím spolkem usnepodivením jak lid čeiký může více zajímavým čehož docfllohni podstoupila Tak zakořenén

byl zvyk len Že přívrženci jeho i
dáno plfpsd jo beznadějný)

státi při takové straně v niž

hlavni slovo mají Irčané
seno a otlhlaiovanoisnadno pilným dopisováním o ti

ležitoslech spolkových o mlich
tělo bvlo studené srdce nepraco Kleté člt-nkyn- é jnon pojiSkínySokol

zbraní použili by jim nebyl vy-rvá-

ba ani ne&ťainé obiti 1

vřtliny nechiily se ho vzdálí

Croč se lomu divíme? Snad proto

valo a til iiejmeuM známky dýcháni
trirvilv Lkli vlak vzdor

snahách o nsll práci piluoili
jskož i povibuzováoím iet i

jiných k úipélné práci a blaho

na Iljo 00 aby plstily 45 centů

pnllttnft a které jou pojiMény na
skHM'l— Jestli vy nebo ni

kdo a v a Si tli milých naléiáse "ui dároé Činnosti spolkové Jen naiu 1 11 nás dobrovolní ikracujeme
tomu viemu plece jn učinili

poslední pokus a m pomoci oletlo-- k

hledíli #pňobiti dýcháni

Ijoo 00 antb na víc aby platily
30 centů jako členové osiatnl
neboť toto orní nic vlce ttei jnn

nás samých sáletí aby s námskllpci" jsko náfledek reumtiU
mu počnete hurd užívali Dra

si Život lim fe nedbáme výstrah

přírody ř Jakmile objeví se nechuť orgán nál stsl lim tlm nám hýli
sprsvedlivoit1'i-u- a Hoboko starý bylinný lékJídlu jest to výstrahou a itiame má a aby splnil uale očekávání

VydavalrUivo orgánu nepoikyi
A výledrk by sailali na tajem1'tipravováa jeit od Ur 1'eier

i'huey Sons Co 1 1 a — 1 1 M

ním le v tfie uico váue Irin-rov-

Léčivé llolké Víno kaidou nika natcho spolku nb na Vclko

isjemntka hlavní JednotySu IloyueAve Chicago III

neme-l- i mu sami látky poťeťoé
uemůle nám mnoho pliípčt ač

jnt otholuo ponkyttiouii nám

umělé To pftl hodině msraého

namáháni vsiliknut byl mi tvolu pod
ladil adrenalin a uuthUu co dva

1 lékala pokrajovali a umrlým

dýfháulm tlsil piacovai na mas

sáti srdce CtU hodina uplynula

kdyl tu pujtdnou ipofOváa
tíinf I nvinalelul f iunuii evalft dý

llutMt slabounk i Cinuuit srdce

Mooho idiiu pleji rléným
takovou vadu odstraní protote
učiní žaludek doali silným aby
tlf co plijme spiscoval jak bistrům celé Jednoty Na sdatlKrliuý (tlrfti "HUtr Jrt lim ImiI m vltmolnou pomoc 1'ioiul bratti

iiUiily yml plwil upál itlm v KdiIiiIMílvacl lUtrojl viáil se k pravi sestry soaite se 1 tuirte v do
iuvma ia u etmla Jki uroiuil 1

Chas Uoiilek
Vesta Mioapisováol piluíllml1 Ifié pliri ei ivo sschátl(l 1'ukitikti t


