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jako hrdinové1 thrmioiyUtf Jkoi
tákony káaif Jim

Nul dřírn#jít ktídnř hrdinové
v AJ $m na pAde krvt nárok ame

řídkého kropfn4 i al ?jp(l —

iividílí fa Je rřrr# Jn dobřř
lě vftlina lidí umí rotetnati bílé

od řfrnélio v!ilni't v( o I dma
pravila poc'ivot od h tmi

btigtt a kmmáMví

Ilorřfth foř the d#d

(Ukémi pirlimnťt aevrubné prt

a'i ní o idejílidi rAkonetb přittěho

valnkfe! vyb I tl jak fdJf přil
hovatikA fiNdy mhátejí a navita

nýtni živly a tím unadnill ItaUké

vU lé r Httrni nmjílené předlohy
zákoiu j ml pfltfl uoinřna hýli má

vjitíhoiávanl nfmijwínýib

Jinak um nepřfpiiitných livlA

í%m dutftll h minx řá Uf tento

krok le Mycíth diplomatických f
rájmá obou ! I nornéní v iájmn

přitěhoV4h:A jihl P to týče po

vr te ku kifeřiiírnu foířiípní této

důležité otáiky
Taň Htnnip hodlá vrátili v pro

ninci jeité jřed lahijftiím knnRíreu

a t ráva o tfl Iku Jclm centy bude

pak k"rgn i přidlolena

AlIFRIíflM Mfrfit s fs it ý" ' tfn ' i'ř [nhf
'

l')rl ) nmťt-- m rf MI

ifil rHnifhřftitfil !) tMr#-- I $unfb 0nkt Mm f i"

KfulllHoti

Tak teít ) komímA po vírm

Jtltl jen tu lvu o ae frkačka
fa Díl některý kluk vyWebu#
vo] tlittirc M nvK-- r f p' liti

tkl jďMvMřent ti % Um laláftřl
I ftáítřý vyznané stříl ri m ť "í

platnost komi fi f'ikJ % # i fi jř

arnerirkéh'1 národa tu tam

vypfjf a dopíjí Jee vyhraný po

UIrno soudce k Jedním
Ba ilosi druhým na ra lí sf tu a

tam nijaký májoý Hryano
veo kochá se — ii!oiIkm ifalío

váných t ráv "Worl I HmMi" —

tiadéjf # vflfiatvf stého hrdiny
ta Um jeite ní ktf rý zklamaný
Milovník Uci nýth peň' vykládá
nevířícím Tomášům jaká to Jo

ikodt In nebude in mít penfz jako
kidrS Jinak tokvřlo ra íeto sila
ace patrné znamní únavy a

Vášnivou i poboaře-eos- t

ustoupila apitbií kterou něj
více rm Jevo dárajl poražená ptáky

Ilryanovy

Výsledek volby ukázal 2e otáika
národní cti nesmí tytí zavlékán na

bojižté politíekf
A v Jak mchci páti válnjti úta

ba aniž péti žalozpév nad tajem-

ným výsledkem "íúb" i která mel

pan Bryan vzUtnouli Jako báječný

pták Féníz a zvřstovati této tem i

obrození a ivral nynější railerie
Ale i íúse sula ne koníúse kl-r- á

ipepřila živobytí pana Watsonovi

a z betlémské hvřzdy líryanovy
udolala praoby tejný potétroŘ kte-

rý chvíli zářil hřmotil obdiv In-

dií al konečné piakl zhasl a —

lebedi fi Uď v zaslouženém odpo
cinká ve zneuzoaném Jlttlémč v

zemi nebraské kdež mu nejmilejší
ebot podává tbó pro ttí5enl nervfi

ovazuje mu znavené čelo chladi-

vými obkladky

UpřímnS řečeno: je rnnS pana

Život bel lávky mmí ťf nti ll-- §

r M OtlIHK 4i lMl U4tl fitUi

állan (aUrmla % pH%thf éhr
4mUl v MIH kttWf 4I R M"f II

44ll imli ra4i ttu KM I
lowt phUUKf )tm 14lf "(Utf hf-fc-

K4r AlUa tm t "ttáné f4f" Cl
IfU ¥ trn 0i7!Wia a laka u ci niierii
Umi i4 in In4#u [ tn # af--j # (4

M tř & 0n

Itesedy slovanské Ml t !t tr o%

HitUi ao PII IL III tle ebl)ii blit
l4k it ISISi Vt)4 U MMlIftkljk

xn(4k IUrat RlktUb U Ukd (plMVttal
fvB dtla II tm Obé 411 t Uk tiwel 4

( hrám matky Kotí v 1'ařlzl fiti ti~
rl4a 41f# clklntkl tkinu (fM
aliuéím ipKo il Vlkl Hr ClUUttlrta
Ona mm Tajemný brad v karpaterh
VclpaaU roaiila t4 peita4ha romanalara
rraraauk4)i J'm V raat 19} tlraa Caaa 36e

Ob tjia tamiof aa j4aa prnll
I'o p&lnoel Val-po- au fmia i lrb

ůtiMsh od Vit Vlíkaj §To talkrk Stran Oana

Dědlettl Aztékfir ram4a ta litou na 4a- -

laktta 44 amarlcklm a I dllatb ai

PaplnaiUs tTS oIkch itran a SOo

Klha a Waterloo bitorickj nmtn o4 r
KUUa Cana S0

JíelM-ziiefn- é tajemstrt tmi% a aiKii- -

kaho o4 Ohaa ftada: eana aOj TftleniHh í
aloélna na Porter Square román a angiie-kh- o

eaaa 0e Oba tyto romány ca Jed db [rmll
1'isnř otroka naotijli liBlck4 a(lo 8va

pinka Čacba ktr bibom I mlalel to oi
♦ vjltl dořkala a ítrřlwU vyaíhi —Tajcnillý
II rad V Karpátech routa Jal Varna Oba

pit a Jndoa pruiU

LIBUŠE
Výborné knihy vvcbAzeiící nákladem LlbuSe iMiskvlulcm t'm kdož na eelv

rok se předplatí zdarma Tíž prodáváme Jo a sice udljerateluni po 50 ctech

1'oalánl pán Hlampoto

ílí-nrráh-

přiitřhovalfťk kom i --

ř pan Btomp Wliingtonu
od-Jf-

l

parrdkrm l'ri" do Kropy ti
potláním ic-l- tvláitním a to ř(mo

do lííma na porah iiiNkým mini

vnitřních tleIito#tí í hbd

n( ( ravení otátky tuNkťho přutř-hovilnt- vi

Jda na tvlá(n( rothai

tajemníka financí ttobmetí m pan

Htump pout na toto poradu íif brl

v viol) také před Halikým parUmfn
trm ruiná untanoveol td-Jfť- ř niko

r přÍ'řhovalfťtvo a o délníub
na kontrakt tem povolinýc h aby tak

přrdeiel tbj trčnémn rtébovánt e

nevítaných žívlfl do Spoj StátĎ

Ceťa páni řítoroova poskytuje

opřtný dSkac 2e vlála naíe aajité
vzhledem k italskému přUtébova-lectv- f

jel íejména v pohledních lé

tech pilné vn áhá vykatujc ital

tké vládé do jisté míry avláítní po-utav-

Nejen že vláda italká ul

po deíří dobu v ntwyorkó přmířlo
vakeké úřadovně poloúřilně jel
aiuloapena fíianění tajťmníelvo od

hodlalo e v diplomatických t)clch
a Itálií naftou piti cesta zcfla novou

vyslavii do Kfrna nejvySííLo

úřadnlka aby Heznámil

tamější aákonodáree se tdejSfmi

zákony aby jim dal

jakousi "hodinu" % našeho rákono

dárství

Podobný mimořádný krok jakkoli
svláštsě se vyjímá dá e v£ak oxpra

vedlnit při aevrubném uváženi porož

rň V posledních lflecb a řejména
na jaře roku ktoioího byl zvláště

Pří"Uv nwyoraký aaplaven nevita

nírol přistěhovalci z Itálie Přwté

bovalecký úřad cítil ee mnohdy vftei

neobyčejnému návalu takových živlft

úplně málomoeným a důsledkem ta- -

kového návalu byb že místnouli

detenční byly přeplněny a že nazpět

byly poulány celé houfy nevítaných

přistěhovalcQ mezi nimiž byl značný

počet lidí úplně nemajetných

Špatná stránka takové situace jest
nabíledni Nejen že při houfném

zadržení přistěhovalou nutně vázne

i připouštění ostatních přistěhovalcA

a že ohrožuje i zdravotní poměry v

přistěhovalerkýcb stanicích ale znač

ně vzrfistá i zlo které povstává úpl

ně zeleným přistěhovalcům z nuce

ného zadržení a a následující na to

nedobrovolné centy zpáteční Nejdeř
tu o zájmy jednostranné nýbtž pro

Spoj Stály i pro Itálii stejně duleži

to jest upravení otázky ita!skébo

při- - vztažmo vystěhovalectví

Obludně této věci konány byly už

delší doba poiady mezi tajemníkem
financí a italským vyslancem baro

nem Favoa nevedly však k ŽáJuému

pozoruhodnému výsledku poněvadž

a jedné strany newyorský přistého

valecký fiřad setrvati musel na přes

ném provádění přistěhovaleckýcb zi
konft na druhé straně pak itaUká

vláda Jak se zdá neuměla zabránit!

boufnéma vyitéhovávání se živSA

zde nevítaných

Baron Fa navrhnul konečně

jiko poslední prostředek osobní úra

da mezi některým zdejším přišlého

valeckým komisařem s jedné strany
a italským ruini'eratvein a čteny

parlamentu z druhé strany Tsj-- ni

nik financ CrlU!e bet dlouhého

otáleni na návrh ten přistoupil a do

tyíným posláním pověřil generáln
ho přistěbovaleckého komisaře

Hlavním &5eUm centy páně Stům

povy jest Jak al napověděno podati

4Í1I MftMal t rfcrab 'A M tf- -

ST tlraa Caaa

(Nsdaaif t(p ř a 4

bi t ! " r oi '♦
k- - lil a - V rl( h alflll árh Fťttia
4)4fia I ttr-- b fj#aj- - M Ht+t -- }

latfc II l i t ii) a-- llr ťlu MIMru
tana ) Irta t( laf ta 141 lM
lléll ispliaaa lirsala i4 i )!'

lirb a hitlt4jli'b t m JaMa Vaa
Za)la4 Tliftran taa e-- l4

Painátkf re4)rh rtnlrraatA Vrat
aaaSl irrab Htéhnttut a fah 4 Aarlky
Mrmlal il Tamato fafka a I la4alf
rjfftlraiaaiml Olwa a] 09 al é

ItakepNy kraMroraký a zelenoliar
kký aa aďmkaw aatolla litll pr}Mh a

paataraa Mal" a alb 4 1 A Olltartaaa

ťaa XV) — ei'llnkký kovář biMt Srab

plnk faeha v 1 44nl f Sikooka kaak
sa4m élMMalraa Caaa í ell ta
čeb KUlUata JI a arí ' apraraaba 4o)ltl
aa f la Obalrltpir ta !'4aa pramll

Standard Cmí ileok A Mrk4 kaibaka-ahkN- ki

abMbnJlKl aa no atranaeb 1 nava

inf r karbfi a 44m lml prakUkb a
Va lml (4kn4 irai opalfaaé

aai-'(i- f ml rnbraanltol a lml poao4lai
roiUldioa flofaa kalba 4lta1a4 a 4okal4
Jaké aa obfa)n4 ro44a)l pa II su

Iloiiemlan Vedře #(ali říusun
M L eríf rontk II a 3 fiala M III V

fUJoch Ifctilo } po4ollB7i Ir Edw Oréra
žen r4Kpaka ana Krudv Karla IlatWaa
iasa Kolára Vo lf Kflpratka ft OndKía ka
aala J Karla Sral Trcba Xarollnr tíitik Jara
aUa Vrebllekabo Jaaa Uoaa Pra VaAatyba

Pra Herolda Bobi II Vlekaraa a akaplna
llarnlrb [ lnblloH 0 don Chle-MP- I BA

Brílorí TiUrf lotli A DruNka V Ulaíáía
K Junaa t U Kralorca pt B PíMor a UW
Kadlrea v bobamlaa Volca abaVa ]a faln kas

44]lo kob r Ml aoitlloki a budou provtdy
poblikail inamaoa I pamHoon a proln mil by
ai ja BfDl btflU kaid nv4dotu4l ČwU kdo

Jlck poaad aami Cana aolirná 100

následující ročníky:

Itořník 20 — WUv od r Il rltaaa—
Z mrj{ gaUrU alrráilri od V

akábo— 7V4m látky román od Soňa Podii pakt
— Ckhmy pohortkt obraty triy a pvlit( apala
V Luttoká i avatky —Hamán aa bojUU a B po-

mlček na poalrdot vilka raiko-tarack- on napaal
tbrv Ullar Oalkav knlb o lOHatr

Itoník 21 SUtti román napaal M A

šlmáfak — Kruhy a triy napaala Tarwsa No-

váková — Pwmtki pracK Bovla od Hofla Pod

lipaka — Mni vyknamci blat povídka od Joařa
Branná — AaiAa m1 anpaal i at Hovorka
— Calkom aadm avaikl o 1134 traoárb

HořlJlk 2'2 - íatlr HaUdmrd román od
Váe Vlíka I afarky-C- lm trde Hm jti iKřeHU

povídka od i D Konráda -- KrtUny a tmy po-

vídky V Luilnk- i- Kniha perUtk od K V Ital-a- a
— Vfnmá tila povídka z bor od Vincaalavy

Lolleki Ctlkam T avarkd o 1304 atraaáob

Kolník 2:1 Cmd jra román mladiho
ardcxi od Váe Vlřka4 raky-Tfy- il OÚkor
IlH román od žofla Podllpaka 4 avaiky --Nrt
pt&lky od Ho4ny Vlkové Konátleki— Oalkam
T avaxkA USi atran

Roenik 21 li fMdky % malomaaUkíbo
llvota nl t HartUia — StUkf {rty od T
Bratové — Drt kiilorkkt pnUlky % lit poxlata-loa-

Joi Braooa — apa taírítk tm podává
Tar Nováková Pil L od naJaUráícb dob da
nvnrot"Ll uírula íakébo 9 aviuiky— Z

nita prt ivfíoá B J Kronbanra - Oalknm t
avaki říujfoloh 1U atran

prémie
přejí okrasu pro d&m mámo hojny vbři

valkoa a páknoq pod o blino Wm McKlnloyba
náaladnjlolcb obraii

Krlhtus před Pilátem a KrMti na Cal- -

Varii aolmky obrasi auamanlUlio díla váblaa
nébo atalira Moakaoaybo oba va av4Uottab'4
velkoatl lliJH oba dohromady ra 40 eanté

Napoleon na ImiJíhII ii Frledlando ani--

k aaamanlté malby vélilaanélio aaallřa Mala- -

aoulara valkoaU 31 íM piUlcb v barvotlaka --

Cana toto

"Uvrat Napoleona z Motkry pfakraaaf
barvoliakovf obrna přadaUvnJIol aproatfad Na

polaona v -- la fady diatoJnUii v poaadi fady
vojáka a aa nfta aáM hoMol Moakva Kajxna-Baiiltá-jll

to 4llo raimoltébo aaalifa Wataaa
Blara ftia Mo

Z Výxtavy koní aafmak m]BamnltéjM-b- o

obraza Buay Bonhaarivy a

té JoplaUk 44 rtl aaa4ilBti

Hus a Zi2ka% kráaaé dva lltofraovaaé
obrary přÍÉUo]iol iaké vallkáay Iiaaa a
Žilka hodit aa pro apolkové a vaNJné mUtoo-a-tl

Jakol I pro rodiny Caa aa oba fl — Oba
oo pmmla ta 4plat-- 4U

Hus před koneilem kostnlekým a
ek díla aaaatraiaha amiloa Váa Sruelka

Oaaa I100-- Ca pramla aa 4oplaaak 40a

Zprávy osobní

— Pa Jos Ksípir mlynář i

Pmgue nfiká jako oby ěejriě každý
řuě-il- v naecn z obchodem

Má rsdot Že v Jeho pr(inkto kde

vždy bylo nejvíce 0 Oí b 7 ří p blaflf

bylo letos 45 tedy skoro o 40 h!ssft

více Pan Kažpsr doufá že za 4

roky bu lou řecky hlay republí-kánk- é

— Ir Joít Ptcivsl z Weston

ptij( I na nivéďvu svých přátel ale

dlouho ne net Iržid O lej- -l s blahou

nadějí Že p Hryan bude nišfm pří-

štím presidentem Ilurrrrá— ! — !— !

— Pan V Vondru řezník z 'il

ber upřímný republikán meíkjl v

Omaze t% obchodním řízením Pan

Voň Ira přunal se le iičekáral lepší-

ho výsledku ve svém okrsu a vůbco

v celém státu
— Pnn J K TomšÍK uvědomě'ý

občau z A'kinon Neb přijel za

obchodem do nai?ho města Bylo
nám milo slyšeli že dobrá polovice

krajanA tamních bude tentokráte

valili republikánskou tiketu P n

TomStk byl přítomen české republi-
kánské schůzí v niž řečnil pan Do-

ležal z Fremontu

Pan J Matoušek jeden % čelných
obchodníkQ z Brainard přijel do

Omany ve čtvrtek za záležitostmi

obchodními ale zdržel se tu pouze
den SJělil nám že východní část

Jotler Co která bývala druhdy ba

štou demokratismu letos dala hojně

lfi pro dobroa měnu ale sťední

západní čánt okresu byla silné pro

íryana

NoYím flMpltii

Všichni noví odběratelé kteří Uď
na Pokrok Západu na rok předplatí
dostávali budou týž až do konce bu
doucího roku a budou tedy míti ča

sopis od nynějška do nového roku
zdiirma Vyd Pok Xapadu

"Veliký

VTEET
pod vedením p J Vmzhvíxk&a

Z OEIAHY
—DO—

MARKET LAEE IDAHO

na zavodfiovsné iozemky
na řece Unake

VyíeflB z Oitiy 21 li stop

Jest to tskíka poslední vflct letos neb
nastanou II brzy zimy bylo by nepřlje
mno restovali

Použijte této příležItosU v nynější
krásné povětrnantl- -

Víre úaatnfku liž se píiblásilo Pa
Pánek a liitb pojede U) a xfitano Již
tam na pozetueli h které koupil

Krajina ta má velkou budoucnost
proto neotálejte a zakupte dokud řas
vnerbny výhody se vám poskytují
Pile hned na:

J08EP EQEKMAYER
c oř Pokrok Západu Omaha Nx

neodijeraieium po ídc amme na skladě

Itoítilk 1 — Dvi wmlky román od V ž
varenvi — VvnikaiUi Imv nimtlmJl roJinW od

La4 Blmiíkov — AatHua ýji ttantU a rtdotti
od Bed Brvmarové — JoKem Hutmitila man- -

Vika JtHk 1'ixUbrad od Lntlski — Celk--

taat avatkl o W alranich
Ročník 4 raa prati ronilo od M žoflt
vareova i i— SkjuUki Kock tomán od Eml

UaV1)gar4 KarUnora 1 dtly Oalkem 6 araakl
obaba)teleb 1044 atraa
Kocnik 7 — r#Mt mnHmvě román od

Váol VlAka třatt rdlnt kulb o84 atraaáob

IMnik 9 O tlirt amcW tomán oáJt
(HnBkovakibo 3 dUy — Jmňa Vcmyrtavna ht- -

atorteký román od Zofla PdUkt i ůlj—SU+
4en blatorlcký obral od Aloiaa Jlráaka — I
tty a aw(A# mil to od V Luálcká Celkem

avaski obaabnjteleb lOWiIraa
Itoeiilk 10 TrtUHtiKla román i angliokébo

od WU Makapiae Tbaekerara Přrl V K Hoa
rak i iraka obaabnjiclnb 1004 atraa
KOCnik 1 1 Jasnila Sltrnhmk blat román

od Žofia Podllpaki 4 aratky— Kř# román
od V Loilcká 1 Takr: elkom 6 avaa 1010 atr
Kolník 1 — Knolniet povídka od Alolaa

Irtaka 1 avaaak— fjwmMIry od Kar Btl4 —

V SnaitJi eukrerarut povídka od M A Hlmá
Cka I arazak — Ifílánkj lbor bomortaUcká
povídka o4 Klllk Kráanabaraké — Dnímt
dlq ad Bolany Kaaattck— TU povítkp od

O Koalab-ekébo- CaUam avaikl losa atraa
Itolnik 1 Samahrady rnmin od Viol

Vlíka I lYtkl -- BralH aovalla od álmáka 1

svaiak Olknm i avazki 1104 atraa

Xluxnú
Pro ty znaíich předplatitelů kteří al

Bryana erdečcč lito Tak mladý!
a má ni takové gku3enoti ta aebgu!

Za tři intuice pjetdil včta více

nežli žtleiniční konduktér za tři
léta farmářftm mluvil o lepžícb
cenách plodin dělníkům o kleono

ff tn íivnlnfrh notfřb % rdiěma o i

příštích apoaat&ch peně- a-a ne- -

nroiiDělo to nic Tři mílce nana

aovat zdraví a peníze necpat ne- -

odpočinout ai vymýšlet pofád no
▼ó hladčí fráze a nad tdance

jasnější pravdy polykat prach
?8ech atátft a nejrnznějHllio geolo- -

gickébo složení posloacbat řev da

vft a pekelné tóiy rejrSznějSích

kapel— a vňe to nadarmo

Ó krutý věcí sběhu! t mizer-ooat- i

osadu! 6 zibedaělosti lid-

ská která nejsi příntupna krásným
řečem která nechceš chápali že

83 je tolik jako 100! 6 vy kapiy
nenasytné které raději v hlubinách i

svých stápíte malý poctivý zlaťák

nežli ohromnou placku olova! Kdy-

by byly pořádné peníze trhaly by
ae více kapny krejčí by mí i i

více práce více by vydělali
▼íce by utráceli přišlo by více

oeněa do oběhu — ejhle spásu! A

vy alatem aaslepení bláhovci jí
nevidíte!

Lesk slata zatáhl bělmem

oči vale a vaše kapy otevřely

útroby své slatopádu ze zřídel tru

itových a monopolistických TaV

daleko to došlo že veliká většina

lida amerického dala se podplatit
aby udržela co dobrého má a od-

hodila nový chomout který jí pa-

tentovaní mesiášové a mudrci od

západu nastrkujf Ani Dennice

ani Amerikán ani Svoboda ba ani

Šotek a — lait not ieast — Přítel
Lida nedopomohly arcimesiáSovi

ani k první natož pak ke druhé

lhůtě!
Ale to Je právě vidět ta svět

skou mizernosL Od zbtařa dá se

podplatit kde kdo -- i siříbrař od

atřibrařft nikdo — a prao "holt"

Jejich spravedlivá věc padla

Hejno politických mrtvol pokrý
▼4 bojiit Ejhle smutné oběti

óplatnosti a lakoty ejbla beránky
kteří vzali na se hříchy pekelné

mamony ejhle reky kteří i ebout

ky tak sváného vlastenectví leží ta

uuru voBiuca aoimay nejvyiecnejsicu prací mistru a sicet

ZIAIlrAr oo pramlt obdrii pMptatltalé— b mine ta icrykouvák a

Kolumbus na královském dvoře řpa- -
Belsként aalnak xaami-niUb- o díla

éMkého mallfa VáoUva Broilka ktoryt
obra laknapaa byt aákladxm tMOOO a ohová
v MatropftUtuha Mnaaa aaéol v Na Torka
Pála: Kolumbovi vyntoupení na ant-rlck- oa

pavalaat dla proalavanébo dfla Vandartyaova
aalaaajloiBo aa v kapitola ta WaablBtana Oa-

na oboa Uchto akvoataýob otraié $100 Ca
Mna pramla Oxloroi pradplatllallai aaonoa

RoUtrtiká svatba aafmak rozkoéaého obra-

la v4bUaaého Bmaloa taakébo Makovakýbo
11 iM L barvotlaka Caoa aOo

Jan Atnot Konsenuký podobiaaa vlhiaa- -
aébo aaéabo aakladatala aaoderalbo ikolatvi —

OraalOo

Ijtdímír Klárl vérná podoMaaa loboto
váblaanéba aaaartekébo arobodára Oaa Sos

Illtva Ottyabarira Sataiak tnaaral
Mba díla Paula PailippolaaBia Oaa iOa

Bímské dostihy v rlrku Maxíinua
Vdail kraaa obraa proved aa barvoUakan v
aaaaraua Oaaa 0a


