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Mlný eiurmké politik nrmAít tt
mu imtlauii IJ buk Ubiti
Knttrllův lili nt islemnlné

pnlilirké ohlou Minu fiaintrm

p iivýih nh ! se ani fádnf
pohlli kí r ho OlpňlCf nrAlviM r
iisnlivm Un-- ponkvrniti

l(oorll t povol tn k řítenl

oidA amrritliélio atmda neučinil

jiltt ani i'lins ch)by kteit by
mu mohla být vytknuta On a Antal

věro phstr jíl tlolilkd I iM I

ontoii('il ie bude Plttupcem ce

lélio oim liíitiniiiianového náro-

da ainrrivkého a od toln oksmlí-k-

ttktf ní kteří ii tiiloli jíl tvo
iili vl tyčky ivláltní tajný kabinrt

ta preidrntkým ktelem vidou-

ce Iv Rootpvelt nemohou ovlá
dati strojili proti němu pikle a

překazili někttté jiho snahy tím

vlak Koottfveltuví neuSkodili v

očích amerického lidu ale uftko

dili sobě samým
Proto lid bude nsléhsti na zna

vunominování Theodora Roosevel-

ta a tvou vůli prosadí vzdor

piklům některých zapro lajných

politikářů kuří tfi-lu- i měli dosti
chutě a vůle poxaviti se proti
Rooseveltovi nebudou mít tolik

odvahy postavili se proti vůli

amerického národa

by Jjí iUIhm )l plitt t
rnthwtiasnmjsk toho ttsltiřiavet
il pe h4bnl t j(i lolal
ahot řtl tnamrnitf 1 třknii t yta

ptitorml MK"nl a nřtailt al
ktfií ihyby tyta l)ly daleka

tsstlnlny pfl(ioimi ) řiiy a

ona iriAla ysioiip#al tvé pavtia-val- i

ta velké pot luirl Vhks
budúrti Já te jí t )'t itjiltlna
fMft CV#(V o knnrrrtu t

tmiftuje nánledovi)!: Oba kanteily
lioge t Oumtiolfa odpolední i ve

{plni ta (uiiimoliní lenome-niln- t

dětiké pianiilky Milady
čnnýih a Chicaga byl v aavlilve
ny Velkým tnlhuaiailickým obe
cenatvem Program Mr Oumi

rolfa tesiával hlavni l pUn'
českých skladatelů a jrhs ptednet
byl nsnejvl uspokojivý On má

dot ře vylkolený hlai veliké zvu
kové ktátyklPtého utívá 1 dobrým
vkusem a porozuměním ani) by
ho tneulíval Včera odpoledne

tpíval také tti íraocousské zpěvy
píaeA od (iriega a 1 Schumannovy

píanlktrré tapěl te (vláttl tkvosť
ným přednesem takře obecenstvo
ti vyžádalo opakování

Uvádíme zde kritiku ttí nejčcl-nějšíc-

chicagských Časopisů a

Umírov tajisté že jot 1 ní spoko-

jen tak jako jsou spokojeni všichni
ti kdož měli příležitost pokochali
se na Umírovu pěveckém umění
Snad bude i tato příležitost po

skytnuta Českému obyvatelstvu
Omahy a Nebrasky vůbec neboť
Umírov vyslovil osobni avou o

chotu k návštěvě Omahy pakli by
se dal provésti arrangement a

pakli mu zbude dostatečný Čas k

oné návštěvě
Tento slib byl dán slavným

českým pěvcem po večerním ne-

dělním koncertu v jeho bytě v

Auditorium hotelu kamž byli po-

zvání onaŽští v Chicagu meškající
hosté paní liurešová ae slečnou
dcerou a manželem p Václavem
Burešem pan Jan Rosický pan
Norbert Vorel ze St Louisů a

pisatel tohoto referátu který je
doprovázel
Náš proslulý barytonista okázal

se býti tak roztomilým hostitelem

jak velikým jest umělcem a když
dlouholetý osobní jeho přítel pan
Pšenka pozvedl pohár perlícího
se vína aby připil na zdar Možovi

Umírovu tu t radostí každý z

přítomných vyprázdnil pohár na
zdraví pěvce jehož milují bozi pro
jeho umění a jehož mutí milovat!
lidé pro jeho roztomilou přátel
akou bodrou českou povahu

CL čtenářstvu!
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NU kíN'ki nimi mAvhv A

rodem v)káiAny dva roky na ivnu

ptáci snsll se vidy co nejvíce

promthsii a pak teprve v

posledních někol ka týdnech hlrdl

ilulionit' co promeškal U nás s

všechno řídí pravidly "byznysu'1
jen nál kongres ne

Pamau jhie se jakVm "hii hukVm

soucitem' byli naplnini demokra
té v poslední preiidenttké kampa-
ni k ubohým Filipíncům? Nuže

nyní kdí měli příležitost aby v

kongresu tento tvůj soucit doká

zsli tu pojednou jim jejich kam-pan-

slze vyschly Vsadíme se

vsak že se pramen těch kroko

dilích slz u nich objeví opět v

příStí presideotské kampani

Tkxasmkk obyvatelstvo naiezA se

v nebezpečí že mu bude uvalena

prohibice na krk VodiČkáři do-

máhají te tam stále pevnějšího po-

stavení a ze 236 okresů již ve 104

jest prohibice zavelena následkem

"local optíon" zákona V po-

sledních volbách řada těch "su-

chých" okresů byla jeSti rozmno-

žena poněvadž obyvatelstvo po

jednou te kloní k prohibici a sice

proto že mnohé saloony v Texasu
se ttávaly pařeništěm zločinů

Tétiito vítězstvími jsou prohibičá
ci tak rozkuráženi že hodlají pod-

niknout! nátlak na legislaturu aby

prohibice zavedena byla v celém

státu Aby tenio útok zastavili

tu ttátní organisace texasských
hostinských se usnesla na tom že

předloží legislatuře návrh zákona
k omezení zla obžerství a také to

skutečně učinila Je to zajisté

pozoruhodné Že organisace ho-

stin ikých sama žádá legivlat iru

aby omezila nemírné pití Dle

tohoto návrhu zákona každý ho

stinský který prodá lihové nápo
je nedospělým aneb studentům

který dovolí aby jeho místnosti

bylo používáno ku bráčství aneb
k jiným nemorálním účelům který
dále dovolí lidem ipatné pověsti
neb zločincům aby ta zdržovali v

jeho místnosti aneb potloukali se

kolem aneb který prodává lihoví

ny v neděli každý takový hostin-

ský má ztratit! tvoje povolení na

výčep na dva roky Ka konci

ktždého roku má taloooík obno-

vovali tvé povolení 1 má složili

přísahu že nic podobného te ne-

dělo v jeho místnosti v uplynulém
roce Pakli mu buda dokázáno
že překročil zákon v jakémkoli
ohledu tu má být trestán vězením

Jak je vidět jest tento zákon

přísný a organisace hostin-

ských byla donucena k tomuto
kroku aby zachránila tvé obcho-

dy před hrozícím temptreočním

nebezpečím Tak oikuří ne-

rozumní lidé z oízké hrabivotti

tvé olupují jiné o otobnl tvobodu

I J !!

Neodváží se posta vit I proti vůli

amerického národa

l'l la avnl víta IlJana lajno
til l# aa buda odbývtt a IU1I0IA

at lilřn! psndřlí vrltl It
ntčaí tibtvt

Minulou naděli ostavil ťtaak
lUflnl SVOU 111(14 VMIlkH po- -

častoval nit debf připiawnf ml

tliniřkami a jrlltkami ta toltm

Minulou Ardc li v)lrl ii na

hn ntl obuvník ftn
Vttelý l tirt nt husy neiattíatil
tle ničeho Radil hih panu Va

ířlíMiU %tf pařU a! tu!c Uu
na pekaíi polom l tlílll Hrd
nemusí t pti tom lak Ir 11 árrt

lf lyna řca Platit te heuly
a Im do briy dobrá phlelitost pto
tváiečul hoňte aby li vyjeli na

husy
J

Minulý týden roznemohla ia
tělca derrulka pana Katla Urbán-

ka tak la musel být povolán lé-

kař Nyní ale ul je 1 nt iépa a

doufáme la te v briku úplni po-

zdraví

Právi při uttvíránl novinek
se dozvídáme lo ta ř ka 1'laltt
rozlila po březích a jest oprávně-
na obava že zátopa spnsohl mnoho

škody
Minulého týdne se opařil na

ruce pti vaření oběda pan Hledík
následkem čehož se stal neschop-

ným k dalšímu vaření neboť jak-

mile te přiblíží k teplu působí mu

optřenina hrozné bolesti Rád by
si nyní zjednal na nijaký čat za-

chovalou kuchařku která by mu

vařila a ránu ošetřovala po ten
čat než te mu rukt zahojí

Ptn Jan Hoffman který kou-

pil bývalou retidenci po Klet-kec- m

tuto opravuje jak z věnčí

tak i uvnitř AŽ to bude hotovo
bude mít! jednu z nejlepších reti-

denci ve městě — Též pan Josef
Hledík opravuje tvoji residenci

aby te to nové kuchařce u něho

líbilo

Příští neděli dne ij březaa

odbývá tbor Dcery Vlasti )ČD
ivou pravidelnou čtvrtletní schůzí
a jett Žádoucno by se každá člen-ky- ni

dostavila jelikož předléhá
důležité jednání

M P Bartošová taj

Ve čtvrtek minulého týdno

byli jsme mile potč-ši-n-i z návštěvy

pana Josefa Bartoše z Millijran
Pan Bartoš ubíral se k domovu z

Omahy kde su léčil po osm neděl

Trpí chorobou žaludku Na zpá-

teční cestě stavil te v Linwoodby
navštívil rodinu tvého bratra Fr
Bartoše a Četné tvé známé Jot
Bartoš nalézal te asi týden v ne-

mocnici tv Josefa kde pozdravil
te tak dalece že mohl nemocnicí

opustit Ostatní čat zdržoval ta
u tvé matky a docházel k dru
Svobodovi kterému te podařilo vy-

léčit ho do témfryžeto mohl opět
vrátit do kruhu tvé milé rodiny
Zde zdržel te Jotef do pondělka a

jelikož po celý ten Čai byl živ

pouze čerství oadojeoým mlékem
a na míkko vařenými vajíčky cítil

ta tu mnoho zdravější Přáli by-

chom Josefovi by ie co nejdříve

úplní uzdravil a aby te rnu zate

jeho bývalý humor navrátil

Minulý týdea obdrželi ttaří
manželé Prajovi imutnou zprávu
že jejich tyn Jotef který jeit za-

městnán v hostinci pana Josefa
Úbla V Prague te nebezpeční po-pá-

lil

Sprtvovtl něco v kotlíku
v nímž te pomocí gtsoliou hřála
voda na "teplou" když pojednou
krabíce tgttolinem vybuchla a on
v okamžiku podobal te hoříc! po-

chodni Na itěitf bylo v hostinci
hodni hostů kterým ta záhy po-

dařili na něm plameny udusili
Vzdor tomu byl přece ale povážli-
ví popálen v obličeji' Ješti bylo
velkým štěstím Ža nepřišel o oči
Dr Pecivál nemocného ošetřil a

jak ta dovídáme daří te mu jil
lépe Sotrab

l l u mM

Zprávy polkové

M fřnaiiil nt iUolt pante tt
} pt4tnt Nre Ih huj rnti
tkti ái lt tolnli fittéhtji
ta kupovtil moje it t tv'l
nnii
— Olhái- -

pí Mlljemi klMil
utnána ťylt minalý týden vinnna

vlaMy lrliO Hupni pndali v

pluk iádiMt o oý ud V

té udána jest telkem J

HJ nt ji 11 ilkladí st oHim
domáhají nového líčení Soudí
Hond vyslechne důvody obhljift
pro povoleni novťho amidu dne

ji Metna Uu lé dal y tůaitne
pl tílliroti v okresním věirnt v

lUvid City a ttmítne li sou let li
dost obhájců bu la nhoutena na
doíivoll do kámice

— V Lincoln pokusila te v to
botu odpoledne O trbevtildu I Mo-

tá ptnl Millicent Lawtonová ta
coulaUtvI nad tím Ie vydavatelé
nechtěli uveřejňovali její spisy
Lswsonová bydlela samotná v č

413 již 10 ul a ježto ti po ně
kolik dní počlntla velmi podivně
upozornili tousedé její na ni po-

licii Matrona odtbrala ie do

obydlí Ltwsonové a nalezla tuto

zmírající Vedle ní byla láhev

jel obsahovala morftn a dopis v

němí Lswsonová za při!inu sebe-

vraždy uvádí zouíalost Lékaři
rozhodni pochybují fe se jim po
daří Lawsonovou na živu Zacho-

vali

— V Dridgeport 40 mil sever
ně od Sidney dostali se Ernest

Snelling a Ray F Tarble předmi-
nulé úterý do hádky a Tarble vy-

zval soupeře tvého aby 1 ním tel
do hostince že tam při tvou urov-

nají Jakmile vešli do hostince
táhl Snelling do kapsy pro revol-

ver kterýž však zachytiv o kal

hoty vypadl mu z ruky na podla-
hu Snelling te honem prořl shýbl
a vzdor výstraze Tarble-ov- ě aby
ie ho nedotýkal uchopil jej a ho-

tovil te k zahájení palby na mla-

dého tvého soupeře Tento ale
nemeškal a vytáhnuv též revolver
ttřelii dvakráte Snellinga kterýž
po dvou hodinách zranění pod-

lehl Porota koronerova rozhodla
ve ttředu že vražda ona jest

ospravedluítelná
— V Lincoln popálen byl v so-

botu ráno nebezpeční pří výbuchu
laku na kamna John Moore za-

městnaný v železářhkérn obchodu
Halí Bros Moore v hořejším
poschodí budovy naplňoval krabi-

ci lakem ze soudku a bezpochyby
rozškrtl sirku následkem čehož

vzňaly te výpary nalty a udál te
výbuch Moore otlcpen pádil te
tchodů zahalen jsa v plameny
Mali a zaměstnanci udusili na něm

hoříc! laty a dali jej dopravili do
nemocnice kdež shledáno že

obličej aeSťtstníka a některé části
těla jeho tpáleny jiou na škvarek

Jett prý malá naděje na jeho
uzdravení Výbuch tpůtobil v

hořejším poschodí požár jímž
Halí poškozen v obnosu as '3500

—- V Humboldt byl v tobotu

odpoledne zatčen a uvězněn far-

mer Fred Kenter kterýž t nožem
v ruca donutit dra J L Gandyho
k vyttaveoí čeku na obnot 1 100

Kenter měl od Gaadybo najmutou
farmu blíže Humboldt Před ně-

kolika mítíci doital od Gandyho
uvědomění aby ta ohledl po far-

mě jiné Přiblížil te 1 březen t
Kenter zůsttl na farml hezky te-d-

a teprve když te Gandy uvo-

lil vyplatil! mu I50 vystěhoval ta
z jeho majetku V tobotu odpo-
ledne přilel ti Kenter do Hum-

boldt pro peníze a obdržev jc po-

řádní te 'nimáznul'' Nalézaje
se v ráži zaiel ti do úřadovny
Gandyho a teznav že jett doktor

ttmoten požádal jej o dallícb

Ir 00 za odstoupenou Když ta
Gandy zdráhal žádotti opilého
íaitaeta vybověti vytáhl tento nůž
a pohrozil Gandymu že mu pod-

řízne krk nevyhoví li okimžiti
jeho žádotti Seznav doktor Ža

1 opilým turovcem nejsou žádné

žerty vyhotovil muček na žádaoý
obnos při tom ale měl v úmyslu
zastavili telefonicky výplatu čeku
Než Kenter tušil něco podobného
a proto přinutil Gandyho aby ho

doprovodil do banky Povzbuzen

přítomností několika jiných osob
zvolal Gandy na kasíra aby ček

nevyplácel ježto byl na ním vy-

nucen Na to byl Kenter zatčen
a uvězněn

Boia ťroírov tCbkifi

"Pul is ěvt# milnl hoi'ril
i Rukopis! KtiUi(vlvottk4m a

lUtla l'mfiov jHniřn11 M n#n
Jeťtjfm pivtm alt ffefm
pl cmit milavta bohy i lidi--

toho drtksi podali ob kont-t-- r

It kleté lloia Umliov titpnUJal
v Clili v tttdtll dna t I Uma
Ota Iyl4 konrvtty ntplnny
I i} piotf nt ík)'i ehtcrniUem
il liMoby vídalo hold natěli i

lUi) fiiM 'lií li i u

llávu pto sebe al lifoviň doka-- i

ni celému vidělsnému sřtu l
nlioj nát jest in a maljl veliký
svými talenty kteří mu v la t

vtdilsných nátodů dubfvajl jedno
1 předních rnlut

Kola Umírov k pěveiké doko

tiloii jil nyní honrul mnil
to přivéul dlouhým studiem Hlas

jeho nemá neobyčejný rousatí ala

jťstůplni v) rovnán ttokrouliten a

Umírov dovede plednáicti t citem
a pochopením
Mohlo by ae zdáli ie jako kra-

jané Umlrova přirození hledíme
zveličovali pěvecké umění jehokč
úsudky všech chicagských angli-

ckých Časopisů kte ré zde podává
me nejlépe svědil Že Hoža Umí-

rov jest umělcem jenž na koncert-

ním podiu má málo subi rov-

ných

Chitagiii Tttbuua ncjpíednějSÍ
časopis tamní pfse takto:
"Mr Oumiroíí byl přivítán od-

poledne velmi dobře naplněným
domem a večer úplně naplněným
neboť jeho krajané bydlící v tomto
městě dokázali opětně svůj patri-
otismus zrovna jako to učinili při

příležitostech když navštívil Ku-belí- k

a Kocian Chicago Tento

pěvec se těšil přízni nejvyšŠÍ spo-

lečnosti v New Yorku v Bostonu
a ve Washingtonu a prav! te Že

vůdcové zdejší společnosti te při-

pravují přivírali ho 1 toutéž pozor-
ností Včera nebyli tice přítomni
ale obecenstvo toho nedbalo a

pochvala projevována pěvci odpo-

ledne í večer dokazovala porozu-
mění ačkoli byla někdy příliš
trdečná a spontánní
Mr Oumiroíí te osvědčil býti

pěvcem zasluhujícím vážné pozor-
nosti Jeho hlas není veliký a ve

skutečnosti není pozoruhodným
ani pro svtj rozsah ani pro tvou
tilu Je to vysoký barytem mající

výminečně sympstetickou jakkont
Je to hlas plný měkkosti v celém

jeho rozsahu a jest lak pěkně vy-

školen Že jctit poklušen každého

přání pivce a Že činí poslouchání

pravým požitkem Již po dlouhý
čas neslyšeli jsme zde tak sympa-

tický hlat jako je onen Ve tvém

přednesu okázal Oumiroíí txctl-lent- nl

vkus hudební íntellígenci

umělecký potudek a uznání hodný
ačkoli nevášnivý temperament Co

jest intesivní dramatického to

nezdá te ležeti v jeho dosahu

avšak lyrické a poeticky tentírrien-tálo- í

tvorby přednáší on 1 rozum-

ným mužným citem 1 poněvadž
má dostatečné porozumění o tom
co tvoří umělce a nepokouší te o

nic co by nemohl vykonat! dobře

jeho koncert petkytoval jr □ radost
a uspokojení Jeho výběr čísel

odpoledne sestával ze zajímavé

skupiny českých zpěvů od Iiendla
ze tří francouzských písní z Grie-gov- y

písni "Ji mám li rád" a ze

Schumanovy : "Tyt jako jedna
květina" "Z jarní noci"

Pianová tola byla přednelena
od Milady Černých devítileté

četké dívky jejíž hra Mendeltoh

nova Rondo Capriccioso t přidav
ků podávala důkaz o přirozeném
značném talentu onoho dítě kterýž
může ji vésti v budoucnosti k

veliké dokonalosti S opatrným
vedením a bez veřejného předčas-

ného vystupování a 1 dostatečným
časem ke studiu může ona vzrůtti

na píaniitku neobyčejné ceny''

Chicaze Inter Oceán druhý ve

liký denník tamní píše:

"Pojem způtol euý JJogeou

českým barytonem pří

příležitosti jeho prvého vystoupen!
v Chicagu byl velice pochlebný

pro onoho gentlemana neboť do-

vedl vzrušili obecenstvo které

naplňovalo Fine Arts Munic I la 11

k tomu že ho přinutilo k několika

přídavkům
On prokázal ta býti pěvcem

znamenitých tchopnostf majícím

hlat lametově měkký bohatého

tonu aa znamenitým temperamen-

tem a methodou která prokazo-
vala oejlepsí a nejdůkladoější vy
školení

M Oumiroíí jehož nároky na

uznán! na západi spočívaly jedini
na tom ža byl vyvoleným zpěvá-
kem při hudebních večírkách vy Uí

tpolečnotti oa východě Okamžitě

odzbrojil viečhno kritisovánfJeho

opravdivost i kouzlo v přednesu

zpěvu ta ihned zamlouvaly a po-

těšovaly Jeho program včera po-

zůstával Z čísel od(následují jména

skladatelů) a ačkoli nebyly zvláště

rozmanitý ve avém charakteru

postačily k průkazu jeho schopno-
stí Oumiroíí byl přinucen k opa-

kování Schumanovýcb čísel "Tyt
jako jedna květina" a "Jarní
noci" které byly předneseny te
zvláštní vroucností

Milada černý malý kousek lé

piaoistky aa dvěma obdivu-

hodnými ručkami hrála tli sklad

Kongresník z Illinoisu Caonon

známý tvou poctivostí píchnul
při zakončení zasedání sněmovny
do vosího hnízda Odsoudil totiž
senát Spojených Států za to že

pravidla jeho dovolují aby menši-

na aneb dokonce i jednotlivý Člen

mohl zadržeti vfiechno jednání
zákonodárně a tím vynutiti pro
sebe ústupky častokráte dosti ne-

spravedlivé
K poznámce této přimělo Can-non- a

jednání pověstného senátora
Tillmana který vynutil na senátu
hrozbou Že zastaví všechno záko-

nodárné řízení povolení 147000
pro ttát Jižní Karolinu jako ná-

hradu za výlohy které prý tento
stát měl 1 vypravením dobrovolní-
ků pro vilku v roce i8u
Auditor pokladny rozhodnul že

požadavek Jižní Karoliny obnáší

dohromady 34 centů t k tomu

úroky na tento obnot od r iNíj
Tillman vlak vzdor viemu právu
vynutil na senátu tvojí hrozbou

povolení 147000 a Cannon zcela

správni nazval Tillmanovo jedná-
ní "zákonodárným vynucením"
Téměř po celé minulé zrtedání

senát mařil zbyteční čas tak že

celé veřejnosti se zoSklivilo toto

přímo blbé jedoán! tělesa které
se pyiní ža jest nejdokonalejsím
zákonodárným sborem na celém
tvěti
Od detátého prosince až tkoro

do konce zasedání senátu tloužila

ottátfiovtcí předloha Quayovi a

jeho společníkům k mrhání času a

totva tato překáika byla odslra-oio- a

tu opět enátor Morgan te
'protlavil" tvou — nemůžeme to

jinak nazvali — přímo pitomou
tvojí oposicí proti panamskému
průplavu a tato oposica jednotliv-
ce atačila opět k tomu že tenát
nemohl ani krok ke konečnému

pííjetí smlouvy a k vůli této zále-

žitosti muselo býti svoláno presi-
dentem zvláštní zasedání

KoneČni do třetice vteho zlého

povstal povětný Tillman te tvým
nespravedlivým požadavkem aby
ttátu Jižní Karolini bylo vyplace-
no 147000 za nic a poněvadž
Tillman hrozil ž zastaví vCelino

jednání nebude-l- i žádosti jeho vy-

hověno tu tenát ta podvolil vůlí

jednotlivce toto tkindáloi di-

vadlo disgustovalo celou veřejnost
a Cannonova odsuzující tlova při-

jata byla t všeobecnou pochvalou
Není divu že páni tenátoři te

kroutí pod tíhou této výtky pocti
vého kongretníka ala Cannon vy-

slovil jedini o senátu to co ti o
nim myslí veřejnost jíž dávno
Lid Spojených Stálů již počíná

oahl!žetiže toto těleso v nynčjíítn
tvém sestavení te nehodí pro naii

pokrokovou dobu a proto naléhá

aby tenátoři voleni byli přímo
lidem

Senátoři a finanční kruhy ae

proti tomu tice vzpečují zuby
nehty a nyní záleží pouze na lidu

aby ti vynutil přímou volbu sená-

torů na politikářích

Hlavo! cena Severova Sílitele
srdce spočívá v tom že lék ten

působí přímo na tvaly trdtční a

upravuje oběh krve Jest to ne-

zbytný prostředek ve vtech přípa-
dech rozechvění stísněnosti a

zemdlenosti pocházejících od srd-

ce ' Cena lioo

Po čtyhýdolm marDém íeklaí
oi novou zásilku kalendářĎ "Ame-

rikán'' oznámil nám p Geringer
ie již záioby jeho jsou úplni vy-

prodány Žádáme tudíž vtechny
pp předplatitele kteříž ti vybrali
za prémii "Amerikán" aby nám

co nejdtíve sdělili prejf-l- i si

bychom jim oněch 30 ctfl buď
vrátili aaeb jim je připsali k před-

platnému na "Pokrok Západu"
ZáoveB podotýkáme že i zásoby
kalendářů z Čech budou co neví

dět rozebrány V úctě

Vyd "Pok Záp''
1

SrALá prAce kopí hrob sta-rošte-m

Rozvod jest nAiikopním kamkním

lásky
Mnozí udé ne hvVmi kkformami

začínají nejraději u souseda

NKJVřRNÉJŠiM A MKJ1EP4ÍM PfcfrK- -

lem mužovým jest hospodárná
žena

TlLlMA! NKDIlA CO O NfcM SMIÍ
lid jen když dosáhne toho oí se

mu jedná
Ktívi pnou mluviti peníze tu i

nejítěbetavějSÍ ženská zastav! sta-

vidla tvé výmluvnosti
UVt RU'Í PPOTU TAK

anadno dané sliby že j to nic

nestojí uíinití nové

Nvní zasedA již jkm powiviCka

kongresu ale i ta je pro americký
lid "víc než dost"

Zkušenost jest kej lepší učitel-1to- u

ktará si nikdy neebi tvé
učení draze zaplatit

Prísujví prav): kdo cekA trn xe

dočká ale v Arruríca to neplatí
TJ náikdo se chce něčeho dočkat

rnuí ti pospíšit
SenAtor Gormam ji opít ve svitu

tarém tedle ale demokratická

ttrana jím vedená te přece jen do
sedla jíž nedostane

Šlechta kajíta evmomkA mC2e st
chlubili pouze rodem ale Evropa
nemá příčinu chlubili te touto
kastou

V IlUNOiU NEMOHOU PARMERI

dostatí dosti zemčdčlolíých díloí-k- ú

za to ale v Chicagu te bemžf

ulice lenoSivýmt blátošlapy

ZadržemAreč ieiAtor a Tillmana
tála Strýce Sarra tkoro 150000
ala někteří lidé tvrdí že to ttálo
za to že mu byla huba zavřena

ktt přivedla mnohého člověka
do "trublu" jisto Že tuze n'ioc

řeči připrav! senátora Morgaoa o

každou Ipetku úcty kterou ame-

rický lid dotud k efimu míl

SVOBODA VTAHUJE VĚČNOU OSTRÁ"

žitost pravil kdyti Jeííerson To

patrni v Kansasu množ! voliči

pali když ta tam hlasovalo o

osobo! svobodí

J PlKkPONT MoROAW SE V TĚCHTO

dnech odebral oa Kubu Pakli te
mu bude perla Atitill líbit tu oa

korunovaný král trustů jisti ne- -

bude mít tolik k ul ohledá jako
l měl Strýc Sam

í TahAkoví trust apv zničil i

nabízí nyní dokonce tvé

doutníky zdarma Jestli se trustu

podaří konkurencí ubití ti hloupí
kařáci kteř! trustu k tomu pomá-

hali budou muset tvou krátko-zrako- st

pořádně zaplatit
AdmirAl Crqwinshíelo ze vzte

ku že mu bylo dáno velení na měn-

it lodi vstoupil do výslužby To

je jediný moudrý Čín který tento

očerRevatel admirála Schleyehrdi
ny od Santiaga za celý tvůj život

vykonal
Ubozí voliči kteří spí a nechají

za tebe bdíti politikáře ttojící v

tajných službách drabl Ti když
e probudí tu teprve poznávají
2a avěřili tvé zájmy laatoým hlí-

dač 4 m ala už je pozdi bycba
honit Voličové ttáto Nebrssky

zapamatujte ti dobře ty zpronevě-

řilé blídača dejte těm Jidášům I

ne 33 stříbrných ale pětadvacet
I

' #

ji ze stAtu nebraska
:
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— Ve čtvrtek krátce po 8 ho-

dině večer zemřela v Lincoln

Jennie Thomasova jel předmí nu

lý týdea zastřelila nevěrného mi-

lence tvého Freda Brodersona a

tebe umu nebezpečně zranila

— V okresním vizení veWahoo
uvězněn byl ve čtvrtek krajan
Josef Zeman bydlící blíže Pragtie

byv obviněn plastýřem Thomasem
Wolfem t vražedného útoku

Wolf hovořil prý předminulé pon-

dělí v hostinci v Rescue te tvým

přítelem když pojednou Zeman

udeřil jej pivní skk-nic-í do obliče-

je a vážni jej zranil V úterý při-

šel Wolf t hlubokou ránou v obli-

čeji 1 nosem téměř uraženým a

celý krvi zalit do Waboo a podal
oa Zemana žalobu

— Farmer John Mayer bydlí-
cí blíže Plattsmoutb přišel při
kopán! díry pro tloup na tttrou
plechovou krabici obtahujícl zlaté

hodinky 6 detítidollarových ban-

kovek tet ttříbroýcb lžiček ně-

kolik zlatých prstenů a jiné drob-

nosti Má ta za to že předměty
ty odcizeny a zakopány byly

jenž dříve Mayerem byl
zaměstnán a kterýž minulý pod-

zim ze tlužby byl propuštěn

—- Va Fílley byl usmrcen v

pátek dopoledne i6letý Nelt Nel-10- 0

zaměstnaný v tamním eleva-tor- u

náležejícím Central Graoarici
Co Nakládal do káry kukuřici

kdŽ pojednou zacpalo te korýtko
Chtěje se přesvědčili zdali jsou

stroje v pořádku vešel do stro-

jovny kdež brzy na to nalezl
mrtvolu jeho poblíže váho-běžnéh- o

kolt hlavou roztříště-

nou Má te za to že chlapec

zachycen byl řemenem t usmrcen
— Nejvyíšf ttátnf toud potvrdil

roztudek kterými přiřknuto $15

000 náhrady Ramboldovi bývalé-
mu zřízenci New Omaha Thomton-Ilousto- n

Light Co Rambold

tpadl před čatem te sloupu při
čemž ti zlomil levou nohu a pra
vou nohu v kotníku následkem
čehož musela mu býti po jedenácti
měsících jedna noha odfiata Ram-

bold v žalobi avé tvrdil Že tří-

štění jeho zaviněno bylo spo-

lečnou!
— Vyrabitelé hospodářských

ttrojů zvýšili v poslední dobi cenu

výrobků tvých průměrní at o 10

procent a následkem toho i ob-

chodníci jsou nuceni prodávtti ho

tpodářtké ttroje o něco dráže

Vyraoitelé se vymlouvají že mate-

riál jett dražší a ža platit musí

vyšší mzdy dělalkům- - Ač obchod- -

Již po delíf dobu ta počínají

pronáíeďve veřejnotti obavy že

finanční truttovní klika aa po-

mocí tvých peněz pokusí oto aby
kontrolovala příětí republikánskou
národní konveaci a že pak vzdor

projevené vůli lidu nebude touto
konvencí jmenován Roosevelt za

kandidáta pretidentttví ale ně-

který jiný muž který nebude pře
kážeti zájmům a plánům oné f-

inanční a trustovnf kliky
Není pochybnosti že Roosevelt

si získal nepřátelství peoěžních
baronů ala vzdor tomu ta nemusí
obávati tkrytýcb jich piklů Ame-

rický lid ttojl při něm a vzdor
tomu Že jsou v republikánské or

ganisaci lidé kteří tancují lak jak
finanční baroni pískají tu přece

tyto nástroje trustů neodváží te

pjftaviti proti vůli amerického

lidu a nebudou chtít diktovati ná-

rodní konvenci kdo má být kan-

didátem presidentitví Oni dobře

vědí ža každý jioý kandidát je-

hož by konvence navrhla lei by
neodvratné porážce vstříc poně-
vadž lid by podobné diktovÍDÍ ne-

snesl S porážkou kandidáta ta-

kového byla by také spojena po-

litická smrť všech těch kdož te
odvážili postavit! ta proti vůli lidu

aby vyhověli vůli peněžních ba-

ronů
Roosevelt jest dnes aejpopulár-nějsí-

mužem ve Spojených Stá-

tech neboť on ve tvé přímotti
dbá především na zájmy celku
oe na zájmy nikteré kliky
Lid Spojených Států čím více

ilrMa Horé Doby ěís HH i C II

odbývati bude čtvrtletní tchůzi
příští neděli dne 15 března ve
a hod odpol v líni Bartošově

Jelikož předléhá velmi důležité

jednání jest nutno by členkyní v

plném počtu ie do tciiůze této
v určitý čat dostavily

Vil Bartol taj

Těl Jed Nokul Omaha

odbývati bude pravidelnou ichůzi
dnet ve ttředu 11 března 1903 v
8 hodin večer Přítomnost všech
členů žádoucna

R Fibioger taj

Ul Jsa lina I I I#řP
odbývá ichůzi tvou zítra ve Čtvrtek
izbřezoav 8 hod večer v Sokolqvv
ni Přítomnott všech členů nutraa

jelikož důležité jednání a placení
příspěvků předléhá Z rozkaav
Velícího Kancléře

Bed Sláma S A a P

Táber Kebraaka í 4771MWA

odbývá va ttředu dae 18 března

pravidelnou tchůzi tvou v líni p
Hrocha jett Žádoucno by každý
touted do achůze té te dostavil
neboť předléhá uváděn! čekanců
a jiné důležité jednání

Vác Přibyl klerk

— Předplácejte wí na
Pokrok Západu yonze 81
rotné

Movloky z Llnwood

Minulý týden došlo nás číslo
oblíbeného časopisu "Svitlo'

Ve Čtvrtek minulého týdní
navštívil nát pan Anton černý t
Brainard který tam nedávno

doutníkářskou dílnu a mimo
to zabývá se též hodinářstvím a

hudbou '

Minulý týden te lovážliv!
rozoemohla manželka p Cyrila
Chromého Jak se nám ale tdt-luj- e

ttav její te pomalu lepil

Příští neděli te budou odbý-
vat v českém katolickém kostele

lluŽby boží

Dne 16 17 a 18 března na-

lézat! se zde bude zubnf lékař
Protož každý kdo nico s obora
toho potřebovati bude nechť ta
iatkavi přihlásí

lilieWÉpKÉa
do práce ihned' plat dám dobrý
Přednost dám mladíku z Čecb

vyučenému Přihlášky dějte te
pod adretou: JOS TOBOLA

333) Dodge Neb


