
ťOKROK ZÁPADU Jest jich hodné

To není ojedlnřlj) neb oiimfcly

phpid v Omtze

AaORtSAřt SPOLKO

ťfvktHlat Mlabké ťtéfer iaéatl
ttn t4l iiii

MlBov v lH'intlit XtlfSk
„bt lukiiif a iutiis

Rlaial leéaata M l aal llak
1'Ulnirl s 'i fi- -

Hll lul l'nH V lrJ lhl K k

I I ! Hitll I lJ i A !! f

— Ve hprinnrl4 vinikl v

ílimk vt j IihI tán pul ar v

ainl (ávllkůlolny A IVDntiolla

nalérajli I aaí iiptonlřrJ f !

na ilnl sttinl Mam ut NakaMé
alianl kl)rlny nalétala pil
dřfvtnýih ibthiB a bfliem jedu
hodiny crll jilul la ta domA krem

liulliny jiihri MlnlorJa lehla po--

lem Hu lcJvy nt avir ni iihu
laihtáneity ť) ty pted inifralin
AfiInVHmi IV IVIknvt

tlili t k UtoltU UllMhO álll

Konrcnl Ismíř vteihny ptrkál
ky k Mpofíil vlik#ho llla )oit
pít koniny diky diplomaiUVé o

Haiaotti lahtanic afno it krvtat

lisy 1 nrAitupnoMi pmídni
KooMveila ktrtý t#nit přinutil k

V)konln( ho poínttJli
111111 amloHvy pitM"HM do

kontfnl Unsiik"ho ptftplavu
lwlrt v rnt 1 iitittia vliko

řiiumo itit
i imt ii ~ri tí

""VftMiíkalJíi Mřeli

?f iitV:" Vf4iikIiU SoÍ Fiírrtí
Wnrifli M n 11 Kll'"'"llllsi II (! ( Vi'rtllMa

llojl ko mul ko ttslaík sinu

tiiu )' lít niuliunilurj!
Vtlém

Nl fttU ARKlUAtkl 1UMIIU

HkUtvot-vn- l miIi iiinn Kom

vvíirm phtetMltli tihlokopftm vl

Ul%l li)iM trlé řř
na mUt up0f(rniií na ta k{m

piJrtým rpftnlHiii po li ilíval chi
r £%Vf 'lMMlr fmnou hiimistr

a dniytl priJťnla KoožJvell

li Mi 4 ni a na mltt k al jest to

smutný dkat vysnělotti jiMétiiti
íeikíliij finálilva l takového

nlckeho liHsvce svými ptněsi
podpoiu a ) Jíluje

SrKAIoN TnR t
proti nlivíUnl panamské (rA
plavní smlnuvy a toho důvodu

! A It C I SI ťl '!
i jr ?ip"řiK'lY'v„

nou Jl htiy proti J rol dokanni
! iIcmoktAtiiká strana tbyleín

KkoJa na budovách i lásoháchod

haduje te na I jo 000 k leíia po

pltění nltnáll pouta li 0000
— Paul Schindlrr bydldí 1

mal la ft plaiýitt drhaiovtitlm 1

Mulotiiě kl má tvé nrdottalNrfc

ky ak nlptavě uh stavily s#
lllakrlrylownahipil v okrriu (iatfe

jno len cs nottaniii!lné pře
spáchal ve tlvttek vefrr srbe
vratlii laviteliv te 1 rifle Schimlilrkjt ih-t- oíj!-í- HMif

kAřky v ktu a prolo bylo lépe
chváliti smlouvu lak jak je m řli

-- POJlM f Nl-1'- rávl

uď i imitovaný í I

kaldý 1)1 poplttrt piotl ohm

vlitu t blesku neb se il tačttv

bity blýsaal Zastupuji ll
těvh n)lrplíth spulif nosil

HOMOVINY V UNWOOti
Mim na ptoďj nakolik domA

kin st proll lnino a ia mít

U)ili puJinluik rovna lak ním

pto výminklU n b a l koupi toi
I k tt%kti!i(t tu tu by (inU
musel dát ta prát Iný lot Mim

Ul ptlidné loty na prodej
Iiml 1'nlda

V ůtetý večer )je násleď
krm porotuhané výhyl ky nákladní
vlak t kolejí a nebýt v lěi h mUlrch
obilního skla In bylo by nřko
lik kár naložených obilím pfrko
lilo laklo ale Růstaly na

budově Vislo to dělníkům druhý
delt al do půl noci než uvedli

tase vle do pořádku

ZdMuja si nám 1 jistého pra
mene te v nedělí byl zase nát

oblíbený pokrývač noh na honě-Te-
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krásnou farmu v Rockíord town
vSak vrdor tunu páni nad ním

náji innou smlouvou uavřenou na thipu a má ae za to že zoufalého
Pokrok Západu

Omaha Neb

"mudrc" ten nepostaví také proti
tavbě telcitnic stavbě parníků

proti utavbám tunelů atJ kdyf

příroda pro to neučinila žádná

opatřeni?— O vtom spolkovém
senátu zasedají mnohé hlavy jich!
moudrost spoííá v jich— peně-

zích

Vítézstvi uhlokopfl

Rozhodnutí arbitraění komise

too roků a právem stálého obno

vovádí

Omaha Neb 25 třezna 1903 My v této smlouvě uznáváme

suverenitu republiky Columhické

činu dopustil te oáslcdkém chatr-

ného zdraví

— Ve Stella vznikl v tobolu
ráno požár v přízemí Ulncrova

operního domu a dříve než byl

uhašen zničit sedm dřevěných
budov Škoda požárem spúaobená
odhaduje se na £6000 pojištění

na lsthmuju a tím nepřímo potvr

zujeme nale zásady pokud se týčeCt čtenářstvu!
ncodvislosti a territonální celí tXPOSITION

slvósti sestemkých republik v jižní členů do městské rady jelikož
oněm třem členům nynějším vy

jež předloženo bylo v těchto dnech

presidentu Rooseveltovi znamená

úplné vítězství unie uhlokopů nad

uhelnými barony Téměř veškeré

obnáší 14000Amence- -

Průplav bude neutrálním a bude prší v květnu čas Konvence byla— Fred P liloom vysloužilec

pensista z občanské války byotevřen pro všechny národy světa hojně navštívena a myslíme že

nikdy před tím nebylo účastenstvíza stejných podmínek Spojené
požadavky a nároky dělnictva

pracujícího v dolech byly komisí

jednohlasně uznány Státy jsou smlouvou autorizovány větší Příčina toho byla asi lato:
udržovali pořádek nad průplavem Někteří členové městské radyKomise ve svém výnosu přisou

dlící na tvé domovině pět mil

severovýchodně od Stuart nalezen

byl v sobotu mrtev v přísklepí
tvého obydli Porota korooerova

vynesla rozsudek Že liloom spá

nad iBthmickou dráhou republidila uhlokopům zvýšení mzdy 0
ce Columbické vlak jako svrcho

nechali te slyšet jaké novoty od

května budou zase zavedeny a

kdesi cosi Ježto ale těch novot
a přirážek už teď máme habaděj

10 procent a tentýž přídavek byl

přisouzen i strojníkům topičům a vané moci přináleží povinnost

zaopatřovali branné tily k ochraně
chal sebevraždu Rodina jeho

bydlí y butler okresujiným zaměstnancům v uhlodolech
průplavu V nutných případechpracujícím a mimo to pracovní občané te mezi tebou usnesli že

te hromadně dostavf do 'kaukuau'
— Nedaleko Shelton zastřelit v

doba byla rozhodnutím komise
zkrácena Tento přídavek platí

však americké vojsko a loďstvo

může býti k ochraně povoláno
Columbický kongres schválí

neděli v poledne íarmer Tím Tur-le- y

souseda tvého N P Rlisse
navrhnou si do městské rady

lidi na slovo vzatá což se jim takéod začátku kdy práce v dolech
Prasata Turleyova zaběhla několi

byla opět započata
Uhelní baroni mlčí k tomuto

kráte na farmu Blistovu zoičila

mu mnoho kukuřice nakupené na

poli V neděli odebral se Bliss

podařilo Navrhli následující pány
do městské rady: Wm- - Huseneť
tera WJBlaira a Tomáše Dudu

vesmíi republikány a staré osad-

níky 1 jejichž správou dozajista
bude každý spokojen neb v tom

Po ítyřtýdolm marném čekání

ni novou zásilku kalendářů "Ame

rikán'' oznámil ním p Geringer
že již zásoby jeho jsou úplně vy-

prodány Žádáme tudíž všechny

pp předplatitele kteříž si vybrali
za prémii "Amerikán" aby nám

co nejdříve (dělili přejí-l- i si

bychom jim oněch 30 ctfl buď

vrátili aaeb jim je připsali k před-

platnému na "Pokrok Západu"
Záiovtfi podotýkáme Že i záioby
kalendářů z Čech budou co neví

dět rozebrány V úctě
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Často hříchů

Nkúspěch otužujíc charaktkr

pravého muže
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také zasahuje sebe samu
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budoucnosti záhy umírají hladem
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více ceoy nežli chytrost bez pra-

covitosti

výroku komise jako ryby patrně
že v duchu litují svého hrdopyšoé-h-

hlupství které jim diktovalo
odmítnouti požadavek uhlokopů o

pětiprocentní přídavek Kdyby

se tvým 1
m

synem na pole a

a usmrtil dvě neb ti prasata
Na cestě k domovu

setkal se 1 Turleyem klerýž jej
zastřelil Vrah zajel později k

oboru nejsou žádnými nováčky a

Storz Breving Co
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příštího měsíce a zvláštní komise

jmenována presidentem započne
ihned t přípravnými pracemi k

dokončení velikého díla

Doufejme že až toto obrovské

dílo bude dokončeno že panam-sk-
ý

průplav splní všechna očeká-

vání V obchodním amíru v něj

kladená a že Spojené Státy za

energii a za své veliké obití zí-

skají tímto spojením dvou oceánů

přiměřenou za to odměnu vzpru
žením obchodu t jižní Amerinou

vědí ak na kliku hmátnoutbyli tenkráte dělnictvu učinili

Minulou neděli dleli v nafiesnmaršálovi Oliverovi do Shelton a

přiznal se k vraždě Byl zstír-- a mětitečku návštěvou u svých rodi

tento nepatrný ústupek tu nejen
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Čísla XIII český Ierv Heafortli Hed

woort (' Mlnn
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s tajnmník Jaroalar Kofanda M)tt Jafil pokladník Jan Šuse

číslo XIT Iadlmír Kláeel
V llaiiK ! Win
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1'lsdawls AMrt Kiifa Joa Koukup tínalo
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Jan lloaě XT Hnaklns Mlan
odhri ar aihfirs kadf 4rnh rtrru k v
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"Bliw Ríhboik
Kearney Turley jest stár asi 50

světle nežli stojí nyní kdy celá
roků ženat a otcem čtyř dítek

kou od Abie a jelikož jsme 1

panem Vávrou uzavřeli nějaký
obchod ilíbíl mi že půjdu za

kmotra Dej nám dnet a raději
hneo:!

Blist byl 55 roků ttár a zincchal BOl"pll ilillil ulro

vyznamenaná zlsťU mcilullt na

ZnmisislpsM lýtinví:
zde též rodinu

Veřcjnottt k ním vzhlíží jako k

vydříduchůrn a lliá
řům kteří zúmyslně podváděli
veřejnost

- V Norfolk zničena byla po
Při zábavě u Bartošů dre 13

Komise ve svém výnosu částeč
dubna na velikonoční pondělí pří

žárem v nedělí kolem 5 hod ráno

dvoupatrová cihelná budova vlast-- !

něná (1 A Liiikartem a P F

Sprecheremf tři sousední budovy

J A Fiala
jiO vlastni

(

Eletrantné linOTIlírn

které bude hrát plechová kapela

pod řízením pana E- - Veselého

budou rozdávány vajíčka malo-

váni v národních barvách

ně přistupuje na návrh obrvydři-duch- a

Haera jenž před komií
navrhnul pohyblivou škálu mzdy
Z každé tuny jež prodána bude o

5 centů dráže přes M 50 v New

Yorku obdrží uhlokopové 1 pro

byly znsčně poškozeny Požár

vznikl v úřadoval Norfolk Press
v přísklepf domu a za nedlouho

ař ni y MJOIIÍ1CUTíchaček Brot obdrželi v

celá budova i t obsahem stala se posledních dnech velkou zásobucento z této zvýšené ceny uhlí a v Janečkovi budov
'

vt Schuyler Metr

ÍVtný ze o nivo- -

rninnesottké mouky "Old tdeepypři vstoupání ceny uhlí nepoplyne
tyt" Přijďte a kupte sl Ji ntcelý výtěžek do kapsy uhelnému

kořistí plamenů Skoda požárem

tpůtobená odhaduje te na více než

tt 1000 kdežto pojištění obnálí

pouze at i 5000
vara stále naěeputrustu ale uhlokopové dostanou z

toho částečný svůj zasloužený po

průbu Má to být mouks dobrá

tak že te jí žádná ze zdejších ne-

vyrovná

NeJlupK druhy vína llkárě 1 doutník 6

Prodává pivo na soudky va velkém

Vzorná obilulia Ctiutná zákusky po

í ze státu nebraska

VYPRODÁ SE řeznický obchod

v četkém městečku v jihovýchodní
Nebrasce J:st to jediný řeznický
obchod v městě a dobře ae vyplá-

cí Ncjlepll příležitost pro dobrého

českého řezníka Příčina prodeje

jest vzdání se obchodu a odcesto-

vání Bližší zprávu podá red

Pokroku Západu Omaha Neb

33 —

— V North Loup v pondělí
min týdoe časně ráno udeřil za

bouře blesk do větrníku náležejí-

cího C L Clementovi po loůře
na prádlo tjel do obydlíkdež řádil

po několik vteřin načež zhoubnou

činnost tvou dovrííl zničením bez-

mála všech telefonů v městečku

— Ve Wafcoo odbývali předmi-

nulé úterý republikáné KRukus v

nětož bylí nominování jednohlasně

krajané Edward Killiat za měst

díl Poněvadž ikála mzdy komisí

Lékárník T V Hickmtn ob vainl iJ W Hrwiba Vtwla J W lrf--celý den 10

s

Novinky z Llnwood

Minulý týdeq roznemohla ae

lajaomlk a 4'4tnlk Jakub Msrsi I11A ku IX

ustanovená jest ta nejnižíí tu 1

kdyby uhlí kleslo pod I4 50 mzdy

uhlokopů tím neklesnou
Hl pokládal Káral Marši t K eor libdržel právě vslký a znamenitý

výběr papíru na stěnu cena závit and Wliiism nt„
čísle XVII Tlswrr Mlaa

TRŽNÍ ZPRÁVY

OMAHA dns M Mnut

na zapálení plic slč B HájkovaKomise v moudré své opatrnosti
Byl k ní povolán Vt Rots který

ku 5c tž 30c žádný zvláltnf po-

platek za lem Nejlépe dělaná

barva za I120 galon Rozhodně
předpokládajíc že někde povsta-
nou spory pokud se týče odměny ji nyní ošetřuje Nyní nalézáte Imiii I pfi ktfo iiá„ m li

0í I bil Me„ "

linmtntf mé ♦!)''
tt zaručuje že vytrvá po pět let

aCt pravili PM
' iRrtin Rsrlol tsjsm Wanusl Martoll
l'tník J ř Mpsaksi pukl J II than

čísle Xtlll IlratH Herere
V Drwoed Wl#

irnllllai nialsdiilM itanlkf i bfsd4 Tsm°
K faslko mlauuMaada Jan Plllsr talanialk
jMsf railit 4'si Jan Krlk piki i
ŠKoski přivodil Pr Marai rallfnl atrii Jaa
Nrirt ranko nl atrii řlr Pstrlik
HMdhrsJl kaMou druhss nsdill r mttiij

kterou přidělila nařizujeaby tyto
jakož í jiné spory byly urovnány
arbitrací pakli nebudou moci býti

Ve urUmtt liail'4
Mtflo a mUUrmt rroMo lili

MiUle turrn utjpH anr "
Málo farm Ipstiii U tulné H "

urovnány dobrovolným dohodnu

nebo te barva nahradí zdarma

Velký výběr natěračských štětců

za ceny velmi levné Všechny

druhy bělob) a čistého Woodman

lněného oleje V zásobě Přijďte

tím Práce při takovém dohodo-

vání nemá býti přerušována ff „ lonamtfa

Poněvadž se ublokopové 1 uhelní vizte 1 budete uspokojeniského pokladníka á h Kiidrn

za radního druhé wardy — Kdo rhceš nechat poji

Kulsta VQViic "
"Kvhuf HaiSí

Kobouti „ av "
"Krornl t3lc

SOUTH 0¥AHA Ii II llt„

baroni zavázali že yýnos arbi-traČ-

komise bude pro obě strany
závázaým na tří roky tu na tento

— Minulou středu ráno naleze stil neu(iumeů ae zeptat dříve u

J H Černýho jenž zastupujena t byla mrtvola letého Otto
čas bude mír v uhelné pánvi flallsteina na křižovatce li & M ťarmářskoii vzájemně pojišťující

Josef Kavan
jj pozemkový - -

tll i pojišťující jedutel
JJ70í)Již 19 tilice®- -

Prodiri Ifdf v Oiiim v tlt risass pa
ssaikr aariiria řannr v kllll Orsasr r
aUlu i bojlilinliipatrl rim a ! ssllr!)Irsm pF ssnif h nsjniHirb Til asíf ri
rf bolororinli aliatraktl

Obraťte te i důvěrou a něho
bude vám tprivedlivi potí uieno

dráhy asi 1 Yi míle východně od

Sward Mladík vracel te od taUnit uhlokopů ta snažila sica
společnoflť' ze South Omany U

šetří Vám hodně peněz Optejte
te hol J II Černý

když ztratí svou hlavu neztratí

zárovefl ní tvůj jazyk

DEMOKRATICKÁ "maKMONIZ" A

evropský diplomatický "koncert1'

e vyznamenávají stejnou rozla-

děností
V DKMOKKATICKC STKANÉ JAK

stává oyoí dovede více enthusi-anm- u

vzbudíti svatý Patiick nežli

Aodrew Jacksoo

SknXtOR GoRMAM RAťí BVfMU

ynu aby §e oepoultěl do politi-

ky Proč mu neukáže na sebe

jako na odstrašující příklad?

IIílW GRISKří ktírX mí }%h "asi

40 milionů' se zdráhá platit da-

né Inu kde pak by byla babka

Greenová nabrala tolik peněz

kdyby byla ncíctřila?!

V Ml!f!M)URI OtMOIJZKNI HYU ClK- -

nov jatkářtkho trntu pro špik-nu- tí

k pokutě po Í5000 — Budou-l- i

to muset zaplatit jistě í to vy-

nahradí na spotřebovatelích masa

NfcKTÍRl tlEMOKRATIČTÍ PRKpXcl Si

anaží zavétti v řadách rozvrzané

demokracie harmonii To je

mirůé lásky saažccí seboť ttyzn
jím to bude vždycky ruiití bule-

ním do ivých atříbrných cimbálů

Prkhidrntska' homimack od

strany při nynějSím

panujícím mínění mezi americkým
lidem není jistě závidění hodnou

a přece tolik demokratických
má na ni zálusk ] to

divné jak se někdy lidé tahají o

přednost dpstati— výprask

SlNATO MOROAM UWVÍL PROTI

panamskd smlouvě několik neděl

tato přece byla přijata 73 hlasy

proti 5 Možoá kdyby byl mlu-

vil do "luftu" jeStě několik neděl

byl by toho docílil že by

smlouva bývala byla přijata jed

nohlasně

V JÍDNÍ Z RíDAKCMÍCH KOTICEK

v posledním P Z aveřejněných

zůstala nemilá chyba Noticka

ta míla znlti: "Šrattný jest ten

člověk- - který mole apolehati

při vyšetřování komisí vedeném

aby docílil uzníuí jko ftporoá
strana ale to se jí nepodařilo

Solrtb

Vull vkal al
Křiv
ial&vtft

Voli U krtu nl

frfUH')iA
řrvnt (rivutMiil

Prusu hnlii ilIMi

Or naJlapM

JliBv

f0MM
H"4 It

tnw
l7ar
rtnar t

„ tvá™
t řmíc

neční zábavy v Bee v kočárku a

má te zt to že oa křižovatce byl

zasážerf nákladním rychlovlakem
zmíněné dráhy Kočárek byl roz-

tříštěn koně vrátili tt domů

umí

Pozor krajané !Bboť komise ve výnosu ivém

rozhoduje že nemá býti činěno

rozdílů mezi uniovými a neunío-vým- i

děloíky
V čilém městečku hustě ošize

— Ve ttředu odpoledne udála
Jen v tomto jediném bodu byla

snaha unie poražena to vlak ne

IICAOO in ti Mním

trf oltna 11 k ektnt
4o4áil 9riii bt

Vtceíee l t ckanf IM:1 friSTM "

ťrw 1 1 Iiaiá " usu "

('rnatt MU "
4i "

se mezi Dustwiik a Guide Rock

průtrž mračenkteroui byla značně

poškozena trať Durliogioa dráhy

Dr E Holovtcliiner

ský UUi
OPKIOR na roh'i li a llosard ul tbssts'
liicklla arsHlio TsIaIo lim
V plalrni a fialMnl od 14 4 It kstla rlsie

44 I 44 odpolsds ao4 t 4o rsisr
Taistss r~in lof

padá mnoho n nu rWtof om

po tomto svém vítězství zmohutní

ném Čechy vyprodá te obchod

grocerní ttřižní obuví atd Zboží

má cenu od fjooo do 17000
Velká obchodní budova 70x25

ttopách t obydelnými mlsnostmi
v drahém poschodí Vedle jont

obydelní důru v ceně 1 1000
rniítel pumpa větrník velká káď

na vodu 'vše v nej lepším pořádku- -

Kolem liastingt a v Adami okresu
a sesílí je&ti mnohem více a uznání

ti si ivým časem vynutí
řádilo po Celý den krupobití a

ipůsúbilo značných škod v Hanaeo
OfMl I bil " „ 1S14 "

0ií Wt "
ttOlM

už mimo vie nebezpečí

Pas Karel Hladký nalézal te
minulý čtvrtek v dobré náladě
a čattovsl na potkání Když jsme
te ho tázali po pffčiněidělit nám:

"Máme u nát kluka jako buká'
Gratulujemt

Bratři Faytiugrové otevřeli v

posltdnlch dníchřeznický obchod
v místnosti Kaveoyho Nyní jou
připraveni každému posloužit čer-

stvým masem a chutným uzeným
zbožím

V úterý minulého týdne ode-

jel do Oinahy pan Ludvík fiezač

odkud te druhého ťnt živ a zdráv

domů šťastně navrátil

Pánové Karel a Joseí Křížové

od Brtinard navštívili nás v so-

botu Vle bylo v pořádku jenom
to nát mrzelo že Josef ani na tu

holku "nešlápl" i

V sobotu navštívil nát pan
Hasík ttaršl t Abie Neb S pa-

nem Mašíkem už jsme te dlouho

oviděli a proto thledáuí bylo tím

upřímnější Pan Ha tik jeet dobrým

společníkem a bylo aán líto že te
oetnohl déle zdržet

Minulou sobotu odbývali uči-

telové a učitelky z celého okretu

tjezd v David City- - Sjezd byl

hojně navštíven a večer byl zakon-

čen pěkným programem
a

f Krajané pozor I Vědomost ae

yám dává že náš "Táta" černý
obdržel velkou zásobu zboží z

brutu nového jako: brejlí velkých
vitacích hodin všeho druhu jež ae

hodí Jo všech veřejných místností

též má na skladě velkou zásobu

krásných hodin pro dům Vle

prodává velmi lacino a protož
kdokoli něco v tomto oboru potře-

buje navltívte bo a přesvědčte ae

Mimo to trhá zuby bez bolesti

spravuje hodinky a hodiny a hu-

dební nástroje všeho druhuProtož
ti Táty Černýho musíme vážit

"Pokud je mezi námi buie dobře

námi!"

tlweNlak4oliai- - t "a okolí ř V- - Gibbo St v PauW
itnB k rl {liai k dr4il Vtfrt "

ixtffl k krm-t- il k tuáM at "Prodá te vše pohromadě aneb

pouze obchod samotný Budovy

Komise se zhostila svého úkolu

tak jak celá veřejnost americká to

od ní očekávala a zasluhuje za

spravedlnost tvou uznání

Největiího vlak uznání zaslu-

huje president Roosevelt který

svým rozhodným jednáním přinu-

til uhelné barony k povolení
President unie uhlokopů John

pronajmou za přiměřený mě

síční nájem Dobrá příležitost
pro Čecha Bližší podrobnosti

Hospodu u Šňupco
VUHTXÍ

Fruncl a Vávra
ia robo 13 a Willíam

OMAHA NEB
PoiloeM aým námm a krajnnřiw

vMy tím neJMrnřlilm Mehlltzovým á

kem a tisml ilruliy vonnrb doutnlkb
lnholnýtiil likéry a po cl on bulnfn
lnnui
Viorná obsluha Z nálevnou nalr4

vřdy ochotného Rabatu Tkl A')J4

Harward a Qeotra) City hřmělo

blýskalo te Kdežto v CbadroďaÝ

severozápadní části tlátu řádila

prudká sněhová bouře

— V místnostech nebratské
státní historické tpolečnotti v

Lincoln vystavena jest deska z

bílého bronzu jež umístněna bude
na jedoOdn z obrovských ttromů v

ptrku Santa Cruz Cal na pa-

mátku zesnulého JSterlinga Mor-ton- a

otce dne sázení stromů Pa

podá na požádání
Louis Kudrna

Mitcbell a též i znamenitý hlavní
a 3— wshoo Neb

PÍSTÍX a hlíza v týle
právní rádce unie Clarence S

Darocow nazvali rozhodnutí ko-

mise viím právem vítězstvím a

bohdá že za tímto vítězstvím

následovat! budou i jiná až ko VAJmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
íllíCÍ

ser
15 a2

fmtna 1 1 -- no trn III "

tmta bojliika Ifmuhf ) tin'
Kamena Wulff llIM

živý dvbyltki

Ptknl tl o)lv1 flt Il laIlabmil U k praitr4nat tnn"
Voli ka krami tt 1a4f)
Irarjr Il tiQ4 tj)

Jaforť '
Ilfajin

Tiau I)0
Twtl krmanl Valt lliWM ť)

Tniwltl voli a t1a
PraU IMki MjlopM ?RO! RT

fmmu Miká rbrwi ' t7 SV

PtomU krabi tl
Ovca pkni al k Vfbruiai
bBU llak&TJv

lhUlt Upviaí 'Kií7t
KASSAI (ITT (u M Mim

PSnlca C t-- ťrH k oklodial t%V'i' kati

Pinie t t Ivnli k k44 "
Kom t-- Mli k ok V4ia( t4- - "

Km 1 1 aftk k k In4il tt "
intl f Mlf k ok Mha Ksate "

"ZlUtl-kkas- c
Swm Slawakr vkr lit Mls
tM prsrtjai M MOtJt "

nečně se dělnictvu dostane plného

mětní detka ta zhotovena byla v

Det Moíoet la Guvernér Mickey

prohlásilž dea sázení ttromů má
na sebe sama" SazeC učinil ve

Plxmlnoro 14'n! pllťll a hllt
!! b tw nof MwSf
li priMilMlt-- Vdít UiM
fdan li s H' ! Uiim ptu

'Jtiwrflif oMítnla H

rtKMINO RKOR ChwrilM
( BDHU I rr4 ( lilríKI

podílu na výtěžku jeho prácel Malý & Cousinvé vlemohoucnosti takového člo

víka "špatným" místo 'lťastoým" — Kouříte rádi dobrý doutník? býti důstojně oslaven občany neb

raaskými ve ttředudne z J dubna
v den narozenin Mortonovýcb

NfeKTtfeí měmrCtí plawci V ÍÍS-Ví-

sněmu vystoupilí proti ame
jestli ano tož zastavte se u vac
Dušátka U48 již 13 ul a požá

dejte o "My besť Při tom mů-- t

aí vvbrati oěknou dýmku

Meroi lů&ií Mm
iifitífitó! 11

VylllOVfajI
pokojů

— Ve West Point nominován

být v pátek v konvenci občanské

stranv do tuhém zápatu p Fred
'VlulBl- -

rickému německému poslanci

Sternbcrgovi 9 obžalobou že prý

iako bv president Roosevelt neb loičku iichž má DuíátkO

hojnou zásobu jakož i tabák kuř- -

byl I císařem Vilémem na jedné
Sonnentchein za mayora v rt
publikánakém kaokutu ve Schuy- - v č 100a jižní 13 ulAmvnL Němci nst nemaii zaa

Zvláltaí potarsoat víniijt vybot-o- ►

vovinl aipiaft a itlta
a Blliiltve mw Hfborv o l
4 niraei vi uii wuiioiai Omaní p

ttfftfftf IttttftffffffTfe
ler p Cyril Schmidt ta Clena do Vtené pivo stále čepil HellepM

lavý inupavy a zvýkavy uoutni-níkov-ý

tabák prodává nyní libru

ztaje 7— visa likéry doutníky Přesvědčte ac!
nou příiiau ke stížnosti ipíie

president Roosevelt který přece
Ikolnf rtdy


