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své vlastni vale a ona oumUli

zavihujr ani b odporuje ustino
vtným auiotilám čím větší til

jí moc Km větším se Mává

mbeeprtim pro svobodnou vlá

du Ona jet ve skuitčnoni

deipocii a její historie i?t po
třfiněna krvi a zkázou ''

Tato slova byla vdechnuti

ťarrymu tou neukojnou jtho zášti

tak kratkorricl aby nevMěli tento Mímké volby omitské urniMy
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Brna Svatha odbývána byla v

Brainard Šťaitným oovomanže
lOm nebylo však na dlouho dopřá

uiteiiúví juu Sfinh Omahu poli které viiJriou jíl Nebrnkou
želku il Dobrovských t Briinard

De Aeguit Keenlg'a

Hamburger
Brust Utec

ciinl kouiii kletá bude konali clitřjí laké dONtdti do svého po
Svatebčany provázela kapela brtvou puvinaotl Jetlli bude ko druží Omahu a jVjl občanvtvo
něoská Jak se nám sděluje bsniti tak ivou povinnou jako ti K tomu účelu i to oariličily

no těšili se v novém jejich stsvu
neboť sotva že po odbytých sva

Pokrok Západu
Omelte tb

Omaha Neb 22 dubna 1903

vila se společnou znamenitě jenomvelnu chytře Chtěli zvítěziliomažkká tu vyilovujeme občan- -

t vn jižní Omany již předem tvou

touitrait

proti sorganiiovanému dtlmctvu
t daleko větším právem b)
mohlo odpovědi! Svému hanobiteli

přsdvolbách obou politických ttran je vymjeden X hudebníků měl ftkti mů

lu Hned kdyl vyjížděli z Lín
wood chtěl platit jízdné "iípy'

tebních obřadech se navrátili ze

mřel neočekávaně otec nevěitio
ran Tomáš Hech kterýž trpěl na

i v konvencích měli pak být i jme
taktonováni za kandidáty mayorttvíKfVZ SK ZřRONKVřát MIUONV JAKO

kámen Doufáme že všehojivýdva povolní nástroje a kdyby p Blatnýho a tu ho konduktor

upozornil Že on pivo nepije Do
u ntwyoriké ipolecnoiti zvýšené

ZVYK JMT XAKDN ILAHIKHC

NltJHORSfM TYRNKM JÍST

návyk

"Organiiovioý kapitál zná jen

jediný zákon a to jeit zákon2IÍ
dráhy ne italo tu ae to nazývá

čas zhojí i tuto krutou ránu která
tak náhle mladé manžele postihla

byla ta neb ona ittina zvítězila tu

by byly korponce v úřadu mayora
Morse Bluífs prý se palr dostalizítku bez ohledu jik jest zisk

"ueprvidc:looití kdyi nekdú
šťastně tam se opět baviliZÁVIST JKST NtíKÁ CHVÁLA NtKÝťH tento docílen Všechny jehoměly jutě "svého člověka" taAAAAA Aaaataa

duSí Kriijaiid Tolteúčele dosahuje kapitál ten podTento chytře vymšlcný plán te tančili v prostorné síni p Josefa
Buchty bratra to p ženicha Při

zpronevěří několik dollara tu je

to zlodějitvím Jk je vidět je v

naší zemi pořád ten tarný veliký
VvhVbm SK CHVHAM K TKMÍ VtDlA jim podařil jen Částečně V de vojem porušoyánlui a bodlem

On nexpoléhá na spravedlnost
večeři která byla královskéhomokratické konvenci to Šlo jakorozdil mezi "nóbl' a malým zlo A H Hcnningscdruhu panovalo veselí jen cožale násilným vyhostováním dělkéyž to namaže a korporace tamdějem

níků tajnými smlouvami Čer děláš veseloKt pak byla dovršena

opět oním hudebníkem jenž chtělTav many Hall v Nzw Vorkú prorazily se tvým kandidátem

Hatvellem který jeit jim zapsán pravidelného rep
navrženceplatit zase "čipem" p Blatnéhovyiyřela Uryanovo jméno a vele-

bila Grovera Clevelaoda jako
tělem i duší

oými listinami a přinucováním
béře se ku svému cíli On nezná

Žádného pána kromě své vlastní

Jakub Svačina
vltnl

ELEGANTNÍ A HOJNĚ

ZÁSOBENÝ

říocerol obchod
v ě 1200 JIŽ 6 tlíce

V obchodí tomto naleieneMJ Uplnf
rýWr víbo i!kI nrrwrn'110 ZÍilíl

J(ratvt a prvé JnWwtl Míra dotírá
DOB a tmílof Ji ve tvyliu
nu J Ipo prívujUk Nmllu Jej
Juditou pfKlraa pHJ4t tiu

n jiných
PfNfZt JSOU CUKR1M (WLAZUjfťfM

b(doý život lakomce

Šrfcsrií si omvčiijnÉ lihu v spo

lečnoiti pfídiolivosti pile

CtíCtó U DUJUHtf žlVff nf n

mu sIS vždy pomalu Žiti

VltUHA" ŽÍZíS MNOHÉHO ČLOVtKA

vzniká z duševní jho prázdnoty

mimo to převrhl ai talíř a omáčkouAvšak v republikánské straně se
'příštího preHÍdeota" o banketu

vále a neustále staví se protiiti to pohatilo Vzdor přímo zbě
který uipoládala minulé pondělí

do klína Jak uniforma jeho vy

padala nechť si udělá úsudek la

lkavý čtenář sám '

silé agitaci a vzdor policejnímu
Macku Broatchovu občanstvo

zákonům tyto porušuje a ob

chází Čím silnějším tento orga
To je první papritk štěstí který
zaivitl na Bryanovi politické

A H Henniogs nynější měst
Příští pondělí dne 27 dubnanisovaný kapitál se stává tímttálo pevně při osvědčeném svém ský pokladník zaslouží sí plnýmdráze

uspořádá v síni Fr Bartoše velkývětším jest nebezpečím pro tuto právem hlasu každého řádnéhoVVSTftKDNOSTI MUXDÍ JSOU 8MÍNKV NkwvorštI jiukhiXni jimž bvw koncert Chss A Becker se tvojí občana neboť důležitý úřad tenzem neboť ve skutečnosti jest
nízkou oligaréhíl Jeho historie Tf f tTTTTf f fTTTTTTTTTTVTTrodinou Dle vyvěšených cedulí zastával schopně a svědomitě

které utáfl muil i i úroky zaplatit

KfelVÍ CMTV VMXIU NÍKDV MNO

hého človíka přfmo do kázníce
se dá soudit že to bude něco Skollektoval veliké obnosy penězjest poskvrněna krví a zkázou

statiíiíco dělníknv a jích rodin " pěkného a že ti tuto příležitost od nepořádných poplatníků a tím
nikdo nenechá ujít Pan BeckerA v téio odpovědí děinictva na

msyorovi Moorcsovi a ten zvítězil

bad ' šikem korpončnim malou
většinou delegátů Kdyby bylo v

předvolbách hlanování přímé jako

jet o volbách tu byl by však

Moores zvítězil ohromnou větši-óoiiui-

korporacemi a jich agen-

ty neboť v některých wardách

zvítězily delegace korporační pou
ze jen několika málo hlasy
Agenti a nántroje korporací jsouce

Cwvt ha ctait života zmAif umožnil že letošní rozvrh daní

zaiazena kapitálo! rána zrušením

levtrofho železniěního truitu le

prý botoví k odpláti e na Rooie
veltovt v roce 1904 To jiou
iměšué hrozby Buniáni nekon-

trolují americký lid aby a ním

mohli dělali co by chtěli tak jako
Činí i akciemi
Dut ZAVÍORNřHO VyAKTftuVáNÍ řfci-- j

Jediný Český'

Q
závod olovnfcký strojnicky
ů záraefnlcký v Omaze

vlMtnl

má též tebou dřevěný' pertonál tútok Parryho by bylo mnohem jest nízký Volba 5 května
rozpustilým kašpárkem To budevíce pravdy nežli v slovech hano

bitele unií zase něco pro naši mládež Po

po programu bude taneční zábava Krajané volteV nsšich dobách jest organíso LEO BAROCHvaná práce jedinou baštou odkud Pan Faytinger z Fretnont
dělnictvo mňže hájiti svá práva a

přijel sem ve středu min týdneby IW IL IIofcmaže domáhali se spravedlivějšího
porzžvui poctivě v předvolbách
i tulili se změnili vůli většiny

v konvenci pomocí podvo-
du a "badlo'' leč pouze jediný

noa Mo írith mtr-t- tt
TtlefUB IM7

Záviděni vody pIvdu hanallave nrn- -

podílu za svou práci Jaké to po
te súčaitni! pohřbu pana Aloise

Paytingra Večerním vlakem ode-

jel k domovu

šlo na jevo že te mnozí zákooo
dárci v minouriké legiilatuřa dali

koupit za tisícovku Minourštl
legmlitoři mají patrně větší cenu
nežli miiioiirští mullei vzdor

lomu Že lite jiou aipuíi užitečná

krytectví v oněch útocích Parryho
vidi ts levně a dohře 4Su

dwlrgát sklesl lak uííko Že se sta

méni chyb nežli jich nalézá

Nk SLL7NA AIK 8AMO8rATN08T řkt- -

vádí všechny ady muže k platnosti

SVÉTJÍ JIVlStáM NA httMl OHROM- -

ná většin lidi hraje vtlmi podří-
zená úlohy

BoHATMVf JÍST bttUĎSt JIZ8RO v

němž mnoef lidé utápí svoji Cest a

vé avídořtií

NíJVÍCÍ STÍNŮ NA CM1U ŽIVOTA

vrhá li mnohý člověk lim tvými

lehkomyilnýmí tmy

NmvkMiy nikoho enoTo tttjm
chudým a nevynášej nikoho proto
ž jt bohatým

ČUJVÍK NřNf NIKbV TAK STARVvi

by ae nemohl naifiti oéco x

zknšeooiti

Hrušky zráiy o Jakubě a oa pravidelného rep
navržence fttáfcí Meati-Mr- í Dra Indiu imvMAJidáieni a zaprodal svůj hlas kor

zvířata kdežto Irgitlitoří uáležt-j- l aé CleTeÍMiéaké píra penipyporací tri kdežto ostatní a o povrže
za radního 2do druhu škodných wanly

podzim Švestky když se hodně

vypršelo bylo zase hezky Takovou
sí můžeme u nás zazpívat Po

potlednl volbě jsme to zde měli
U ÍÍUHOKRATICKVCH US J O JÍZ Hojně zásobenýFred H Hoye jenž mezi kra

ním odmítli "bftdl jím nabízeoý
Kdy ani nepoctivými prou řeď

ky se nepodařilo náitrojfjrn korpo
raci poradili mayora Moorete

líce zvykli na štvaní a přehánění
ale to co napsaly "Ktwauutké

jenž nabádá kapitál k zorganizo-
vání a dělníctvu upírá právo k

zarganísování! Nebýt unií děl
níctvo dnes byld by JÍŽ hříčkou v

rukou nesvěJdinitých zaměstná

vatelú již by s mrní vládli dle
vole své a choutek svých
Tento útok zuřivce Parryho měl

by otevřití oči všemu americkému
dělníctvu a toto by se mělo posta
vití jako jeden muž pod prapory
unie neboť

Vt tdruient jtit di'lnic Ira spotenit

jany Čítá mnoho přátel byl jed-

ním z těch měttikých radních
kttříž nevttoupili do ilužeb kor

drobátko zamračené nyní se to
ale začíná vyjasňovat a myslíme
že bude zase pěkně Proč bychom

Línty'' o "Koontveltově" cest uteklí se k po'-dnlin- u úikočuérnu ¥latut„
západem to "bíluje" všechno co

jíme doxod čfctlí i v tom "ot-jdol-e
e jeden na druhého hnévalivždyť

prostře iku a chtějí lio poraítí c

volbách pomoci neudvílého kan
porací Jest starým osadníkem

omažnkým a v kruzích organiio- -
Bratři řlepodalové

173a jižní 13 ul
VM nralt Inn li nOllRnll tri'i r trhn

žitéjšlm" demokratickém čaaopne
jsme jenom jednou na tvétě a po
lití kas je politika

didáta Bemotia jeli pOKtaviiy do
Tak nám zdá Že redakce váných dělníků těší se dobrému

jménu Volba 5 květnaLXCÍ lí NíZDá ŽAONá llárMKNO pi?le

Tento úikok korporainícb
Start paní Vodáková jeit už

"KtwAuntkýcb lutft" má již nejdti těžkým to teprve počíná mvftxitně irrivné dokuimi irllprapo delší čas nemocna Paní Vo
vyšší Čau aby ie nechala prohlédtížili v manželství gentú jest tak prozračnýže í malé

dáková bydlí u své dcery píoouti v některém Paiteurově

n řronr uuttru nakuř cliri(u pi-vi- nt

nniiid oU hwin lomu S oíhIwxiKMiyBiiinh jwt khr pro rlaainf art du
Uru m m'M'II in iiipíllio tiHiti

lpl iiliuluhjr řírmjm nlkl mit
Novinky z LlowoodKovž Cujvžk řočÍNá muNouri Pivlové a pochází ze Slatiny blížeúmavu

Krajané volte

W II Huntcra
teprve poznává že plány e lehko

dítě maže skrze něj vidět Benion
nemá sni té nejmenší naděje na
vítězství ale má býti volavkou jež
má os seb stáhnouti sípoA čát

25 V drtí BKATÍtl NKPOÍ)AfOVETAKtUUHOíSÍCIIOIí IZ (jŽBáNKKm
svornice kraj králohradc-ck-

____
Šotrebtvoří ale těžko provádí

pro vodu až ia ucho utrhne praví -- KKHK
V minulém čísle "PZ"jiem

e zmío'1 že bratří Faytiogrové
obdrželi smutnou zprávu z Oma-

hy Že jejich bratr Alois se náhle

Pakli hk chcc txmm k cíu tu
republikánských ItUno a tlm májedno ceiké přliloví zlodějimuifš tQntati na přímých cťitách Edward Donatbýf pomoženo k jinému vítězstvínašem poštovním odboru tak

Projev soustrasti ! pravidelného rep
navrženceroznemohl na zrpal slepého střeva Utnl(demokratickému kandidátu korpodloubo chodili po křivých celtách

až konečně na nich byli dopadeni rad Howftllot i

nevyhledávat! křivých
!

SfODNÍ rnuvuY WnTVÍ níjíiou '

pramenu látky viditelný dle obje
vují te záhy po ivatbě

ttt t

Hostinecza inéstskélio komplrolera
a že mcsel podutoupit operaci
která se ale nevydařila a že Alois

Fsytinger zemřel Po obdržení
vsicnni tri kandidáti stoil naPrendeot uoonevelt nařídil nej

přímější vyšetřování těchto zlořá platformách veřejného vlastnictví
obecnému dobru sloužících podoida a vyčutěaí Augiiřova chléva

bylo zvěřeno čtvrtému příručímu ko avšak u Howella a Bensons
Manžílství jtrr wjtkkií ío kíž

lidé nikdy nepřeitanou látetvz lor
tomu žc jen tak málo jích udělá generálního poštmimra ÍJriMtowe jiou platlormy ty pouhé sliby

zprávy té odejel jeho bratr Frsnk
do Omahy a přivezl ho úterý jsko
chladnou mrtvolu Tělesné pozů-

statky A Paytingra byly uloženy
na Národním hřbitově ve středu
dne i j dubna odpoledne za

W H Hunter vlastní groceroí
obchod jejž po dlouhá již léta
vede úspěšně Jeit mužem pocti
vým a svědomitým a není přítelem
korporací Jakožto č'en přebil-žec- f

komise docílil toho že odhad

majetku korporaci značně byl

zvýše Volba 5 května

Vteřoé pivo tttlv na ěepu
NejlepSI vfns likéry jxmné
doutníky udit 1 ziaobé
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