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jící úplnou kontrolu nad všemiměru 16 ku 1 kterýžto blud hnán slibujeme lidu území oněch bez
odkladné sestátnění a samovládční odsouzen byl voličstvem tak

rozhodně před čtyřmi lety Kdyby
$2 50 per ysarSubíUptlod ty mail

po cas trvaní území a jsme pro

odbory státními neprosadila žád

ný zákon mající za účel zamezen
neb pouhé třeba jen obmezen

poblcovací moci trustů a nezáko
nebylo těchto chyb strany demo samovládu a zřízení územní pro
kratičké kdyby vůdcové strany té Alasku 1 Porto Rico

Podle všeho budou mítf Japanci
volnou ruku v upokojení Číny a

to co nevykonali před třemi lety
vykonají nyní A batuŠka as nad
nimi bude státi s knutou aby se

při tom rovnání příliš neporvali
Anglie pak bude muset na to jen
se záští v srdci hleděli jak jí to
tučné sousto čínské před hubou
Rus a Japanec uzme Inu to
čínské Želízko se Anglii v ohui
asi připálí

V Nebrasce vypučeno r i8§7
za $19000000 mortgičů vriS&g
za $49000000 a roku loňského
za $78000000 celkem tudíž ve
třech letech zplacenoza 146000-00- 0

mortgičů V roce 1890 ob

Vychází Utiii litery pálek

Národní TiskárnaVydává - -

509-51- 1 JUaf U Ul - Telcíoa 1008
nitých kombinací aniž provádělbyli měli dosti rozumu a odvahy Jsme pro rozumný systém zlep

V # I 0 a -protitrustovní zákony v zákoníkuaby využitkovali politickou situaci seni sucnoparnyen pozemků na
našem již se nalézající dokazujnynější doby mohli takměř s jistoJ Rosicky západě pro zadržování vody kŘídící redaktor :

—- V Grand Island přišel při
oslavě džulaje k vážnému úrazu

i5'etý Will Koeplin Střílel z ka-

nónu když týž se mu roztrhl a on
na ruce a obličeji těžce poraněn
Lékař obává se že hošík o zrak

přijde

— V Lincoln odbývána ve čtvr-

tek v kapitolu státní konvence
sociálních demokratů a postaven
do pole samostatný lístek státní s

Theo Kharusem z Omahy za gu-

vernéra v čele Jednání zúčast-
nilo se as 35 delegátů

— V Pender ubytován nynf
bude stále příručí maršála spolko-
vého James Allan z Omahy a sice
bude výhradní povinností jeho
bdíti nak tím aby lihoviny na
reservaci Omaha a Winnebago
Indiánů pašovány nebyly

I MZ t J~ n A A nJrt

neupřímnost vysoce znějících fráztou poČítati na vítězství v nastá čelům zavodřiovacím a pro držení
pozemků těch skutečným osadnírepublikánské platformy Korpo

race měly by ve všech svých prá

va jícím zápase Kdyby byli měli
dosti rozumu aby postřehli že kům

vech hájtny a zákonité zájmy jeotázka stříbrařská jest mrtvou že Jsme pro další trvání a přísné

Předplatné t

V mhle dodávkou Uo Uoiuu bea přílohy í

'8 přílohou
Poílou pro Spojené Stály & Kanaďi U- -

Knihovny Americké u

KnlboVnou Amerlckoa

Po Čech bezpfilohy
S přilohou -

KHŽdy pfedpt vtitel oprivnín Jek prémii

jich šetřeny býti avšak jakékoliv provádění zákona proti čínskémubita byla nesmírnou většinou

před čtyřmi lety a že od té doby pokusy korporací zasáhati do ve
přistěhovalstvu a pro užívání té

řejnýcb záležitostí lidu aneb konzkušenost minulých tři roků spránášely veškery mortgiče ve státu hož proti podobným třídám všeh

obyvatelstva asijskéhovy republikánské potvrdila bludnašem dohromady $176000000 trolovati svrchovanost kterouž

byly stvořeny měly by zakázány
býti pod takovými tresty jež by

nost nauky stříbrařské kdybytak že ve třech letech zaplaceno Jeffersoaí pravil: "Mlrobchod
Obláčky

Tlrobnť rfln ohláSky uveřejfliijem poune
konvence Kansas Cityská byla popouze jen o $30000000 méně a poctivé přátelství s národy všem

pokusy podobné nemožnými učihlížela do budoucnosti a minulostnež před deseti lety veškeré zadlu a zápletkové alliance se žádnýmijen kdyi ueniin k oujeuntvce prnoíeny jsou
Sta ilmliun oliUUky obyeejné velkosti nepře- -
Vhujiri palec fitime 75cent& za třikrát Za nuypominula mlčením kdyby byla Schvalujeme tuto moudrou zásadu
uzná ohlsiení blahopřáni (Smrti a Jiná Čítá

žení farem a lotů obnášelo— Kdo

pak ještě vůči číslicím těmto bude Odsuzujeme Dingley-h- o celnprogram svůj pojala pouze tv a vážně protestujeme proti repume tlUO 1 tři palce za každá uvekjnřni
Nechť k 'f proto přiloží objednávce tolik

zač aneb sekací stroje na seno
obraťte se na p V ] Uřídila v

Abie Neb jenž zastupuje jednu
zákon co zákon trusty tvořící dootázky jež vznikly následkemtvrditi že blahobyt nepanuje a že blikánské odchýlce kteráž zapletpeníz Jak velkou ohláíku míli sl přeje Ceny

ohláíck na Uelií dobu otnáuii ee ochotně na vědně sestavený tak aby několikaválky se Španělskem a událostífarmaření se nevyplácí? la nás do tak zvané politiky svékádáni
Zásilky peněz nejlepších firem výrobou strojůdal výhod nezasloužených a abypozdějších a pak na místě před tové zahrnující v sobě diplomaciSETRVÁNÍM V ÚŘADĚ GUVERNÉRA

u neJbezpeínéjSi když sekoupl na poítí
aeb exprewsu "Money Ordef" a lyi áiiiu 6 na bedra mnohých vložil břemenastavitele idey stříbrařské byla zvo takových se zabývající a sice spo-

lečnost Deering Harvester Co tfevropskou a intriky a uchvacovánstátu New Yorku ač kandidátemz&ale Tež v reKistrovanerii donute aneb do
jež nésti by nemělilila za svého praporečníka někte půdy v Asii a zvláště odsuzujemeukikou bankovní Jest zásilka jista Kdo

tlíce platitl checkem" na bank nechť za&le

a centů více proto že tolik musíme platit

pro úřad místo-president- a

jest
postaviti se může guvernér Roo rého jiného vynikajícího muže špatně tajenou republikánskou — Velkým požárem navštívenoJsme pro takové rozšíření roz

sáhu zákona o mezistátním obchobanku za kolekci aneo ar koum umenku řadách svých jako ku příkladu allianci s Anglií kteráž znamenati ve čtvrtek večer městečko Papil- -(draft) na Omanu Chicago neb New Tork Na sevelt velice snadno do špatného
světla Co guvernér bude muset du aby komisi umožněno bylo musí disenminaci proti ostatnímiwce aroonvco peněz pujmeme tez i i- -

cřntové kolky Víechny zásilky nechť Jhou chicagského mayota Harrisona

Henry Wattersona David I lilia
lion Požár vzoiknul v kůlně ho-

telu Sarpy a záhy rozšířil se nav dnech nejbližších rozhodovati hájení jednotlivců i osad před dis
kriminací a veřejnosti proti ne

národům přátelským a kteráž již
potlačila hlas národa pří dáveníneb některého jiného z celé řady

lasiany poa jeanoaucnoa aaresou pouze taa-

Pokrok Západu
Omaha Neb spravedlivým a nepatřičným cenám svobody v Africe

pnpaaecn new yorského moyora
Van Wycka návladního Gardine-r- a

a komptrolera Colera vesměs

dvě budovy sousední Oheň byl
tak velkým že uznáno nutným
south-omažsk- é hasiče o pomoc
poŽádati

svých mužů vynikajících a kdyby

pak byla vedla zápas presidentský
o nové otázky budoucnosti šla

dopravním Věříce v zásadu samosprávy
Omaha Nebr 10 čerťce 1900 Prohlašujeme se znovu proto úřadníků demokratických kteří zavrhujíce jako naši předkové

pak jistému vítězství vstříc schvalujeme zásady národní desvým účastenstvím v ledařském — V okresu Saunders vtělenonároky monarchie pohlížíme s roz
hořčením na úmysl Anglie potlaVšak této příležitosti kteráž se bylo za měsíc červen do kněh po

mokratické platformy přijaté
Chicagu r 1896 a znovu opětuje

trustu snadno o úřad připraviti se
mohou a tu rozhodne-l- i proti

Před 60 dny bylo heslem: Vzhu
ru na Pretorii! — a nyní zase he-

slem jest: Vzhůru na Peking!
čiti mocí republiky jiho-africk- éstraně demokratické naskytovala

me požadavek téže platformy Mluvíce jak máme za to za celýnedovedla tato využitkovali Ne--nim byť by 1 rozsudek jeho o

právněným a zákonitým byl neUryan vsadil celou politickou o americký systém finanční upraměliť vůdcové její dosti rozhledu

zemkových 22 mortgičů na íarmy
v ceně $39946 a vymazáno jich
bylo z kněh 41 v úhrnném obnosu
za $62819 Na loty vtěleno mort-

gičů 6 v obnosu $1855 a vymazá-
no jich 14 v obnosu $4188

bude míti rozhodnutí jeho žádnébudoucnost svou na 16 k i a vy

národ americký vyjímaje republi-
kánské jeho úřadníky a za všechny
muže svobodné všude podáváme

a ooezretnosti aby vynnuu se

opětování té samé situace v jakéž
ho mravního vlivu a ceny neboťhlídka jest iooo k i že sázku

prohraje

vený lidem americkým pro sebe
sama jímž by opětně zavedena a

udržena byla bimetalistická úro-

veň ceny a co část dotyčného sy

poukazovati bude se k tomu že sympathie naše heroickým burghe- -nalézala se strana před čtyřmi roky
a tak shledáváme že nejen mámestalo se tak vvhradně ien z tiříčin rům v nerovném jejich boji zaVšichni lidé nejsou lháři mnozí

— T Duda v Linwood Nebstému požadujeme bezodkladnépolitických Proto udělal by Roo udržení svobody a neodvislostitytéž kandidáty pro presidentstvíz nich však lháři jsou Jinak as
opětné zavedení svobodné a neob- -seveu nejiepe Kdyby tirádu se kteří tehdy spolu zápasili nýbržpo& vysvětlití se nedá ona různost Odsuzujeme marnotratné částky

má na skladě vozy boxny na vozy
kočáry všeho druhu drtiče šroto-vák- y

větrníky pumpy kádě po

vzdal a na těch nČKolik týdnů zápas má se vésti o ty samé zásazpráv z Cíny docházejících povolené posledním republikán
mezené ražení stříbra a zlata při
přítomném zákonitém poměruúřad náměstku svému předal dy a k dovršení všeho postaveni zaSoudy belgické prohlásily že
16:1 bez čekání na pomoc nebvojevůdce také ti samí mužové

ským kongresem kterýž udržoval
daně vysoké a kterýž hrozí udržet
do nekonečna tísnící daně váleč

POD SVÍCNEM BÝVÁ PRÍ TMA A ŽE
stroje na koně a všeho druhn
řemení Krajané učiní dobře
když si u něho prohlédnou zásobu

souhlas kteréhokoliv národu jinékteří v čele stran před čtyřmi letytomu tak jest dokazuje opětně to
hostáli totiž Mark Hanna říditi má né Jsme proti hromadění přefaktum že mnohé časopisy ameri
Odsuzujeme finanční předlohukampaň republikánskou a J K bytku aby pak rozmrhán bl tak

a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4tí

cké dosud sbírají na hladem mrou
přijatou v posledním zasedání konToneš říditi bude kampaň demo zjevnými podvody na poplatnictvucí Indy zapomínajíce při tom nei

V Red Cloud zatčen byl Willjako jest předloha na podporuspíše že bližší košile než kabát a

prý nedávný vražedný útok na

prince walesského byl pouhým
jen špásem Asi takovým špásem
jako střelení se z pušky o níž

myšleno ze nabitou není

Bavlna poprvé od roku i 89 i
vystoupla minulého týdne na 10

ctů za libru A to vzdor tomu
že jediné při svobodné ražbě stří-

bra - dle popokrat ů—možno dobré
ceny plodin farmerských

gresu co krok ku předu ve směru

republikánské politiky směřující Murphy na podezření že Michaelobchodního loďstva kteráž pod

kratickou Nepochybujeme o tom
že Jonesovi podaří se udržeti pro
Bryana ty hlasy kteréž týž obdržel

před čtyřmi lety až na malé vý

že i my ve Spojených Státech má-

me lid kterýž smrti dalek není ku zlebcent svrchovaného práva Donovana sekČníbo bosse na Bfalešnou záminkou pomáhání stav
& M dráze o $1400 ve zlatě a oby lodí amerických strčila by nevlády národní k vydávání peněz

veškerých nechť si kovových čijimky na pacifickém pobřeží kdež zasloužené miliony do kapes oblí $40 v papírech oloupil Donavan
měí tyto úspory své u příbytkupapírových a k udělení bankám

Jsou to Pima a Papago Indiáni v

Arizoně usazení na reservaci Gila
lid to kterýž povždy přítelem a

spojencem vojska našeho byl ve
všech válkách indiánských kterýž

dojista zvítězí McKinley na celé

čáře neboť tam očekávají hlavně
bených přispívatelů k republikán-
skému fondu volebnímu Jsmenárodním práva k vydávání a kon svého zakopané a Murohv Drv

1 „i VI ř _ L _
uuiuvnui vcsnci yiu pcuu uapiro-když ne jedině prospěch z poiiif-- jlvéry jeho zneužil a peníze vypro snížení a brzké odstranění
vých pro vlastní jejich prospěchky rozpínavosti a nalezne se tam kopal nyní však vinu co nejroz-- "daní válečných a pro navrácení se
Stálá měna bank národních zajidosti ziskuchtivých demokratů popírástaré politice demokratické

přísné šetrnosti ve vydáních
štěná dluhopisy vládními zaklá

— Farmer Eugene Grenier by- -dati se musí na státním dluhu ná
kteříž z té příčiny tentokráte ku

straně republikánské se přikloní
Však ty hlasy jsou nepostačitelný- -

vládních
llfcí na reservaci severně od Lyonsrodním a máli oběh jejich růsti Věříme Že naše nejmilovaněji! odebral se v minulých dnech doobyvatelstvem a obchodem tu imiK docíleni vítězství a my po
t!mrjcnice sv Tosef a v Sioux Citv

v civilizaci značně pokročil a to

většina misionáři na tu pra-
vou víru obrácena byla Kmen

tento jes$ kmenem rolnickým a po
staletí spoléhal se v zavodíSování

pozemků svých na vody řeky Gila
- nyní však když bílí osadníci
při hořenním toku řeky se usadili
a sami vod těch k zavodfiovánl po-

zemků svých používají pozemky
jejich leží ladem a převážná větši- -

na kmene na 7000 duší hledí

zřízení ve velkém nebezpečí se na

lézající že téměř i existence ústav
nf naší republiky ohrožena jest a

y se tam dvojnásobné operaci

Rumunsko zvýšilo značdě clo na
zboží dovážené z Turecka Aby
pak se nemohlo turecké zboží
uhnouti clu rumunskému musí

býti označeno odkud přicbáz
Není tato celní válka nějakým
předzvěstím skutečnéválky krvavéí

' Znovuna vržení Bryana mohlo
saad letos straně demokrati-

cké k vítězství dopomoci avšak

přijetím platformy kterouž útočí
se na národní úvěr na naši měnu

"" a na naše soudnictví zdá se býti
vítězství strany republikánské již
předem zajištěno

dluh vzrůstali musí Republikán-
ský plán peněžní jest tudíž plá-

nem na uvržení na poplatnictvo

chybujeme že ti mnozí statisícové
voličů kteří souhlasí s politikou
rozpínavosti kterouž nynější admi

podrobil Odumírají mu totiž
že rozsudek k vynešení předléha volna údy a před rokem muselastálého a rostoucího dluhu kunistrace provozuje a kteří jinak jící rozhodne zda dítky naše mají

istě proti ni hlasovali dají se
mu odejmuta býti noha nyní pak
uznáno nutným odejmutí nohy

Či nemají těšiti se požehnaným
nadchnoutí pro Bryana stojícího ýsadám svobodné vlády jež uči
otázce finanční na tomtéž stano

druhé "a levé ruky Operaci v

neděli podlehnul
hladu a bídě vstříc Kongres po
žádán byl sice za v čas o odpo

nily Spojené Státy velkými pro-

spívajícími a ctěnými usilovněvisku a na téže platformě na jaké
stál před čtyřmi lety A od toho — Fred Swihart bydlící sevemoc a také v dubnu na úlevu jich žádáme pro hořeji uvedené pro

$30000 povolil avšak opomenu hlášení zásad horlivé podpory
rovýchodně od Humboidt vyvázl
min týdne jako zázrakem smrti

Boerové nedají Angličanům po

koje a škubají je na všech stra to usnešení jakým že spůsobem
nách Všude prý Angličané vítězí Při práci v poli pomoci chtěl připeněz těch vynaloženo býti má a

svobody milujícího lidu americké-

ho bez ohledu na dosavadní pří-

slušenství stranické udržení mul v samovazač zapřa- -

prospěchu bank Jsme proti obě-
hu takovýchto papírů soukromých

korporací co peněz bez vlastností
jež by je zákonitým prostředkem
platebním činily a požadujeme
stažení bankovek banků národ-

ních tak rychle jak papíry vládní-

mi neb stříbrnými certifikáty
býti by mohly

Jsme pro dodatek k ústavě

spolkové zavádějící volbu senáto-

rů spolkových přímým hlasováním
lidu a jsme pro přímé zákonodár-
stvo kdekoliv to možným

Jsme proti vládě pomocí zákazů
soudních odsuzujeme černá listí-- !

sy a jsme pro arbitraci k urovnání

tak dosud v pokladně mrtvy leží

ženýchpři čemž byl k zemi sražen
aie toto vítězství musi přece jen
silně dopalovati vítěze Budou-l- i
takhle Angličané vítěziti asi po

Zatím zrmrati mohou nebožáci
to tak nešťastně že mu praváhladem co kostelíčkáři američtí

6 měsíců zbude málo zdravých ruka pod kosiště přišla a v pravém

přece bude záviseti výsledek volby
Jestliže nepodaří se získati aspoS
půl millionu těch kteří minule

proti Bryanovi hlasovali a to ve

státech kde obrat takový na váhu

padati bude pak výsledek letošní-

ho zápasu presidentského bude

pouze jen opakováním onoho před

čtyřmi lety Pro ty kteří přesvěd-
čeni jsou že ani McKinley s poli-

tickou rozpínavosti ani Bryan s

politikou znehodnocení aaěny ne
mohou býti zemi prospěšnými
bude příští voioa presidentská

peníze na ulevení bídy v Indii sbí-

rají a ze země posílají

NEBRASKA

— V Ames zničena ve Čtvrtek
slova smyslu rozsekána byla Vle
čen byl přes 30 stop než podařilo

dopoledne požárem stáj Standard se potah zastavili Jsou obavyTěžká volba Beet Sugar Co a škoda asi $800 že utrpěl při tom poranění vnitř- -

spůsobena ích
ze D?ríjýlíme se kdtřŽ — V Líncoin odbyvati se budesporů mezi korporacemi a jich zatvrdí-u- e že velká- - ba převážná

z té ohromné armády
Ten pokřik o zmasakrování ci-

zích vyslanců v Pekingu byl asi

přece jen předčasný Nedá se ani
mysleli ře by veškeré obyvatel-
stvo hlavního města čínského bylo
tak barbarské že fcy neušetřilo
ve své zuřivosti nai cizích vyslan-
ců Tu se ukazuje zase že Ru-

sové přece ještě Číňanům nejlépe
rozumějí
V j t r

čteno bylo prohlášení neodvislosti
" — a zatím páni delegáti místo aby

většina občanstva amerického jest
městnanci

V zájmu americké práce a po- -
volbou těžkou

v úplném souhlasu s prohlášením
učiněným v počátečních odstavcích vznešení dělníka co základního

kamene blahobytu země odporu- -

ve čtvrtek státní konvence demo-

kratická populistická a stříbrař-sko-republikáns- ká

— Ve West Point prodáno v

pondělí v soudní dražbě bývalé
výstaviště okresní 23 akru mě-

řící a sice prodej pozemku i se
všemi budovami vynesl $1775

platformy demokratické Nemůže- - Zprávy osobni
čujeme by kongres utvořil odborc jinak nežíi dcninívati se a
práce "í pod správou sekretáře'— Dávnoletý přítel náš pan
s místem v kabinetu věříce Že

povznešení amerického dělníka

souditi že nevymizel v občanstvu
země této posud cit a smysl pro
svobodu a že ty věkovité pravdy
vvsiovené

" v : počátečních vřtárh

Petřík od Franklia Neb
do Omahy koncem min tý— dle tenoz tednau a npruivisjost nřinese s sebou zvýSenou výroba a — t wabcuia uuaiui y auuuiu

— Do Lincoln zavítal v soboru
o půl noci Charles A Towne

kandidát místopresi-ďents- ví

aby se tu poradil s Bry- -'

anem vzhledem k tomu zda no-

minaci přijmouti či odříci má
Mezi vůdci demokratickými a

nedospěno dosud k
rozhodnutí co lepším by bylo —
zda míti lístek pouze jeden ří Hva
zda totiž by Towne neměl se nomi-
nace vzdáti tak aby i pro úřad
místopresidentství pouze jen jedi-
ný kandidát ode všech tří společ-
ných stran v poli byl

V horkém počasí když krev ne-

čistou jest dostavuje se Často
kožní vyrážka kdo však za včas
Dr August Koenig' Hamburger
Tropfen použije pročistí si krev
a podobným nemocím zabrání

po třech letech prvého vězně do
svou prokázán ukázali se býti
odvislými tím že prohlásili se na

j
— r~ ——- -- -

Petřík stíhán různými nesnázemi
a nehodami Před dvěma lety přijel

prohlášení neodvislosti jsou skálo-

pevně zakotveny v srdcích většiny
lidu této země tak že ani předsu-
dek stranický nedovede je vy

rozkaz jediného muže pro svobod-

nou a neobmezenou ražbu stříbra
sem se synem nemocným pro ně

tanníbo vězení a sice byl to F
Frude ze Stromsburgu pro prodej
lihovin bez license obžalovaný

— Okolí Burwell navštíveno

hoŽ doma marně lékařské pomocíač většina jich se zásadou onou vrátit
nesouhlasila

zvýšený blahobyt naší zemi i na-

šemu obchodu zabraničnému

Jsme hrdými na odvahu a věr-

nost amerických vojínů a námoř-

níků ve všech álkách našich

jsme pro liberální pense jim i jejich

pozůstalým a opětujeme znovu
stanovisko zaujaté v platformě
chicagské r i896že faktum vstou-

pení do vojska a služba považová-

ny býti mají za postačitelné svě

hledal a nyní přijel sem s manžel-

kou svou z příčiny podobné Obrá-

til se o pomoc na Dr C Rose- -
bylo v sobotu po 6 hod večerní

JrENEZNI liga americká nemohla
Však naproti tomu jsme rovněž

pevně přesvědčeni o tom a minulá

presidentská volba byla toho dů watera leč veškerá pomoc lékař-

ská byla marnou neboť včera od-

poledne nebohá žena nemoci své
srdeční vadě podlehla — Příteli
našemu platí srdečná soustrasť

— Dr Joseí Pecivál kterýž le

kazem že většina lidu této země
nevěří v blud stříbrařský kteréhož
se spojené strany tak houževnatě
a s vytrvalostí lepší věcí hodnou

přidržují a jehož pan Bryan ec

pro presidentství jest

prudkým krupobitím V pruhu
as 15 mil dlouhém a a až 5 mil
širokém byla úroda úplně zničena

— V Hollenburg přišel ve čtvr-

tek večer o život při vypalování
raket 81etý Oscar Menefee Za-

cházel s nimi totiž tak neopatrně
že jedna z nich hlavou mu prošla
a na místě jej usmrtila

— Ve West Point pokusil se v

dectví proti nemoct neb neschop-
nosti k službě před nastoupením
téže

Jsme pro bezodkladné postavenízo&obnělým představitelem

v Kansas City národní konvenci
svou skončiti pro jedinou tu ma-

lichernou příčinuže sí3 delegátům

před nosem zavřena když nájemné
z místností nezaplaceno Tak to

obyčejně bývá že ten kdo s fi-

nancemi nejméně co čicúi má o
financích a vedení jich nejvíce co
mluviti rád by chtěl

Nejlepším svědectví úspěšnosti

republikánské £dn!cistr3ce jest
finanční zárěrek právě uVončecé-h- o

roku úřadaíbo Yydirí vládní
následkem války tylo daleko vět-- Sí

než v letech před chá ejíc?cb

avšak vzdor tomu národu íiluli

láilláAáiiiiiliAttlillu
Cechové a jejich zapa

o samosprávu
JíSklaí ?m PoV Zip vydána byla v

tfoZtirce přednáška pod ryie uvedení ni
rázvem kterca připravit p 1 3 Pal-fl- a

tiio literární kluh Afctoroy? knihov

vlastnění a kontrolování kanáluTak jako znovunavržení McKin- -

ží nemocen posud v nemocnici

lepší se nyní každým dnem a v

dnech nejbližších podniknou lé-

kaři ohledání noby pomocí pa-

prsků Roentgenových aby kuličku

Iey10 tak i opětné navržení

Bryana bylo předvídáno To bylo
známo již po více týdnů předchá

nicaraguanskébo Spojenými Státy
a odsuzujerue neupřímnost článku
v republikánské platformě národní

pro kanál isthnický v uvážení že

sobotu odpoledne v napUosti a ze
žárlivosti William Hart o zastřele-

ní Christiany Johnsonovy s nížzejících konvencí všem kdož po
v noze vězící vyBali Dříve to ne-

bylo možno pro zápal v noze
Doufáme že během budoucího tý

známost po delší Čas udržovalněkud sledovali politickou situaci

ny v Neir Yorku % upravil pak pro n5-(čnf- lí

Midland Monthly Ten-č?kj- f

překlad přeileiiky tvoří brožurku 40
Mrinek obsahující vyubratejí Jana
Hoia Jana Zxkj Jana Amie llo
njcnkha Jo:la Junjrouana Ona

republikánskou většinou v kon-

gresu předléhající předloha v zá-

jmu téhož přijata nebyla

A přece po našem přesvědčení Vypálil po ní všech pět ran z re
dne bude se moci doktor domu
navrátiti

jeho navržení bylo osudným omy volveru kerýž si krátce před tím

koupil a byt tak napilým že aciOdsuzujeme Hay-Pauncef-
poti7e 10c„- - Jmi y kolkách Dva ae&it
mvŽniku Midland Monthly rbsah i

jící tutéí přednášku v an jlií iuť K
JSctfi Pokrok Zt pu

jediní rina cíle nezasáhla Bylovn smlouvu co vzdání amerických

náš o l4Ooo0©0 rnrnka a pře-

bytek národní 176000000 ohni-

li Slyšel kdy kdo o tom za ad-

ministrace demokratické?

lem pro demokratickou stranu
kteráž honosí se pověstí že nedo-
vede vyuŽitkovat příležitostí a v

rozhodné dob vždy osudné chyby

Předplácejte tvým přátelům neb

tndmým do Čech Jloipoddře' šíoji zatčen a z pokusu vraždypráv a zájmů což lidem americkým

trpěno býti nesmípouze $150 rotní

(


