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Z AMERIKY rS
užívali a eho výborné účinky na

sobě viděli My tvrdíme že není

leplího léku pro žaludek na avětě

Že není léku který by jako Trint-rov- o

Léčivé Hořké Víno přinesl
užitek ksždému a Ikodu nikomu
žo jest to znamenitý čistiftl krve
a eilitel vicho ústroji tělesného že

jest to tělesný osvěžovatel nervové

soustavy že jest to nejlepfij ochra-

na proti chorobám epidemickým
V lékárnách Jos Triner 799
So Ashlsnd Av) Chicsgo III

Roosevelt má na osvobození Kuby
Jest jisto že i poslanecká sne
rnovna vyřídí návrh tento přísni
vfi Několik cenných darů chystá
prý též ministr války Tslt který
i našim presidentem žije ve vclm

„fátclském poměru — Ačkoliv

president chtčl abyavatba odbyla
se nehlučné 1 soukromě přece
podlehl nátlaku slečny Alice že

dobytčích ohrad od východu Od

západu jtem to ještě oevytkoumal
Zvooek značně každého aklamal a

míněni jest Že výstrahy podobné
málo bude všímáno

Frank Křivohlávek byl minulý

týden v Omaze
Na mostě dráhy B & M ae ko-

nají různé opravy Zvláštní vlak
ae železničními postsři sem přijel
za tím účelem minulý týden
Pani Šilinková z Wiscoosínu

která zde byla oa návštěvě u pani
mámy paní Siřinkové a u svých
bratři Josefa Adolfa a Emila Jin-

dry odjela opět do avého domova
Po dobu své návštěvy zde byla též
u mnohých jiných příbuzných a

přátel
Pisatel nemohl po delší dobu

pravidelně dopisovat! ani při nej-lep-

vůli Stavba dílny jej tuze

zaneprázdnila a práce a starosti a

tím spojené nedovolovaly něčemu

jinému řádně ae věnoviti Ještě
něco přea týden bude ten zmatek

panovati pak ale až se vše dá do

pořádku bude i změna ve zprá-
vách

g )m 1 11

Novinky z Ccresca Neb

mtbs bude ae odbývali tak jak

Zasedáni 59 kongresu

Dne aa ledna dostavili se po
několikadenní nepřítomnosti seoá-loř- l

Depew i Platt do senátu
Jsou to ti senátoři na které uva
leno bylo podezření bezpochyby
na pravdě spořívající Že prová
děli různí tíbaiství a nepoctivosti

pojišťovnami Bylo tíž toho
doe čteno jmenování které presi-
dentem bylo senátu zasláno
Luke lí Wright z Teno byl
jmenován vclkovyslancem v Ja
panu David 15 Tiiompsoo z

Neb velvyslancem do Mexika
L C Griscom z Pa vtlkovy
ilancem do Brazilie II Clay Ide
vrchním guvernérem na Filipí-
nách J A Smitb z Cal mfatogu-veroére-

oa Filipínách Doe ná-

sledujícího bylo v zástupitelstvu

bylo očekáváno Za předsedu byl
zvolen W J Higglos a za tajem
nika F II Svoboda Co výbor
ku vyřízeni záležitosti byli ustano-

veni S Futirmao Wm Sumption
a H H Woods Výbor onen

cestou písemní přednesl žádost

obchodníků komisařům ale posud
se neví co okresní otcové učiní

Kdyby šlo víe podle práva a zá

sluhy našeho města a precinktu
zasloužíme si neodkladné opraveni
mostu Stavba stála přes £20000
a pro nepatrných íisoo jež by

tprava stála hnije dříví ostatní
bezúčelně a město naše tím trpí
Severní Část okrcBU most tento ne

potřebuje a proto panuje tam proti
opravě předsudek Obchodnici ve

Schuyler a vůbec všichni majetníci

platí na motty ve WilsonStanton
Adam a Lincoln precinktech ač

je nikdo z nás nepotřebuje Proč

je tam ten lid tak proti všemu co

by přineslo užitek našemu městu?

Je to obchodní sobectví na jedné
straně a politické šmejdy na dru-

hé- My zde potřecujem cestu

přes řeku právě tak jako občané
severní Části potřebuji cesty do

svých městeček My platíme na

jejich mosty proč by oni nemohli

platit na naše Ve Scbuyler pre
cinktu nejsou téměř Žádné mosty
mimo onoho přes řeku Ten si

zasloužíme vzdor tomu Že ae stav-

bou jeho byl okrea okraden a vy-
-

se sluš! pro dceru hlavy státu
Budou přítomni vyslanci a diplo
msti a očekává ae že svatba
bude takovou že už po dlouhá
léta Washington podobné nevi

dílo

Drobnosti

Známý milionář a petrolejový
král Kockcfeller víoovsl opětně
11650000 chicagské universitě

jednáno o dodatku aby byl zru Z toho Ir 000000 připadne víc

obecnému íoodu 550000 k úhraděleo Článek jímž se zajišťuje
osmihodinová doba pracovní na schodku běžného vydáni a zbytek
Panamě Dodatek tento byl za

raítout Dále byl přijít dodatek

jimi se zakazuje komisařům pro

100000 budo universitou správo
ván ve prospěch vdovy po temře
lém předsedovi university llsrpe
rovi — Do Saa Franclsca přibyl
dvačfnštl komisaři ktcřl jsou po

plavu panamského přijímat! jiné

V pátek dne 26 ledna hned z

rána rozletěla se po celém okolí
Ceresca truchlívá zvěsť Že dobře

známý starý a milý osadník p

Josef Vaniček) zemřel v noci ze

Čtvrtka na pátek v ctihodném

důchody než ty které jsou jim zá

koněm ustanoveny za jr jích práci věřeni vládou aby aiudovali zdejŠ uŽitkováa v minulosti způBobem
Dne 34 ledda mluvil acnátor poměry Tak ae dle Čilého jedná baaebným Vzdor všemu celý
Lodge dcllí dobu na obhájen ol komisařů dá loudit bude jejich most přes piatte nestojí tolik jako
presidenta v příčině jeho jedoán poznáni zdejších poměrů doko mosty v jediném precinktu Grant

Novinky z Bralnard Neb

Pan Fr Bartoš a choti z Lín-woo- d

zavítal do nalcho městečka

minulou sobotu navfitívit své

přátele bratry Kříže Litují že

jsem si nemohl a p Bartošem

trochu pohovořit Jenom jsme si

podali pravice a dali si ('Na zdar"!

Jak je vidět jde mu k duhu Nu

vždyť je u vody
Pan Jan Osmera ai pronajal pro-

strannou místnost v cihelné budo-

vě a zařídil kulečník pro zábavu

mlsdíků
Pan Frank Soukup od Lomt

bude odbývat! veřejnou dražbu na

avůj majetek a přestěhuje ae sem

Od 1 května bude společníkem
p Fr Pcterzilka v hostinském

obchodě
Pan Josel Donát oblíbený ho-

stinský z Abíe Neb dlel v našem

městečku oa návštěvě svých přátel
Pan Ant Hurt občan % Abíe

byl tu mioulý týden Jel za ob

chodem do Lincoln S p Hurtem

jsme si mile pohovořili '

Náí hostinský p Jos Kostka

propůjčil svou prostrannou míst-

nost Sokolům a Sokolkám kteří
budou dne a února pořádat! zá-

bavu Myslíme že bude hojná
oávŠtěva jako obyčejně

NáS police chií stará se aby
všichni obchodníci měli dostateč-

né osvětlení
NáS p Hlaváč byl mioulý týden

velice amuten Když jsem ae ptal
po příčině odpověděl mi Že mu

zdechl zamilovaný
'
pes který

dobře honil a slepice k tomu

Pan Jan Janák se čile otáčí v

hostinci p Jos Nováka tak jako

by byi za bárem zrozený Pečlivě
ae atará aby nikdo z návštěvníků

žizní netrpěl
Pan J Fiala obdržel právě

káru farmářského nářadí Zdejší
íarmeři budou ai moci nyní vybrat
aby nemusili kupovati staré Pan
Fiala prodává nové za tutéž cenu
Slečna Gusta Hlaváčkova která

o záležitosti Ssota Domioga Wilson a ostatní jmenované nemilé Oba těší se přízni zdejSícb

vyllích kruhů — Zajímavou je jsou o mnoho pozadu ' Kdo mášzástupitelstvu jednalo se o návrhu
seslátněof území Uyl dán návrh zpráva komiaaře Mart Urauoa rozum vezmi jej do hrsti uvažuj
aby předloha o aestátněnl byla který byl vyslán do spolkové nepředpojatě a zajisté dojdeš

vlády aby přesvědčil se o stsvu přesvědčeni ze si bcnuyier onenpředložena aněmovně k odhlaso-
váni bez dodatků Návrh tento most zasloužípřistěhovalců v jejich domovině

V přestrojeni odebral se do Papřijat byl 187 hlasy Na konci
Zábavní ZdruženI bude pořádat!lezeni přijat byl návrh na zařízen kousko-Uhersk- a z jara minulého nuškarni ples počátkem února

porotních komisařů v Oklahomě roku a v květnu ocitl se už v liu
Ceny jsou vystaveny vedle Kyano
va groceroího obchodudspelti Brauo odsuzuje poměry

Dne následujícího bylo hlasováno
o seatátnénl území a byla přijata v Kskousko-Ubersk- u a vládu kn

věku 78 let Každého kdo stýkal
se s tou milou poctivou duíí za-

bolela ta zpráva neboť zesnulý
byl pro avou upřímnost a mírnou

povahu Široko daleko oblíben
Zemřel po tříměsíční nemoci v níž
však zachoval si jasnou mysl až

do chvíle nejposlednější Teprve
před vydechnutím šlechetné
své duše na několik chvilek ztratil
vědomí a pak usnul na věky Ze-

snulý Josef Vaniček narodil ue 29
června 1828 v Němčících u Znoj-
ma na Moravě Do Ameriky při
atěhoval se v r 1878 a usadil ae
ve Weston Neb odkudž později
přestěhoval se dále na východ
Zanechal po sobě čtyři dospělé
syny a dceru z nichž všichni za-

ujímají dobrá posta rení Poslední

dny svého blahodárného života
trávil v klidu u svého syna R
Vanička na farmě dvě a pal míle
od Ceresca vzdálené oddávaje se

odpočinku po letech neúnavné

práce a těše Be ze svých milých
vnoučátek Dne 28 ledna odbýval

F M Cuba byl v Lincoln vocelá předloha jak byla výborem tisuje nemilosrdně ProhUluje
podána 194 hlasy preti 150 Oce že sama vláda ta ie příznivou

schůzi American Breeders' Asbo

C j Šaíáříková byla
káva se ze az bude tato preuioia stěhováni svých příslušníků do
podána senátu bude sveden o n

Ameriky Dovede prý ve svých
Columbua před krátkým časem ve

příslušnících vzbudit! patrioticképrudký zápas poněvadž předloha
tato má v senátu maoho protivní schůzi Degree ol Honor za mfstnl

ho ducha pro starou vlast Jejich
ků Dne 26 ledna míl senát účelem prý je' podporovat! vládu
prázdno V zástupitelstvu mnoho na účet Spoj Států Cíle prý
rokovalo ae o tom má-l- i býti po

sbor

P J Svoboda od Linwood při
jel sem onehdy a mladým Fr
Dowerem z Norfolk který se ubl

ral domů z návStěvy u svého dě

radí vlády aby se nezastáván vy
držena dělnictvu na panaroském stěhovala v Americe lby se tu
proplavu osmihodinová doba pra nestávali občany a aby zařizoval
covní nebo ne Zástupce Goulden dečka atarého Bowera u Morsesi tu ikoly kostely atd Tvrdí

Bluffz N Y podal návrh aby bylo že za jediný rok bylo zasláno do
povoleno % 100000 na zbudován
Čestného pomníku Kríštofu Ko

Fr Vidlák od Edbolm přišel

onehdy do Schuyler a zastavil so

též prohlédnouti náš nový "ehop"

Kakousko-Úhersk- a přes 150000
000 od přistěhovalců

Pékné kalendáře

b$ ponreD ro Krámem rozloučeni
v domě smutku při němž pří-

padnou řeč pronesl p Otakarlumoovl objeviteli Ameriky ve

Washíngtoně — Výbor pro ae jest zaměstnána v telephomcké
stanici odpoví vám na všecko vfctátoěnl území rozhodl ae že podá

a jaK se atavbou pokračujeme

Joa A Gruotorád od Abie zdeObdrželi jsme pofitou tři druhy
senátu zprávu o příznivém vyřlze jakékoliv řeči

Pan dr Aoýž se pečlivě staránádherných kalendářů které nám
minulý týden koupil drolák na ku

nl a přijeti předlohy a aestátněoí
avé pacienty Stále jej vidíme abyly zaslány chvalně známou

firmou A Velebil knihkupectví vúzemí v zástupitelstvu Tato kuřici a nechal si je] poslati ná

kladnfm vlakem do Nimburg

inarvac reaaicior "rouroKu
z Omahy vydal se pohřeb

nl průvod na katolický hřbitov asi

10 mil vzdálený Zde byl již oče

káván od četně shromážděných
přátel mezi nimiž mimo krajany
a přátele bylo vidět! i jinárodovce
I zde u otevřeného hrobu pro-

mluvit p Chatvat poukázav jak

taškami v ruce jak pospíchá ať
zpráva bude předložena aenátu Ntw Yorku Všechny tři ozdobě
hned po neděli Ať už bude tato Pani M J Řezáčová z Linwood

bvla zde minulý týden navštívili
ny jsou krásnými obrazy z dějin

Českých a budou zajisté pěknoupředloha v senátu přijata jakkoli

je jakékoliv počasí

Zpravodij K

l

Novinky ze Scbuyler

hodlá dolu! sněmovna provést! ozdobou každé české domácnosti svoji sestru paní Havlíčkovou

J B šindelář se zde nalézaltůzné opravy v Nov Mexiku
Nechte ssluvltl JinéArizoně Prvým krokem k těmto

počátkem min týdne za obchodní
Podzimní pcčasl 1 k tomu velPan Joa„Strba 769 Huber Stbude bezpochyby zakázáni hráfi

Šlechetný Život zesnulý vedlkterý
si opravdu zasluhuje oceněni od

potomků jeho Po této řeči byly
tělesné pozůstatky milého krajana
uloženy k věčnému odpočinuti

Jobnstowo Pa psal nám nale-ttvi a aázek A jak se proslýchá mi krásné trvá a trvá dále Ne

braska nás vlah již tolikráte předovněs "Mé srdečné díky platí
kvapila že nevěříme a čekámeTriaerovu Léčivému Hořkému

bude též uložena větll daB želez
ničím arasjetalkftm dolů

NiJberojf dar svitetnl

čest budiž jeho památcelkaždým dnem změnuVlnu Trpěl jsem mnoho měsíců

ie Žaludkem a Žádný doktor na Mioulý týden se odbývala schft- - Adrcssa p Jana Havlaay na
kterého jsem ie obrátil o pomocZ Havany se sděluje ie tamněj dolil čas bude nyní J 11 — - 361

záležitosti

Za úřední listy okresních komi-

sařů byly ustanoveny The Quill ze

Schuyler a Tbe Howells Journal i
Uowells

je al srcěšný jak oafií oěktell

výteční novináři komolí Česká jmé-

na AkspoQ co se týče jmen úřed-

níků maji s! dáti lepil pozor oelli

posavad

Nový elektrický zvonek dráhy
U P vedle přejilďky oa hlavni

se Obchodníků ia uceleni který
Scbuyler velice zajímá totiž U uena Vuta Los AoKeles Calmoe uidravili nemohl Tu teprveII senát přijal návrh aby bylo po

odhodlal jsem so ullvati Trlnerovovoleno las 000 na svatební dar aby ae hledělo pohnout! okresní
komisaře k určitému projeveniLéčivé Hořké Vlno a rád doiuá

vám le mue úplně uzdravilo ťřijmo so !

Český (etnik ve vleeh pracíchHadím vleiM kraiaoům aby I oni
idali ismýlll opravit! most přes
řtku Platit aneb ne a pakli ano

kdy hodlají upočíii Schůze ae obesnalýobdrti ihned stálé místotohoto výborného léku skusili

pro Alici Koosewsltovou Presi
dent Palma sám byl pověřen úko

letu aby vhodav dárek pro ne-

věstu vyhledal Před přijetím
uivibu bylo proneleno několik
řeči v nich! se pouktsovalo oa

veliké ilsluhyi které prciideol

Plat dobtý Hlaste ae u J Ke- -Kádi necháváme mluvit! jiué sa ulici již avool přes týden kdykolivodbývala v couocil room a jelikož
vsuky 31 a u ui bouth umatiasibe by lid svědil Ie nejsme to po hUvol koleji je Jo vlak ZvonekJtlva byla ojiumeoa na jiné místo
Neb 171nedostavilo sa tolik účastníků co spustí kdyl vlik dojede pobilijeuom my kuli a osleha léku'


