
lnovým ft ke kouři kadidla k ivu
Z knkl Cl D P J kam varhan jdi! tam svobodné my

nebudem Jej topit Lidskost jes

fyaaí nel rotbroj rtr Alak nechť

aetupí nás oni kdyl my budeme
obětovali boha ivčma na oltáříchkterou iřehml br Vojt Miidn

na nich! planou slunce a hvěidy a

kdy! budeme konali bohoslužbu

svou v chrámě jeho! klenbou Jest

Jest tomu tak
Kdyívtmn wijml n)lHin tu fttke nHtfue

11'lnlmc kd to konitmn 11 pfinllivámff
lo avrie mt unárnii l

21 3nfoí3 Cti
J't fi'JI("illm ifkKtn proti hrlrnirm 11 iic]

uniijim líkm iimit

odřeninám atlr-iit- ill

a ochromeni nrrrfl
Kiljrl J t m jli (iiirn ptut f1 00 npjlnpliho

Jej
Jel Ujm Ukfm rfrhljm l krm

tnslm Itkem

jři uiHitltnt tutvéut číila ifo

ŮMMPJ v La Kutur
Vtnlrt MinntŘota

%'W K povlímnntf tl rnl fintka

Clřní tiolubratřl!
Viděl Jiern vi Jak l&ttkou

obloha Tak kdyl bude každý Jt

Z
USEHOjlESTi

— Ve ttředu odpoledne tahájen
v mésté naíon osmý výroční "Jezd

spolku nebrasských fotografů ta
účastenství 75 delegátů růiných
končin atáto — Hjeid tento pro
ná Omalany zajímavým Jest tím
!e usnešono pracovatl k tornu aby
národní konvence fotograílstft v

méate nalem v roce výstavním po
fádána byla

— Mezistátní spolek pozemko-
vých jednatelů zahájil ve atředu
odpolodne prvou konvenci avou v

místnoHech CommeroUl klubu za
účastenství tnačného počtu dele-

gátů s Nebrasky lowy Illinoa a

Indiány Spolek tento zorganizo-
ván byl teprvé před dvěma roky a

nat a ae řídit nepovstanou žádné

růtnice a žádné nepříjemnosti Vám

vlak vy mladí apolubratří kladu na

ardce a opakuji alova výle jíl aveufřímnym vřdomim Jste vatapovtli
do léto íínf kde Jíte docílili toho dena: 1'řilnéte láskou k tomuto
Čeho jutě gohé upřímné pfáti Dne

ek den 10 dobna utkví vim iJi- -
tvému spolku a nedávejte přednost
spolkům anglickým Pomněte že

pocházíte s česká krve a že českáté v pimítl !e Jíte byli uvedeni do

matka to byla která vás naučila té
sladké české mluvě I J uďte toho

nrií milé a ctřné Jednoty Slíbili

Jte ulavnfi !e v de co v4m povédřno

bylo věrné a avédomite tachovite

Hledali jste síla utekli jutě ae li
pamétlívi aby té! i vaái potomci do

The Standard Cem Roller Organ
Jt 1 Ivom tohoto vAUul

llralr pře 100 tusA Jft tak JřdnwJuth-í- iedMemuia nn hráli
brými vlastenci a řádnými občany

hlavním jeho účelem jest přimění
kapitalislů východních k ukládání
peněz v potemky a podniky ve stá

nkou bratnkou k této Jednotí která této republiky se stali
M NÁ flEM KOflrH OUOAN tkmiwtn vi ta bratry přijala a která se itala tech Nebraska Kansas ColoradoPovím vám jeden příklad Mol1 rmťin J"t iifJdiiknualpJAiiii lamolr- -

ibou oou viech bratrů k ní při ninlrn htiili-Miin- i nfcttrnji-- Nwil
llált llllfllitifil ulirftll — LlbH Wyoming a Montananá že jste některý i vás četl aneb

i r ležejících Doufám Se kroku toho — Práce na vyvážení lagun a Jeinnta nufl tiikráll oMine kuny Jitko
Kdo dsmor rn-i-i t arJ autlWV

alyáet o alavné ženě české Kožené

Němcové At před 40 roky kdylnikdy litovatl nebudete Blahopřejivauaoi k'Hiiiy kiilnl valčíky
luti polky řivuryiky aid !

zírek na výstavišti zamiasisiippakém
pokračuje rychle ku předu a pří

vám !e jate ne odhodlali oaíi milouroven pfv urnu tíMimjo tonuto Jeítě tady v Americe nebyly české

spolky tajela ti ta alavná lena na
uMHtn la Jnlln vofř pU Jednotu rotií řiti která jest svobodná tomně pracují tam čtyři vyvážeci

a na žádné aektě netát ialá Žádnými stroje tak že Ji! nyní tvrdili možnojihotápad atadovati lid a jeho mravy
klerikály nevedena Nái dávný Viděla že byl úplné beze Skol a kde
Amos Komentk pravil tvé doby:

pořádáni phwu Vydává
jnonf ivuk a vyrovná
oliyřjnJtn vrlmnáni

iiálro1ii Jint é

a nnttelia initl obav
) MopotMiuJn Jt inulo-tMi- ii

y cjoiiiiicniiwtl v kiiMmn
dpftwihu 1'ovaítn: Arluton
twnto hrnjlcl iK kuna pnu
$000 Nyní inita pří

li'íllimt ozdobit! domái-iii-

přece nějaká ikola živořila tam učil

že práce ta kontraktorem v ustano-

vený čas dohotovena bude Ostatní

práce přípravné pokračuji též rychle
Polovičku tvé krve vycedím tmavý tesař truhlář neb vysloužilý voják

který sám ani psáti nedovedl Šležalář a těžké okovy snesu Jen když

budu vidét mftj národ spolčený chetná vlastenka zalomila tonfale

ku předa a plány pro šest hlavních
budov výstavních budou koncem to-

hoto měsíce se všemi podrobnostmi

tímto kráxn tm náitrolmiiJia
svobodný — Drahý niž patriarchachcrlo iitiMlmí t ncJliu[ doulíto nadulo min- -

adresu 7ulltiiA no niiiuiniwiii iniinLi Josef Jungman pravil: "Kéž bychkrlaton budu vám lualán Iinil 1:1 uiUi!i tuirt! dohotoveny Vypracování plánu
paláců výstavních svěřemohl seřadit můj národ pod prapor

svobody abychom nebyli pokládáni
AKIHTUN koupili Obeahjwlnohojiatprlví takoví jako wlltoou Jlnyjh KM Lonic

""" '° dUbD "Btndard Mnufacturlnft O 45 V™ St N„ York Cityl'árwisát ? ílum ulatti 1 i 11

no architektům následovním: Palác

hospodářský C Gilbertovi ze St

rukama a svolala: "Proklet budiž

každý jetovita který národ můj do

této nevědomosti přivedl Povstaňte

vy někteří mužové a vlastenky a za-

kládejte apolky a řkoly ať náS národ

nevyhyne!" Toť jsou zlatá tlova té

Šlechetné vlastenky Zde tobě bratří

vemte příklad a podporujte svou ná-

rodnost a naši ctěnou Jednotu

a tupeni od nafiich sousedů jako hrá-

bí a nevédomci a hlupáci" Ta vidíUi Y™ í "m umi uwi mne w poraiKU iop ail! iom ttjf Paul Minn palác krásných umění
íVr_i ' v i " j"u ouijihiu 11 a ne noven ta

Erdlmlf r tl ní h vil
d"1"uvtol" př'u v otJo a v nedílní Škole Jukoi I v Kames & Liwriemu z našeho města

palác elektrický a strojnický D Per-kinso-
vi

z Chicaga paláo hornický J
Adresujte na 1 STANDARD MANUFACTURINO CO

P O Box 1395 48rt 45 Vesey 8t New York

J Humphreymn z Denver palácCo se týče toho že nái spolek jest

Tho "Now Chanipion" vázac NVjnovwt vynái průmyslový S S Beamanovi z Chi-

caga a auditorium Fisher & Lawrie
z Omahy

tajným podotknu jen tolik že každý

spolek jest tajný Pustili by nás do

některé spolkové schůze do které

bychom nepatřili katolíci? Ne Vi

biskup co se děje v propagandě řím
' A "i- " 1'' — Tajné policii podařilo se vypá- -

trati u hostinského Jobu Springa na
ské? Ne Ví farář co se děje na 12 a Farnam za $480 různých dluho--

biskupství? Ne A tak jest zacho

vávána tajnost nejen u naií Jednoty
pisů jež před několika měsíci za no

patrný obnos zastaveny n něho byly
C Christiansenem z Iloldrege Nebnýbrž u všech spolků aby se tam

nemohl vedrat nějaký titěra a niče kdež týž přítomně ve vězení zasedání
ma který by usiloval o zničení tako-

vého dobrého a užitečného spolku

Tajnost se zachovává všude kde se
chce zdárně pokračovati

soudu krajského vyčkává Christian-se- n

byl zástupcem firmy Deering
Harvester Co a po zpronevěření

značnějdí části peněz sebral veškery

dluhopisy od různýoh farmerů za

prodané jim stroje dané a kteréž

vlastně majetkem společnosti byly

Tuto jsem vám ctění bratří vylí
čil trochu účel českých spolků jak

te ctřní bratří ]ak naši velikáni o to

pečovali abyste spolky sakládali a

Členové Jejich aby te vtdělávali Ač-

koliv není žádny a nás velkým u5en-oe- m

aby nám mohl ndjaké vyišl
vtdčlání poskytnout! tož přeo te vy

natnažujroe abychom se co bratří s

láskou seháteli vždy upřímné jed-

nali a v pádu potřeby jeden drahého

navštěvovali a o vdovy a sirotky te

ttarali a kdy! anděl smrti rotettře

stín tvých perutí na bratrova tvář

jej k posledníma odpočinku dopro-

vodili

Jsme sice spolkem po výtce dobro-

činným podpůrným ale tím není

náS program vyčerpán Jsme také

spolkem národním Nemáme vlasten-č- it

jen ústy ale i srdcem a skutkem

Nemějme národ jen na jatyku nýbrž
ve tvém trdci A proto kdyi nám

to bode možno přispívejme na ná-

rodní podniky ochotné a důstojně
To když budeme konat svědomité

dokážeme že jsme též národ pokro-

čilý a že jsme potomci Jana Husa a

Jana Žižky
Ačkoliv se nám s jedné strany od

fanatiků vytýká že jest ttáS spolek

tajným a rádi by nás vyhlásili sa

Já tvrdím a tvrdit nepře
stanu že jsme lepňímí křesťany než

oni Miluj bližního svého — káže

JežíS Kristus A kdo jest můj blíž-ní- ?

K té otáčce odpovídá velký
učitel: Každý člověk je tvůj bližní
Nuž my se podle toho spravujeme

Každý Cechotlovao též bratří Polá-c- i

mají k nám přístup bet rotdílu

mé nepatrné síly stačily a provolá
vám našemu novému spolku břímavé
Na sdarl a na zdar celé naší ČSDP odjel do Omahy kdež vesele žil

Jednotil a po utracení všech hotových peněz

do úzkých přišel a k zastavení dlu

hopisů donucen byl Hned na to— Hošíci Salisbury Davis a

írown kteří sobě ve středu na 31

i Dodge ul hráli mohou si grata- -
byl zatčen a do Iloldrege odvezen

Novího druhu hnací iariiii vjrnáícře a okrentrlcké váajr kolo tvy Jujo nllii s(mj a
ílehfujo tah l'rohlélrnH noli JcJlHla New Champion vátaí a New Champion 2auí mro] airf
koupite Jlny Jednati-l- nalcuiMto vládu

TL A Devlno THE WARDEIt Itl SHNKIL Si (LKSSEIt CO
hlaval )daaUI Chloauo III

OO02KHL BLDFFH IOWA thllm Továrna ve BprlBgflnld O

po dluhopisech jím odcizených ne
ovati k tomu že seznámení se je- -

bylo však dosud ani stopy neboť

zdráhal se udati kam že vlastně je
ion s býkem který! toho dne ze

So Omahy někam na venek hnán
zašantročilFrank NovákDrátia oéMi vozy byl žádných vážnějších následku

— V úterý uzavřena smlouva na

majitelDO TEXAS
pro ně nemělo Dýk totiž cestou

nějak zdivočel a na hošíky ničeho

netušící se vrhnul a jednoho po

vrtání studnice artézské na výstavu
šti a s prací již včera započato Vr-

táno bude as 300 stop východně od
druhém pěkně rohami do výšky

Zamississippské

sochařské

20 ulice a 200 stop severně od I'ink-ne- y

ul a dle smlouvy vrtáno býti
musí do hloubky 1000 stop v kterriíV7

vyhodil Zvltštní šťastnou náho-

dou vyvátli všichni tři bez přelá-manýc- h

údů a pouze a nepatrnými
odřeninami a poškrábaninami

réžto hloubce doufá se na postačíte!- -

WH W ně silný pramen vody přijití Smlou
va zadána komisí parkovní a bude

tudíž studně majetkem městadílny — Sedmiletý Joseph Carlson stal

se ve středu večer obětí ztřeštěnéhojakého náboženského vyinánf bet
— V úferý jel městem tříčlenný

bicyklisty který! po William mezirotdílu chodíji do kostela aneb jen
4 a 5 ulicí jako zběsilý na kole výbor ze Salt Like City kterýž nalé-

zal se na cestě do Washingtonu kde

presidenta McKinleyho ku zúčast

do divadla Nejsme(tedy dobrými

vyznavači Kristovy nauky kiyž
V

Zhotovuje mramorové tt Žulové

pomníky došky jakož i vňeho druhu
práce hřbitovní
Vefikeró price vyhotovují ho upriv

n5 rychle a levné 33tf

Úřadovna 1 1246 So 13th Str
OMAHA NEHH

svém oháněl Byl totiž při pře
chárení ulice bioyklistou zasaženchceme poskytnooti pomoc a útěchu
k zemi sražen a noha v nadkolení

nění se slavností kteréž v červenci
v Salt Lake City na oslavu ĎOletčho

připojení ke Spojeným Státům po
našim pobratimům?

mu zlomena Totožnost neopatr
ného jezdce byla zjištěna a tatSenl

Naňo Jednota byla aaložena roku
1891 dne 22 února Není to starý

ádány budou pozval
— V úterý k šesté hodině byloeho drahého dne následovalo

spolek avšak poskytl podporu a útě

chu již mnohým pot&stalm Každé
zase jednou na naší 13 ulici živo

Policista zatýkal totiž francouzského
holiče Pete Bennetta kterýž v domě

paní M Svačinové bydlí a ač týi

Ce Umu říkáte 1

My aabfvlme Judao ito dolar odměny at kald
úmrtí bylo správné a v krátkém čase

vyplaceno a doufám že naíe Jednota pMpad katar kfery aemtie být vylMca Ukem

BaU'i Oatarrh On re
V t Caeaey Oo najlfeli Tolrdo O — Vy

Mofice In krmení

Showellora Kvenreon Hladká
klikatice

Koute bu]nA a povahována t la ncjlcli
pícninu aneb doxrajlu hodí (o dolito k na-
kládáni

Hojni rtroda od ISO do W bull6 po akru
Sfnifiio Jmt vynkoofiné a trna pro odvrátil-
o tohoto ll"tu Jcnt volnil mima

1 ImiíI fx ] lnln llno ( anrb vípn liu!6
po 7Ac Iul 1'ytle tdarnia Itoplite na

A A Ucrry Secd Co
mh3-2- m VLARINI)AIA

Uepaal Jma aaaU p V I Cfceney po 1 rokl

TOLNÉ POHOVKOVU VOZY
na tieeh tlakáeh

Nejlepfií drábt do riecb mlat

lim IqHéi Hzcml Tcxasa

Mexika nTIchomořkém rubřeii
Jde pfimo do

Sonison Slann&n GroravlIIe

Sallas II Worth Ililkbro
WaxaÍocUo¥aco Tomplo

Soltoa Tijlor Gilrarrillo

Lcdcbut Scóriotta Sas Harc:3

L&Qrafigo lontca Alrorado

UOUSTOH GUVESTON HUSTIN

Jt SAN ANTONIC

aaávájD Jej aa poettviho a epoluhuveha ve

svým povinnostem i nadále dottoj f

Čechové američtí mohou býti hrdi

na to že existují tady tak pevné a

dobročinné spolky jako je ČSDP

Jednou ČSP Spolek Katolická

viech Jebo obebodateh traaaakeioh a Snaaial

ebopnebo k provoděni Jakéhokoli ebebodalho

tavatkm J tmi aílat WEST ft TRDAX

slaboučkým proti policistovi byl měl

přeo tento s ním notnou práci a ne-bý- ti

zakročení jednoho krajana jistě
by býval špatně pochodil neboť

Bennett revolverem a břitvou ozbro-

jen byl Bennett zatčen býti měl

vyhrožování nejen manželce ale
rro

paní Svačinové na kterouž
rozzlobil se pro výpovětí kteráž ma
následkem neplacení nájemného dá-

na byla Při přelíčení byl soudcem

propuštěn

Utřednl Jednota A proto může sobě
vslkoobe bodal lékárnice TUrdo O

WlLDCTO IIHXAX ft XiEVIII

velkoobchodu! Ukaralet Toledo Ofclo

Halťe Oatarrh Car ae aUvá Valtra i Mlnkajb

každf vybrat jak se komu líbí a ne

topit a hanit tak jako mnotf činí
— Iře!plácite BTÍm uřátelám "Ho- - pflao aa krov a altaal bUay Dosvedíeai taala-n-

Aanaa Va prodej a viech UUrnlka OeatVšecko není pro každého Koho
podáře" do Čech pouze 1160 ardce táhne k oltáři ke tdím chri TSe láhev


