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nfinovřif a fiiin-it- f lý ln ď l fprá
♦ i ! Tnun taf n ni'i)nf m od [

toit9 f nftoro I tf I %!
fl Zprávu t ij j'i i k

frh nepokojením prftU O fté'nmiltlMi éílinull dřvřjil vládf 4 v
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IH I nepřítelem i

Z- - národ iViký tm'! p'ktn Hf

Dl odmluv ehovaM o k rnítofř
Iiíeli Thunovi J'Í fil
posl Herold kteréž miřmoíftň

dne 30 ifíifii!i dl# iřft'Mř Ji jmpL

Kfgla Jl(i4 jfi i'OniUiií rtřmorf

jfnln&iif í4unft nhto h 1'tiVIÍma

(IuIb:— t
— "]'řililátil ]nm iSik o ulov o'

t třlóiny jiné x %línř ho uiicM-h- l

relé ttrati iaif abyjh k to
(

ho co f {rvoim íHeHt laviiíb

snřijja prohlásil ian tlr Kn-- J ylo

lil mm tnovlk'i %W i V p JiM

břliThunovi jakíť mítulríiu-l- i a

t4ítuiici vlWy aby v pflóinÓ iů n
'

tylo mtxi i'4ny Sieny hlavního miému

rftmíhu mínřrl a aby tkí jt-n- ř

oiiavodnřn byl krok k nÉnuí j-- m
j

se hneá první chfki odhodlali

rottlancovó n&rodní (draný svobu

doDiVIné tK všeobecných volbách

ZfmskÝcb jakožto í&lupcové ohrom j

né větžiny čenkíbo n&ioda a tudI

jakožto Litupcofó vlkó vřtSiny i

obyvatelova řekího kr&lovtví

vstout íli do tohoto Blavnóho Hnřmu

určitými iHnými vScmu lidu če i

kému en&mymi a konkrétními cíli!

Trvajíc vžrně na vém programu
it--x!_- - „_ 41!
jftKus i na Rveui lamicKein powiupu
byli jsme od prvopočitka a jiue je

CO rtjtrapfAj dojalo # by vrďil vr

ř"ký fifi r I

jnřn! i byt fiBffJri

lost I Vhu ~ - —

Vlá hltobétí řntent ni irt

# Výnnam rÍMif y t t n -- k

ti v Jr: byt v rietálffot AřVIa

pólu } ykrt ot Ano I
y í" k I r tu ílo

iMt{ právo ono lov&n i ípft lobno

fiřtlfi hxný't auťiMmie í'Im'i krá
((ínkítu lihfřifha fn'ti f
Síllfm oliím4y ipjHii-f-

f r nř

im hi vf rtýtrt i t ík!j
velm-fén- l pánové eohtpbito i4

iijiřípnMím # ih'íi v Imíu tak

já jko élokřk jtť' oljekllvní l f

první řwb pravím J l Je 4hnil

bjlo fri vtn'fi 1mi in to n

ft'k'í ItPUiA lř48( t!i ty řif fúní nalf

mlálrJe fc o t rátnfho
velké i lej niáKÍ nejvíce bjlo k

tii'onr'f jft rniJ r?l f f Til

rnioUvn 1 ♦ pro(a--
f ni ni i -- kýři

ři"lifU l)-- t fiíiro

k uvíditi krúli A (t' vt lnltil
fínm' jk #outř1 byl

jt utáno bylo ini uiul
"t" jk ((utím byl tk jk
}"Ntiuo b)i tmi- - tb rt j jk
rukou knU'éii ini trnnu vyhunti

i'iujii!i u nrui nrminKii a ji vil

' tik-r- v ř'jní tjrář
tievíJClí té rifjmffiil miry iiiky fíJ-

i''"' rniry shovívavosti a!u tžly
pevnou krutou (ilnou ruku kh-r-

tnyinti Se tdrtf cihlou veřejnost
nkoii volnost nurodu cinkóho A

vtdfctř n( jiánoví af příčiny toho

hili' Jíkoliv to co jmiMioval

pnmtá fiktn kurá
' wij" nimftíiiu z dějin líto

f€tnř ňí tHli' fkl9' ks'ríl

UiH'-- vích k nr-íc- i každéno řlovíka

v naíeni nárolř ih--ž cokoli jiného
k nim "í!uvili n'hl°'
VVlwtřnl pmov t tornu tak

am b není t0llU ak fal° Mř! l" n'bo
Ift riťdtft rtf A tnut ilírt 1 1 tt ftln- - —

jlu
velectřnl pánovi bylo toto nej- -

ř"!un v léto l'nn a v říSl i1""1

opf
- rcu Jho veškerého nažnf a jho

n'n R vfc ohrou a íri10 htiřv

nMo nůr 1 'ltn z -- Í lic h

j' o obrannýd rotřt!kňv k lýko- -

liv m křivda kdkoliv
lS 1'-t- t Jeln eXHlenc na

Íťl° a m ř"

jtnara A kdo vilectélif panové ne- -

pochopí nedovede pochopit hnév

Hákového národa takový ctátník

!vojiuIohu dohrl Neboť hnřv ce

mu tavi A proto v&ci tonu nechť

tví ífiiftij 11 ttiío lnul ífdjr 1 tuh

in pritkáiiitl ilíkoii aluibu a n

tu i firjlfplf jukoii k ly jl

pr'k4ml — kdyl oputí iá tnNto

oilvťflrlitoUká My hit a (omhi tiutit

iidiiidni my nA ani na vlidtt rm

pj ellujnru lny vřmil dobř# In j'!
to vřo rotho lnuti řnoel vfkonti4

řohodfťití jdio imohy my poklédá
ltti potifn t% kvou pof iiiiot ťi I

vřcJiiA ř fi-- i pfinrrhttl í#ffl Um

jím! ni lom í4elí aby t toho iiřifot

přírod ní d4if dky
My pukla Ittrt )en % potifinot

vod vyloíti # o om teřtjn
mylím pánovi to jt loyálnl —

by&Ud V boji polititkétn I Iívot#

notikriuiiém priiiiénU přímo tnlnínl
vé A ř'tř pravím id# "Zi
téihto pomrÁ danýih řttií nlyku
ti'fd mo liM niveti h mexi i)4rodi(n
eikíiti a braM tem Thotiem A ta

4ubjklivr( inotnetit pfl oob- - Ki(tn
dříililové i lrn naH tídtiž uttu- -

t)ti]D do tio lí Tak nám káln
i oiiticka lvi tak nám ká! ífl
milovaného a drahého naSbo náro
d tk iiáni kál proupéch a klidný

řoVi'J líto iseiu I

V tom lká viiidmi jim avorni

nt bif j''t to tni rozhodnutí a VĎle

celílio Excellence iiravíin
i elého fkéb náro 14 i v AI celého
národa který tiemole tapome nouti
co e mu utaio a který kly by to

chtěl aapoiuné! by dáma
nebe a uvo vlaitní cti'

Tržní zprávy

Ckte° 30 lada

TI Mi i roíll dlvira In piiole Utbjin Ull
Bff kUaiall nbo ]!&} )]lek ot

Hrinl 4it nyt( eny f4 itoa')lcI t
lpkoliU kUM dři tijrll U pocai] o U ttr
4 kt:rl mlloUo tiliil cnj pořlnJt obrM
tht f ctsjr pi Dn- -i 4Mtoa(IU Jarkk i

vo4f lVi'l'i
KukuMct M til v eeo ili4ll J t aT'

lilo tuki ) j 88

lotata Jadloi t3Uv v etikbi popUo
Dlkťb oináoh Jm m iiíSie dl )kotl
Lniii meoo J evof )( nllii II !4

I obytk hoi( trvává ilál cení nltki
Krnitul volt (rodévall im po ť t lKl Wutl

noa po $3TKt 60 voli k Hro t&OUS4S kři
vý liioviPť $tSKa3
Vťptwt lobyt'k ae v fot vla zle4tl

prudávineo 30a n'i lřed tdnm totli

po itó(iMJ
Omikba 30 led

ťMvoi dobytka od novtho roku byl alo hoj

níjllu) loni toatél dobo a ul přao xlativi

iad ta ) ij dřlvíjllini Jak vldll a aaaUdnJl--
cllio KiroVDÍii(:

Přivol Hovial Virov 8kop

UiD tfdtn 103M 31179 I6T0

Pfdmtn tyďB t38 ik(e33 3037

Ir-- d rokxm 134&A ttM 147
V roc im 14096 363t t
V roc lh'J3 33Í3Í 17!

Tento tdon poidi opit pKvoaem alabým

jak lioviílbo Uk vapřovtbo Hovít dobvtak

wácooa kro nziuanou Dna bylo ]a ni-

kolik malýeU aUd vola pNveicnu a aJlJl t
nich vátlol prdmaram 1320 1b prcdiiio ta %M

voli k Uru prodávají e po $J75ii30 krávy a

Jnlovlo ILMUfLOO

Vciiřovy dobytek atoupnul valní v n o i bi--
lim týdo lulnnliho a tanta tjdaii pIo lít
usu pavana a vyétt ťrodává nyní po (3 1

Íí3 9Í vl!oo m J W)

Voje usal řrtv Jaou náal dkpm auln mír

nika poaat levnJAl a I3£lta

Mlo jeiit apU lvu jjálm Dit la by kbaalo v

eriii ala tpli v dobrot Dobří a vankova v

hroudách prodává aa 7 Ho k nakládáni ÍX10o

0'J1'11 Hlollll H ťl0C

liribet )"t caoy obito) ní alaploa tXffl cti
kacbay t&lQo kroannl 10i(13 buay att'io

Brambory jaoo atál levní douiáot Síto

Ht Loali 30 lad

1'í'nlcř byla v mlnuloh dnneh ouy vjill
Prodává uynl jervaaái 3 la 64 tvrdá !7o

Xukuřlra ttoapla anujiiá minulým týdnem
ttla tento lýd'D pottaá a cenou otbabli-JI-I j

Bavlna má oenu klidasa a ntlenou pro
at T 1S 16

OZNÁMEN

Dne 27 ledna budeme rde pořádali
óexko-katolick-oa tábavu Není to

první táhava taková ade pořádána a

VHechoy dosavadní ae nám dobře vy-

vedly a mnobý pak litoval že jame
to nedali vt-ed- o

veřejnoriti Tento-krát- ě

to nebude tedy nikomu výmlu-
vou O dohrou hudbu bude pontaráno
kapelou pana F Nedély neb to víte
tt tařf hí přejí dobře aatouit Že o

vře ontatnf bude pontaráno nemusí
me cad podotýkat
Vít ii pní obnáSeti bude každá ono

ba 25 centft večeře 15 centa

Všechny v úctě ave

Pořádající výbor

ifnttm 4%f p[Kfm "teem lili h

Iná4itttt maH a aptimi l

p$f tip t aanvtmal
'r (mim1'tNe) avai

Allfgllťíty I' 1'roaím lélte v

Kovoriil !! Vím mimo íuli

mohl byth lint v norky od Aer b

pafMitt td v Anifřícp Hiyll jem
! jii takfttá kniha Jeatll J Vám o

tom námo llt ml jik o ní polá

dut vn loj' anb Jttí Jí ď!s
kil tý kdo o ní po!4 14 3 (0 j to

i (rtni v Ittkoiuku ti intiemíté

Joll to Jtd4 n-- kf#r'i a jké
4 ly mtjí čtenář

(ltonút I Ntvím o lidné (

ková knu a m4m aa to ! by V4

omri-ío- jt prohtlíet kdyby nk4
tiková byl 7% rok konóloí dnem

31 přoit c IMH vydáno bylo S')0t
pitentl { iuinřjte tolik jinh vy

dino bylo íi jediný rok 'Kdyby

k?dy patent vyobraien a popeáo

byl pouíi jein n je Iné alránce tedy

by ta kniha t% ten jediný rok muila

Čítali 21 vakft každý o IW)() atráo-káchp-

í rokft od roku 187 do

1805 vydáno bylo celkem l50H55

patenlft a klyž by vithny byly

popnány a poiue jen každý pojdi

obaoal jednu utránkii tedy by ta

kniha tvořila 951 uvatkň každý o

1000 utránkách To by ani byla vřtří
kniha nežli by jle ta avfij vík mohl

pročísli Zajímáleli ne o patenty a

ználeli cÍHti anglicky odporoučíme
Vám předplatili e na čaopÍ4 Hcíen

tífio American v Ntw Yorku který

ntojí f3 00 ročné a v némž pojedná
váno jeat každý týden o značném

moožtví patenta nově povolených
2 Anti-Hemi- tó jnou utranou proti- -

židovskou jak již slovo narno naina

čuje kteréž na česky přeloženo zna-

menalo by proti-eemi- té Židó totiž

jnou jednou s čeledí národft eemit

kých a názv tento odvozován jent
od domnčlého praotce Setna syna
oeraova Účelem agitace antiso

mitské Čili proti-židova- kó jt po
vzbudili křesťany aby nepodporovali

židy nýbrž aby podporovali se ve

spolek obchodné i jinak po Bpánobu

jako činí židó v fici svým Houvérc&m

South Omaha Prosím ndčlte v

Hovorvnč když filovék dá peníz
druhému do ruky co vzorek a ten

pak jej nevrátí nýbrž týž jde z ruky
do ruky a puk ten co peníz přijal
řekne že ho mu ztratil zdali by niunel

iný peníz obntarat nazpť-- t

John Přibyl

Odpověď To je otázka kterou by
mohl rozhoduouti pouze Houd a tomu

ne Hovorna do řemenla neplete

$400 odniťity na oven a kukuřici

Minuly rok nabízeli jmne i2'K) odniSny
na nelvynAÍ klieň oVaa SÍ0!) biinlovii
Mklizeh ovua Hilvcr Mine byla nejvysJÍ
Letos nabízíme o $'00 více na oves 1KJ

na Silver Kinjí Jeéinen který iyjml v

roku 1HH5 lKtbii&in no nkru a IluoO na
(lolden Tríiimph Yellow Dent kukuřici
kukuřici o ni7 Hiiíttj A což Guuipniiilskii
trífa (TeosínlCA pmkovit vikev rdesno
gacualinHkP nraclior kaicnec obrovHky
nitebový jetel a mnoho podobných plo
din? KatitloR Vrte s nimi neseziiúnií

VvBtřihnř te toto z Pokroku Ziínndtt 1

ziihlete s 10c v kolkách na John A

Salzer iSeetl Co ba Crosse Wis a
obdržíte rtlarma semena 10 travin a
obilí avrchu zmínéného ovsu ječmene
kukuřice a jejich katalog Katitloj súin

stoji ftc

Do St Louis Mo
9

VSichni členové 1 člula republi
kánského kluba ee tímto zvou do_

staviti ee do přiStí pravidelné schflze

která hj budoucí nedčli dne 26 led

ve 2 hod odpoledne v afni č S P S

odbývati bude Na pořádku jent:
Volba nových úřadníka a vynvítlenS
nového reqiMtračníko zákona kterýž
má znáti každý kdo blan avfij příátf
volbu atratiti nechce

Za Klub

FRANTA WAC11TKL
tajemník

P' I i l"ly
Iitt-Jfljr- e

V pevfiontí HiHUili[f Mimi ntflif

(ftit pfiilké fi I přnvrtjníi'í
kíli'fn j#oi nedovolil tniiA

pátí Ve dn V rtol fkfi po vy

éerpáttí jojii h 'kří pf UAsH inftj
pří pa i M lieititad-jri-

fkoiiee f pn tnon
ř

1 vb e i i

f V tOlntťf íjlrt t

tni f v U

iL X JmJlv O
í'i f I ' I r 1 í (Á 'V m ' I (

'
io j"iií mtin

V ~J k Jiiiíttf „I
J Vři lléiiii! Iirjo p

tom tíli! jn'ri v 'Ikon úl-v-
1 k nit

koti byl óptnA vy!éMi lid
té doby em híkdy přilil ď i' ! a

pevné vř řdfi J A) 'V ťlorry Pi
nu hráidU m?i) hv l"

W H Wíir l

11 limby Ave Iowrli Mina

AYER'8

Ohorry Pootoral
Obdrtol ki jtlMt etmín fia atil iUví

Atitott pilníky lítí 11
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Ii'iImiI
i' tvl
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Zprávy onobnl

- Pan A 1 Lttir rJiktor
Went Poirmlkého liepublican iitvřti-vi- l

nán minulou (dolu llyl na ce-n- tí

do StA!igulifiP Florida kam mj

ubírá ko hchozi národního npolku

redaktorfi co zantupce ze ntálu Ne-brak-
y

Hodlá navílfviti též ontrov

Kubu a vrátiti o domu až teprvó ca

mřsíc Přejeme mu sr lecnó tyto
prázdniny a třííiuo m z toho že v

národním c jezdu redaktora americ-

kých bude zunedati muž p&vodu
českého kterýž tfiií ne mezi svými
kolegy vAeobecnó vážnosti

Pokročilý rodák p Loui lira-ma- s

z Lincoln navštívil náa h p
Machem ve čtvrtek Vracel ho z

Chicaga kde pobyl as 3 týdny
Shledal tam jako zde nedostatek

práce a výdélku a následkem toho
bídu

Pan Ant Ptáček mladý a pod-

nikavý obchodník t Urna Neb

byl za obchoduími záležitostmi v

Omazo a navštívil i naši písárnu
llyli jsme z návňtčvy jeho potčSeni
— Pan Josef tíetnenec který již

po dvacet rokli neb déle v Montaně

ije přikvapil nás v poudéM svou

návňtévou Přijel na východ aby
navítívil avého bratra v Saunders

Counly Phii Semenec m stále za--
ménttiává dolováním a vyhledáváním

nových dolft cíli pros[)eklovánírn
V dřívějších dobách jak známo

dobývalo se v Montaně výhradno sa
mo nlribro a pusud jest Montana jed-ni-

z ncjbuhalsích fU'tiň na etřlbro
O l té doby co cena stříbra počala
klesali déje více prospektovánl
na zlato a již nalerdy so tam óetnó

zlatodoly jež hojného výli žku v bu

doucnonti slibují Pan Semeuec při
neel nám též pozdrav od milého eta
rého přítele pana Ilor-kcb- o který
vzdor gvému vysokému Máří jest po-

sud zdráv a cil i pfejeni mu srdečné

aby ještě dlouho tésil ne svého živo-

ta Pan Horský byl jedním z prv
nich jestli ne vftbec prvním óeHkým
osadníkem v Ncbrasce neboť yl
usazen zde blíže Tenamah v roce
1857 společně se m v Colora-
du svoboduřem a vlastencem fcchle-i- n

'rem

Pro domácuost

O Severové Halsamu pro plícní
neduhy píse pf Fr Safková s Kan-le- y

Lil toto: — Cténý pane Severo!
VaŠ plícnl balsám jest v domácnosti

potřebný Moje df ti měly oaýjiky
pak dostaly kašel Jak jsem jim dala
vašeho Pllcního líalsámu hned jim
bylo lepší Znamenám ne n úckou Fr
Safková — O Severové ISalsámu pro
plícní neduhy jest všeobecné známo
že jent nejlepíím lékem proti kašli

chrapotu bob-ste- v krku nastuze
nt a chřipce Každá česká domácnost
má výtečný lék tento doma stále

T38x4

fitěttď odhodláni veíkerýni Hilami "1("N" t(-'1- 0 panatueitarnim pa

upolcční s veŘkcrýni činiteli tohoto mhvxn "rli fnha nifie niranat když
' v l!rvnim """'d tohoto HlavníhoHlavního nněmu plovali o baho a

nřmo prohlnnils 2e uvíi&ol mi -- Irazdar tohoto kralovfitvl a splnéní po
íadavkfi spravedlivých uaSi-h- n&ro- - "J nyřjfi'-- " ! mUtodrliielo nrpH- -

daohijiOttiá a kulturní povinen!
3ímá a vy--

It chnouti nt-ch-

celé eerné M4me plnň právo žudati Stanovisko imŠc právní po-a- by

íd v Mtoupenf vlály tál nuž ní'vaJi ji't diktováno hnřveu b--

kterýž by míl nejen d&víru tich Lo :roJil- -

kteří jej mm vyslali nýbrž který by
A " vú- - pánovi na

OHobnfi byl k tomu Epft-- bitý Aby Prav Ht" u't( "ř'ovny kteří

také národ čeký mohl h dň írou žaiÍMÓ žlkt! tílk v IMu fkém a

oíekávati že on bude varným tlumo- - JHti vhí ro1'rn- - tiíli:

čn'kem nažich anab i le pronenených jMle řtty 8r'(í nrodař Do- -

včruýra ikoumanlem nařirb Htek5 Vf j'e toln vniknouti do nejtaj

věrným proMtředukem mezi tímto nřjSích usáhybft lidské duíe f byt

ílavným nnřmem a výkonnou mocí pochopili velebnost bnévu národa

v4]y tak dobrého a národa lak vernéh-

Íko ÍM nůro KW Tl'"to hnvMimo také právo uhniti -- i dotaz
rárma 'h} n"ní iMum 0M}hnl

jejž ni v této aUvné každý
m5že uciniti: "Jet J K pan hrabě řálí' hrĚV uSeho -- roa mni

Frantiíek Thun % Hohe„leinu cín
am U'h'$al ™W™ rozčilením

t"ť htřv naiho národa jet čánilkrál mÍHtodržilel v kr4i)?Htvt ie
Í"ho vl lní 'l' í("1 ™ J- -

kém podle Hvého vlastního přHvíd
cení onou on oním mulem ke nuln "''""y i'"1 Jledkem
r bv „vívhobnfd lutmrf a CU'1'0 JťlÍJ Wvídoml a jeho vý--

dle vó kvalifikace ale jeSií více dle

vé politické minulosti dl Nvých

nedávných ciuft hvUnonobilým bv

umožnil klidný rovoj parUuentár
ního nroiednavání tohoto tavného
mimu aby iprotřdovaI Hpoleéný

n-f- if vSkrfeh řinif-l- ft této emé

abvomolnilífaHtnévýHbdkrnaSeho
nnřmování?'

Oněm nemftže býtí v pochybách

í é i i i t i

" národa nebera všecko
let lapena je f déjinách oaweho
i tarnl uvou iloo cokoliv ▼ centu h

r

'
vláda jeho pojednávali budu vždy a

trpkosti od najtupeft naíich i naňichj
potomka čten Za jeho vlády byla
obmeiena Epanobem Kotva olx5 rov

ným svoboda občanská a politická
hnřten byl tuk rotpuítf ny byly bet

zcela přímo pan hrabe Thun verme

na vř'lomf že I'roS v naSera n4roJ6

t jiného odpuíténí než kdyby

rám rořeíil tento konflikt tutzt ním

a ntoti národem způsobem sapome- -

nutí


