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se otevrou a jadrný hlas pí Vilám-vanov- é

jinak obdařené zlatou vý

mluvností ozvo se v hlučném

"dobrý večer'!

miic Grania Lincolna a vnnt c
Frincíl navrhoval Koonevrltovi

doucnost tak skvělou před Sebou
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" Pokrok Kradu
Omaha Neb

tomto národ
zakroutil hlavou a vyčkav malého

lépe Um kdyt nejen budeme je j:j Hamkrgerokamžiku kdy zavládlo ticho čá

stečné zvolal silným hlasem

Mluvím k Vám dnes ve výroční

den narozenin velikého lichého

volíka L'lycs Granta a jsem
chválili za zdárné rozřešeni pro

SfKUÍil tllií KURl NlVAiř NK

IfpSího ca práci vypučltávaií te

ptý člověk niote být ra desák tiv

To je mořné ale takový deákový
Člověk nemá mnoho ceny

Uroomysíí Eacií "Ptnrjí"
Clevelaoda z demokratického

kandidáta prcsidcnstvl Jestli sku-

tečně nemá demokracie lepšího

kandidáti psk ať spakuje svoj

raneček a jde na odpočinek

Omaha se stala strídiskím
boje

blémů které se jim postavily v
"Nyní moji spoluobčané dejte

rád le mám příležitost promluví TropfenPanf Vitamvasovou následovalami všechnu příletilost kterou mů11 n i
cestu ale kdyt tlm lamým ipůto
bem budeme řešili problémy nati několik nov ke tnromazueni

mni Hranová Po uvítáni námtele neboť ji potřebuji" Tito
iako iest ttoto v tomto velkém lich dnů Nejskvělejší slavností ooznámka účinkovala a dav se milých hostů seznali jsme příčinuOmaha Neb 6 kvétna 1903 ktprMrtiIou auuatavu mfn( a

lillioUrní aa iiudt-- pftouliltypickém městě západu u příleti Liuculnova chartkteru bylo te tk nnnlnl návítěw — " edemeztišil klid netrvat ale dlouho a
1 a

spojoval víru v ideály se snahou
nro vás 1 kočárem a teď ic nouiePresident mluvil o expansi a řeč

jeho byla provázena častým bouř do parády dědku (tak mne posud
ŽXRUVOSr Jí STfM LASKV

PCjflOVANt BVSTfcí PAMĚf DU'2NÍ
kvetoucího muže Jmenuje panilivým potleskem

docílili tyto ideály praktickou ce

stou On nezápasil i vidinami

on nevznášel se do oblak ale čelil

faktům a snažil se docíliti nejlep-Síc- h

výsledků z prostředků které

Vitamvasová ač jí í plna srdceDvéře paláce uměni byly Otee jí otupuje

Dluhy pftiPRAVtjí Clovéka o

mostatnost

SA

promijím neb oplátkou jí říkám

babo) a hleďte ať jsme brzo
vřeny k dedikačnl slavnosti o i

hodině odpoledne a když se pre-

sident Roosevelt do paláce dostaměl po ruce Když nemohl docl
Mouduí Clovék netouží po tom Národní síni — FUjelt z umany

čeho nemůže dosáhnouti páni Bureš a Kořisko a tudížliti toho nejlepšího tu byl spoko-

jen 1 tím co se docíliti dalo a co

on činil v oněch dobách to musí

vil o 3:15 tu te uvnitř tísnil dav

60000 lidí President senátor
Carter člen komise světové vý- -

Bude li dělnictvo

při sobě svorně stát

musí se kapitál
v tom boji práci vzdát

Aent pana Boha Baer pro

testuje že prý Žádná z jeho spo-

lečností v nichž on je řiditelem

neporušuje zákon Baer musí

mít náramně špatnou znalost 'V

Dle posledních dilpeSÍ Rusko

učinilo v Mandžursku "ústupek''
na protest velmocí Ponechá prý

brány Mandžurska otevřeny ale

chceme byste tam též byli —
Diplomacií jbst pěkní jméno pro

sti narozenin velikého západního

generála velikého amerického ge

nerála jest to dobrou věcí

úctu svými rty slavným

naším zesnulým velikánům Jest

to dobrou věcí vždy chovali v my-

šlénkách co dlužíme památce
a jeho následovníka

kteří zbudovali mocnou tuto re-

publiku co dlužíme památce
Abrahama Lincolna a Granta a

jich následovníků kteří ji zacho-

vali

Pánové pravil jsem že jest to

dobrou věci uctívali památku veli-

kých mužů i minulosti svými rty
ale ještě lepší jest uctívati ji svý-

mi Činy-
- Slavné upomínky minu-

losti národa maji sloužiti mužům

mezinárodní Ibaaí
me činili v dobách našich

Inu co dčlatř Vzácných nám

hostův z Omahy nenecháme přec

čekat!
Člověk kterV se krmí nadějemi Naše spletitá průmyslová civili- - itavy president D R- - Francis

Členové kabinetu a oejvyššlho lou-

du zaujali křesla ve středu platsace přinesla nám mnoho dobra Nci bv napočítal dvě stě mi
ale zároveB postavila nás vstříc

lionů byla moje stará ušněrovaná

obyčejně trpí hladem

Byl první máj byl hojí cas

a dělník chce své právo zas!

Chudobaspojena se spokojeností

formy Na pravici presidentově
seděli diplomatičtí zástupci namnoha problémům Jest jich načež rozloučivše te i dfitmi pe-

lášili jsme tmavou noci k líni námnoho v našict dnech jako ku

př problémy kapitálu a prácebude držet na dále jejich klikyjest lepší než bohatství bez štěstí
levici delegace senátorů a kon-greiní-

cizinští komisaři výsta-

vy generál Mílea generál Corbin
todní v průvodu dvou pani které

byly zodpovědný za náš osudAntiimperialismus není nic nové- - trustů problémy týkající ie far-mer- ů

na iedné a drah na druhého neboť již před ito roky jsme v
SÍ8 asné osvětlena nosuiaa generál John C Batei i mnoha

straně K řešení těchto proble

Oznámeni úmrtí a MnM I

Hluboce zarmouceni ořiiamu-jent- c

víem přátelům avjím a zná-

ni Jím Ic na milovaný ayn bratr
a Svakr

Karel Spěvák

vyrván byl neuproanou anirtl z

rodinného kruhu naíebo po kra-t- if

ké nemoci v pátek dne 1 kvét-

na l'J)3 a v nedřll dne 3 kvílná
l'J03 pohřben byl za hojného

přitel a znAmvch nu ka-

tolický hřbitov v Houth Omaze

Drahý zcnnuly roněn byl v Oma-

ze a byl alár 26 let
Jen! milou povlnnoMf naSÍ

vfcdati vřelé dfky vlp J Vrinko-v- l
za dojemná alova títřehy

v chrámu Páně v Vá-

clava ct rodinám p Vt l'ř(bor-akéh- o

a p Kaklcra za oWtavou

vpomoc při vjřpravé pohřbu ct
dárcům akvwttnťch darů květi-

nových pí Marií Němcové alf!

Kaklerové p( Marii IVSkové t(
Marii KonvaKnové p Knfxáě-kov- l

p J C Morey-ov- l aiijrrin-tendr-nt- u

ústavu a iáUfirn

téhoí úmavu Van 3 Krejčí
nechť přijme upřímné dfky naie
za vzorné vyjravení pohřbu
Konci né děkujeme ardcěně ct
rodinám p ftimánka a p Ka5ia-r- a

jakoiE víem přátelům a tni
mým kteříř drahěbo naSeho ze-

snulého k ponledafmii odpoělnku
doprovodili a jakýmkoliv

znAao-be-

neměrný ná bol zmírnili
ae anažili '1'éí vřelý d(k výtxru
při rakvi od řáduTáíwriléZČHJ

této zemi měli imperialisty kteří kroužek nám milých přátel Poiiaými důstojníkypřítomnosti k tomu aby jim do-

dávaly sil k řešení problémů dneš
prohlašovali že koupě Louisiany President Francii představil ninech Burešovi a Kotlskovi vsán

ních dnů Tyto upomínky jsou
mů možno použiti jistých základ-

ních pravidel která spočívají na

sDravedlnosti odhodlanosti a na
kardinála Gibbonse který pronesl iDi ilechu ani vidu — Konečněje niojpoau a nisiorie uuuuulilu

dnu dokázala že jedině jich pro požehnáním pakli pohádají k to
požehnání načež promluvil něko- - dostalo te nám vysvětlení že ve

lik ilov senátor Carter který byl čírek tento pořádán jest k naší ctiTirtKTíbt mužové dneška jednali zdravém rozumu Před šesti mě

tak zdárně jako jednali mužové sici stalo se mou povinností jme oředsedou dne a kdvt sborčítaiící L rozloučenou — Na rozlouče- -

včerejška ve dnech tvé činnosti
aooo hlasů zapěl hymnu tu noul Kdo pak te rád loucif uo

Každá eenerace má tvé zvláštní
novali komisi k vyšetření veliké

uhelné stávky v anthracitových
dolech Pennsvlvanie Do této

Francii odevzdal budovy výstavy I

jati upřímností přátelskou rozru

Pakli soudíš lidi dlí jich hluč-nýc- h

slibů tu se v nich zklameš

Sliby politikArOjsou veliké ale

ženská zvědavost jest ještě větší

Mysli nežli v hněvu pkoneseS

lovo a ušetříš si mrzutostí mno-

ho

Žádní ciment na svet£ nedovědí

ipojiti americké Čechy k svorné

práci
Nejvétsí hnus spCsobují lidé

nároky na vzdělání kteří se

hájí nadávkami

Člověk muže zamhouriti oCi nad

tvými chybami ale za to tím víc

otvírají oii na ně jeho sousedé

Skutky člověka kteří" sí vy-

chloubá tím co omf zůstávají oby-

čej oě daleko za jeho slovy

problémy každá generace má ně
veřejoosti Šeni uchystaným nám překvapením

komise jsem jmenoval represen sotva isme byli slova mocniPo Francisovt mluvil presidentjaké povinnosti k vykonání My

nemáme Žádné takové problémy tanty církve soudu armády re
Při veselé hudbě tančili itan 1Roosevelt Mezi hosty nalézaly

testy při této koupi byly hlou-- "

postí

Poctiví wisconsinskí guvernér
La Follette se postavil proti drá
nám které okrádají stát ale záko-

nodárci v tomto boji se postavili
většinou na stranu dráh

Tedy nejen v té Nebrasce

ale též ve Wisconsinu

dráhy ve své službě mají

plno zaprodajoých šp indírfl

Když se lhaí vychloubí že jest
přítelem pravdy tu prý se ďábel

chechtá praví přísloví To onehdy

jaké tížily bedra imutného trpfeli- -

preseDtaota kapitalistů dotyčného mladí zíbava plynula nenucenýmse tyto vynikajíc! osoby: W
vého Abrahama Lincolna ale má

me Dřece tvé problémy Nedávno Bryan Cleveland kubánský ge
nerál Maximo Gomez i prúvo

okrsku a representanta orgamso-van- é

práce Tato komise podala

správu která obsahovala v sobě

základní pravidla k řešení otázek
dem zástupci republik střední i
jižni Ameriky několik guvernérů

měli jsme před tebou problém

války nyní máme před tebou

problémy míry a na té okolnosti

jakým zpfiiobem je ' rozřešíme

proudem až ikvostni večeře při-

pravená paními soudruhů Soko-

lů učinila mezeru a požitek dobré

večeře oceněn byt plně súčastně-ným- i

A bez pochlebenství dozní-

vám že odnesly sobě přítelkyně
uznání a dík všech náš pik zvlá-I- tí

_ Kytice itoloí bude nám

mezi kapitálem a práci a přál Truchlící rodím
Ornnlm i1n kvt Miatd

bych ií vroucně aby tato zprá Ranní vojenský průvod jak
bude záleieti zda li naše déti i va nalezla největšího rozšíření

jsme již z předu uvedli byl skvě 1 1 M 1 II I 1 II I I t I I H II HlMlOHÍ ŽENA STAVÍCÍ VZDUŠNÍ když "Hlasatel" psal o "ivé za

sadě'' muselo mít celé peklo pra- -
všude tam kde ae počíná objeděti našich dětí budou vzhlížeti

na nái a tou tamou úctou jakou
lý President te zálibou iledovil

vovati ipor i jakým komise te ! FrOuu S8 !vžJy upomínkou upřímné přáteleřady pochodujícího vojska a přié eraudium A iak bv také ne
vzhlížíme na mocné muže občan- o ' zabývala každém podařeném obratu vyji nám připomínajícíždyť v celém tom dlouholetém

Kdybych mohl dáti nějakou ra
dřil tvou spokojenost Davy na Po ikončenl večeře pan jirantrvání "Hlasatele nikdo ani

iké války Náš úkol jest madnější
nežli jejich byt ale jest důležitý a

my bo musíme vykonali pak li
du Omaze tu bych n dovolil

dojemnými tlovy podal nám opět

důkaz vinované nám přízně
pochod pohlížejíc! jásáním proje
vovaly taktéž ivoji ipokojenoit

robnohledem nedovedl nalézti

ějakou zásadu Za to se však oavrbnouti aby denní časopiiy
chceme te povzoésti k oné úrovni

uveřejnily onu část správy uhelné Generál Corbin byl uce blav tak že dojat 'nemohl jsem ani po-

vinných vzdáti díkůoa níž stáli naši otcové Vy vvyznačoval a vyznačuje "Hlasatel

inahou itáti se nejdokonalejším
komise v níž podávijl ivé ná ním maršálem ale pochodování

Nebrasce jste prošli údobími ve

Kleootoftký olx-Lo-
é dobře ae

vyplácející prodá se 1 volná ruky
Obchod ten UfÍMiný před 15 let

nalézá v čtvrti v níí ťydll po
vcIÍIb Čl a Némcl PriKláieza

odlifřnf cenu následkem nemoci

majltelo Dolar rtatnť neb

zodpovídá ochotní

pí J Fiblgcr
1201 Ha Í3lb KL Omaha Jffli

hledy o iporu mezi kapitálem a
řídil brigádník Johnston od ipol Cai plynul v nenucené zátave

likého strádání bídy a utrpeaí pricl le zástupci jednotlivých do kohoutfbo budíčku V dobrékového vojika a podplukovník
papírovým kanálem v němž te

shromážďuje všechna špína poli-

cejních soudů

zámky používá k nim jako zákla-

du srdce muže

NÉKTEťtf LIDÉ ROZDÁVAJÍ LEVIČKOU

a berou desetkráte tolik praviíkou

Jako ku příkladu Rockeíeller

PfcíSLOVl PRAVl! STUDENÍ MAJ V

todole ráj ale íarmeři te myslí

že všeho moc škodí

On MÝCH RADCĎ POMOZ MI O PaNR

od nepřátel svých pomohu si již

ám Kocian
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