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no palčivé otázce smíru práce a

kapitálu Ten smír může být
docílen snadno pakli kapitál dá
dělnictvu spravedlivý podíl s jeho

práe
Ruskému lidu se nedivíme ti
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- rrifuMi jttt 0(kolin dle tvihfi vUitnlhu pro liird jenž prý několikráte jistýmhlášeni poůdfiorevati AandM4 vládní vlastnictví dráh bylo by Anglie má nejméně příčin vytý osobám vyhrožoval vypálenímOraaba Web 20 kvítna 1903
Můrganava a kandidáta tnuti)! pro americký národ prospěšnou Ježto mezi rozhorlenými občankali Rutku věrolomnost neboť

historie její diplomacie je ceouvěcí mluvilo te cosi o provazu a te se laskavi přihlásí u kteréhokoliv
ze členů s bude mu vyhověno

Otázka tato vedle otázkt tru- - řadou spáchaných věrolomností legraíním sloupu dopraven bylsnáííí despotismus carův neboť Kdo bude tím otitním beránkem? Anglie obsadivši ku př Egyptstovnl jest tou nejdůležitější v natí Bird lajně do ťender Sotrab
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použijte rychle arbitraci!

Lidí kteri nejvíce tvoří
o tom nadělají hluku

ho nemaže se své Šíje svrhnout
době a důležitost její stoupá seale lidu v Peonsylvanii te divíme - Zástupcem spojeoého tisk
zamýšleným a již také prováděže snáií despotismus QuayQv O tom není ani té nejmenšl po dána do veřejnosti sensační zprá

slíbila Že ho navrátí Turecku ale

tento svůj slib má splnit! dodnes
A co se stalo s konvencí zaval-sko- u

kterou Chamberlain zú-

myslně tak vyložil vzdor vší

ným sdružováním různých linií
Marné úsilí lékaři

Stává se mnohdy Že lékaři při
Mnohého muže nkjsilnejSI vASeS sám si ho svými hlasy uvaluje na chyboosti Že nynější president va že guvernéru Mickeymu bylPokud dráhy mezi sebou soutěTheodore Roosevelt bude rešíjijest jeho nejslabší stránkou nabídnut úplatek í 1000 od každé

žily a soutěžf tu dopravní sazby oejlepší vůli nejsou s to chorobu
některou vyléčili tím větší radostTURECKÍ SULTÁN BYL OPĚTNÉ VA- - ho ze čtyř žadatelů o úřady ieNadě do budoucnosti jest lepší nemohly a nemohou být přeháně

pubiikánskou stranou znovuoomi-nová- n

a že ponese její prapor ve

volebním boji v r 1904 ale za to
má guvernér právo udělili Zpráva celé rodině nalezne li se lékny aie když tato soutez ustane a
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Živoří ale nežije

jednotlivé linie spojí se v trust který nemoc rychle zapudí O

tom se přesvědčil pan Josef Pro- -

spravedlnosti jen aby dohnal
malé jihoafrické republiky k válce?
Věru patří k tomu notná porce

drzosti chtít vytýkán věrolomnost
Rusku když Anglie má mnohem
horší diplomatické hříchy na svém

ve skutečnosti má se to s'úplatkem
oikdoani ten oejbystřejší politický
prorok nemůže dnespřed pověděli pan ceie krajiny a obyvatelstvo v

Macedonii Sultán si bezpochyby oním následovně: O úřad olejního cháska 1 4 1 1 So 4th St Omahatěchto krajinách jimiž dráhy prokdo bude vůdcem demokratickétěmito notami zapálí svůj čibuk aňlJtX VE JMÉNU SVOBODY ALE I inspektora ucházeli se dvačekaoci
z Lancaster okresu a jeden z nichDinaji Duae im diny ni milost a

Macedonii to zůstane při sta
Neb Praví: "Moje manželka

byla již tři měsíce nemocna a la

se v lékařském ošetřováni

strany
Nešváry a rozkol v demokrati svědomínemilost

oznámil guvernéru že vzdá-l- i serém pokud neskončí panství ne-

mocného muže v Evropě
Naše všechny důležité Železniční

protivník jeho dalšího zápasulinie budou záhy kontrolovány asi
nfií tm 1 1 f MBnA l ~ _

bude-I- i on sám guvernérem do

cké straně nejsou ničím novým
ale rozkol nebyl ještě nikdy tak

úplným jako jest letos a soudíme-l- i

dle rozháranosti jaká v této

ale místo co ji mělo býti lépe
horšil se stav jejl stále Před
měsícem dostali jsme náhodou

Osvěta již dollAreCkv

gresu povinnostaby chránil zájmy -- t MATU NbřJKASKA
úřadu toho dosazen vyplatí od

stoupívšímu kandidátu Ir 000
byly vždycky mnohem bližší

lidu před zájmy hrstky finančníků ?!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::nežli prospěch lidu píše
láhev Trinerova léčivého hořkého
vlna mělo tak dobrý účinek Žeuuvcrnéi Mickey ovšem k tomu

Že prý jenom "třídy nilíC jichž jediným cílem jest rozmnožo
straně panuje tu bude těžko na-

lézt! nějakou platformu na níž

by se postavila všechna nepřátel
nepřivolil a nabízeči udělil pořád— Smlouva na zhotoveni 156 sme lékaře zanechali a přidrželivali bohatství v nekonečné miMooresovi ku vítězství pomáhaly:

vt jméou civilisace se mnoho
hřeší

VYTRVALOST A PILNOST JEST PÁR

tahouna kteří obyčejně člověka
dovezou k cíli

SaBEZAPREXÍ JEST CTNOST KTEROU

si muž získá pouze dlouhým du-

ševním bojen

Theorie ze Skol nemX mnoho

ceny pakli ji nedovedeš spojití i
praktickým Životem

Někteří udí zrnící zXhy kurXž

a proto zastávají vězeti v bahně

trampot

Sultán psy nyní splatí dluh v

nou důtku — Jistý atarý a chudýocelových cell ve státní káznici v
lionyská křídla demokratickáti voliči češti kteří při njm stáli

ten 'kompliment' by si na památ ajmy amerického národa mo vysloužilec důvěrný přítel pří
buzného guvernéra Mickeyho žáRadikální křídlo Bryanovo kte

se tohoto léku Manželka využila
několik láhví ale brzy povstala a

daří te jl dobře Všechna čest
tomu vlnu'' Trinerovo léčivé
hořké víno tím vyniká nad všech

ku měli schovat hou býti chráněny dvojím způso

Lincoln zadána byla komisí veřej

ných pozemků a bodov firmě Van

Dorn Iron works v Clevelaodu0
Budou státi $69039

ré vzdor jeho dvěma porážkám dal o velitelství v invalidovně
bema "Osvětě" zaH pěkně 'poděkovat' Grand Island- - Týž svěřil se guBuď bude mít vláda kontrolu

jest stále ještě silné rozhodně se

postaví proti každému kandidátu

jež by postavilo východní křidlo
Mv žijeme v dohé materalismu vernérovi že by vystačil úplninad dopravními sazbami a Um — V sobotu ráno jmenoval guNa místo ideálu vznáší se před bude docíleno Že tyto budou polovici služnéboobdržeoébo prvý

rok a že by byl ochoten dáti dru

ny léky že nejdříve sprav! žaludek

který jest základem zdraví Jak-
mile žaludek pracuje řádně pra-

cuje celé tělo potrava se přeměn!

námi znamení dollaru a ohromná Clevelanda a Olneyho neboť dle
náhledu Bryanova a jeho přátel

vernér Míckey C E Burnse ze

Scribner příruiím olejního inudržovány v rozumné míře aneb
vláda se stane majitelkou dráh a

většina nás žene se za tímto bo hou polovici příbuznému guveroé
rovu Guvernér Žádost fcho od

svým věřitelům na dva termíny -
hem našich dob a touto hoobo spektora na místě krajana Freda

Sonnenscheina z West Point
východní vůdcové demokracie jsou
zrádci s oímiž jest spojení nemož

čistou krev která dá výživu aAž bude chtít a až bude mít bude tyto vésti v zájmu lidu tak "r
mm a cnuďasa vvsiouzilce zepo dollaru otupují se v nás "šech

jako vede nyní poštu Bruna jeit vysloužilec a dostaloné a Bryaa by zajisté raději reny vznešenější city Tato honba seznamu Žadatelů o místo to vy

sílu všemu ústrojí Pro bledé
slabé dívky a ženy lepšího léku
není většinu nepravidelnosti je- -

Kaídv-
-

volič v této republice m

hlas ale bohužel velká větiin se mu vřelého odporučenfvolebním boji podporoval Roose Poněvadž je v této zemí mezí

Američany až přímo směšný odpor
může naši republiku přivést! k ta škrti — Třetím hříšníkem byl

velta nežli by podporoval Clevenedovede ho přivést! k platoosti kandidát o úřad komisaře prácekovým koncům k jakým přiveden - V sobotu večer nalezena byla ich musíme hledati v tělesné slaproti všemuco zavání socialismemlan j aneb některého kandidáta
byl svého času Kím mrtvola Henry Martina v příkopě Týž vyjmenovav všechny tvé bosti Když tělo sešili když krevmajícího podporu bývalého presi

tu sestátoění dráh narazína veliký
odpor avšak lid konečni dospěje

dobré vlastnosti sdělil guvernéro se vyčistí budou všechny výkonydenta vi že by tři měsíce v roce věnoval
Kdysi byl znamenitý anglicky

spisovatel Bacon tázán jaký jest
těla pravidelnými V lékárnáchk náhledu Že sestátněnl všech

vedle trati Union Pacific dráhy
asi půl míle východně od nádraží
íremontskéhoMá te za toŽe mladý
muž ten vraceje te domů z ne

Naproti tomu východal frakce
politickým zájmům guvernéra To Přímo zasýlá Jos Triner 790 Sodopravních prostředků bude slouoejlepší způsob docílili vzděláni muto dostalo se od guvernéra Ashland Ave Chicaeo Ills

demokratická stojí stejně nepřá
telsky proti frakci Bryaoově 1'Čtěte' odvětil Bacon— 'A dále? zni k vseoDecnnemu prospěchu a

laKove tekce ze mu zasia cnut omocnice v Kansas City skočil 1

a přece tolik lidí tápe ještě
temnu nevědomosti!

Varuj se dluhc a pamatuj:
s dluhy kdo začíná
ve dne i za nocí starostí

plnou pak hlavu má

Rusko patrné ťPLXt souhlasí
náhledem presidenta Roosevelta

Pilsen Stationbude naléhali na provedeni se— "Ještě více čtěte!" zněla od po úřad ten dále se ucházeli Ježtoosobního vlaku aby dříve se dostalsutnenf třeba by myšlénka tsveď Baconova— "A konečně f -
kdyby snad ačkoliv je to pravdě
nepodobno Bryanovi se podařilo
proraziti se svým kandidátem tu

žádný z těchto uebázečů nenabízelku svým rodičům
"Čtěte čtěte čtěte!" zvolal Bacon TRŽNÍ zprávyměla původ svůj v socialismu

guvernéru úplatek přímo nemíníSestátněním železnic docílens — V módním závodě pLMinnie je guvernér soudně atíhat a proto
s důrazem Ale jen pro Bůh ne
čtěte chicagskou Plácačku dodá

by se tento setkal s nesmiřitelným
odporem Clevelanda a jeho stou

OMAHA dna It kftobude Kreaderové ve Fremont vznikl
expansi a na Mandžursku podává taji také jxh jména K itna i 1 pn ktlt iwvá ha1) ttovnost v dopravních sazváme my neboť četbou té byste pátek pozdě večer Z neznámé přípencůtoho riojcaz bách mezi osobami a místyvzdělání nenabyli ale ztratili ofe t my ne

Brambor o4 ajim"
činy požár jímž veškeré zboží

Tr hlAsnétroubv trustu které
Obě křídla jsou si toho vědoma

že smířeni mezí nimi není možné
a proto frakce Cleveland — Oloey

cene st 12000 zničeno bylo vo
Va)e ré-r-!í

Spojení a tažení zaměstnavatelů
ISovlnky 1 Lfnwood

V pátek min týdne byl dr
se domnívají že by Cleveland

2 ) Snížení dopravních sazeb
Že by vládním vlastnictvím

dráb zavedena byla rovnost která
dou a kouřem Budova pofkozena Máalo a :

proti děloíckým uniím v Omazentpht zvítězit) v New Yorku věří — Gormanova činí si plány k po byla v obnosu asi lioo Skod

kryta jest pojištěním

Máalo Urm o)!pll
Nik Hrm tpttut at Isbrldnes jest porušována ve prospěchu

v Chicagu v New Yorku v Den
ver a jiných městech jest tím nej

jištění většiny delegátů v konvenci Draský telefonicky povolán do

Brainardaby ošetřil bolavou nohu

mn- - no

íisftiíe "
i "

"llilitc
"5e

lu@ll "

Slepicvelkého zasýlatele na úkor malého
o tom není žádné pochybnosti

— Někteří občané z Yorku ttal pana Simona Prochásky
a když by se jí to podařilo tu

západní írakce Bryanova má býtí
nřata

patrni v zázraky

Ti někteří redaktoři
jíž oepíií bez nadávky
do rukou by měli vzíti
místo pera rádi podávky

pádnějším důkazem že unie jsou
ochrannými baštami dělnických
práv a proto zaměstnavatelé se

se dědici části majetku Charles Kacliajr „neboť na poštovním zařízení máme V posledních dnech usadil sepři výběru kandidáta úplně igoo
rována John Harperů z Indiánského úze

tirjlepšl toho doklad Strýc Sam zde mezi nárri zubní lékař pan F Kohouti tjjii4 "
Krncaal '„ uaiíesnaží je roztříštit! aby mohli jed mí kteří jsou plnokrevní Indiánnezná žádného rozdílu mezi lidmiClevelandova frakce počítá že boháč Dr Boháč je žovíální

človíček který trhá vyplňuje a v
notlivce nemajícího žádné oporyV MI1SOUKI TO JÍŽ DOSIJ TAK a vlastní majetek v ceně $87000 SOlTB OMAUA 4nt l ktna neznal by ho při dopravě zboží

by v nastávajících volbách mohladaleko že titul "ctihodný" přd Vol! iknl almjltuif tlu&émvykořuťovati jako činily před za 000 MajeieK ten tettava z roz
k'7 tuxaiM

Lidé kteří se obávají veřejného
vlastnictví dráh a hlásné trouby

pádu potřeby i spracuje celou
řadu nových zubů za mírnou cenujménem člena leislatury zni jako ložením unií 'Jeď dělník který or) líIIK14

sáhlých lánů cenných pozemků
Z hotových peněz držených Spo

dobýli New York New Jersey
Connecticut Rhode Island Dela-war- e

a Maryland a počítaje k tomu
dnes nenáleží k organisovanéjedovatý powních železničních magnátů tvrdí že by
práci je nejhorším svým nepříteV Macwonh prI není vXlka doprava zboží převzetím dráh ve jenými Státy Každý dospělý dědic

obdrží 1 10000 hotovi a sekci po
jižní státy a Míssouri tu by jí ne

Voli ta krniant i9iAl
prtoaU aJIill ti&n
Praurta pmtfMlni
Praeala brubá iilH SSUASS
Otn ddJUrM hutat-- '

lem vládní správu byli zvýšena le£Ale je to znamenité nápodobení scházelo dle její rozpočtu mnoho
ZnAMENIIY AMER1CKÍ TÝDENNÍK zemku každé dítko starší 12 roků

obdrží půl sekce a kažJé dítko
eiektorálnfch hlasů k zvoleniválky které dovede oklamati

znalce- -

to jsor právě jen strašáky jak
opětně nám podává důknz naše"Coíiiers Weekly" přinesl v jed

tBt e4iSW
CHICAGO dna It ťttaamladší 12 roků čtvrt sekcenom z posledních svých čísel do poštovní zařízení v němž jest do

a za svoji prái ručí Protož
dříve než buJete hledat pomoci
do jeho oboru spadajíc! jinde
přijďte a přesvědčte e u Dr Bo-

háče a doufáme že budete spoko-
jeni

V pátek minulého týdne vyjeli
si na lov ryb pp Dr Draský Dr
Boháč J II Černý a F Bartoš
Bartoš měl největší štěstí tomu
brali zrovna z ruky ale láhev s

rÍLE2ITWI V LIDSKÉM ŽIVOTE A Ovšem jsou to divoké rozpočty Plaolca Urf iMlmaa (l k akaml
pravá zásykk machem Icvsčjšíprázdné ioty tsou st podobny v V Osceoia udáio se v sobotuítnzvý článek o dětském otroctví

r přádeinách na jihu a každý
dodáni „'„„ fHfft! ha

které si frakce Cleveiandova délá
a Žádný ani ten nejzuřivějšl de nežli by ji privátní korporacetom že se mnohdy musí zlepíiti večer vážné neštěstí při píedita

americký občan jemuž nevyhas
Piaalca t t okanl dodinl TtUtt "

karna { I Holt "
M(áe "mohly provésti Převzetím dráhmokratický časopis nedoufá že ven! "Uncle Tom's cabio" Hráloby se vyplácely

Nízká z i vint rijki v nitku
nul cit lidskostí v srdci při čtení ve státní správu bylo by zrušeno orua 1 1 bilá " ta "by ae demokratické straní podá- - se v pavilonu kterýž byl nadšeným

obecenstvem přeplněn Pojednou
mnoho nynějších náklsdných úřa 0at t Ml " ' "onoho článku musí se zachvíti

spravedlivým hněvem a musl se doven u jednotlivých dráb byla by oítwir " m%WH"se sedadls sřítila a muži ženy pivem
zastydět! že podobné otroctví zrušena místa ředitelů se služ Itoíllol ťdwliol HPan Josef Hledík zařizuje si

řilo v nahoře zmíněných státech
zvítězili a proto se uvažuje ve

vůdčích kruzích demokratických
také o tnm #hy rvoi!) byl ti
praporečoíka demokratické strany
někdo ze severních států rozkládá

proto také vztekle štěkají

jako pejsek na misíček

Jen hlupák íeka na vklik! psí

děti ocitli se na hromadě Dvě

psnf a mslá holčička zraněny byly
ným 150000 ai 1 1 00000 ročně lUmm k pl tWhm k iuiitA rM "děti jest možné v našem osvlce

oém XX století a v paši "nej-
novou domácnost

Mmea k kraiaal k dudaní tMLil "
nebyly by placeny dividendy na tak povážlivě že musely býti do # Paní A A Hayková kteráosvícenější republice My ročně LoSud mbkiio { I temma l is "lezitosti aby mu zarukaly na

praveny domů v kočáře Mnohovodu nalézající se v skciích a

vůbec mohla by býti prováděnaobětujeme miliony na duševní zadveře Moudrý muž uchopí kaž SVnana aojinka 'Hmota) Uto"
Saaitno kttluta IICfellITIjiných osob zraněno bylo lehce

dou a vytvoří z ní veliké věct celá řada úspor která by vedla k

povážlivě onemocněla na zapálení
plic nalézá se nyní mimo vše ne-

bezpečí a jest naděje na brzké jejl
uzdraveni

jících te mezi Mississippi a

pobořím Z té příčiny
demokraté ve státu Illinois se kojí

cbradovánl ubohých pohaoů ač

bychom tyto peníze daleko lépe Živý dobytek:— Ve středu min týdne večerzmírněni dopravních sazeb osob
nich i zboži

VSechnv prAdeinv v Omaze stojí mohli použiti doma k setřeni nej naaeii ze ny motiu zukstt nomi- -- ' ? ' - J ' - - etiítrr Tn in Itsr-Ai-

zastřelil se nešťastnou náhodou

37letf svobodný iarmer Thomashanebnější skvrny naší americké Neopomefite navštívit slavjeti to na americkém lidu a

Plkal alMjlaptUall 6Maj
Uanant a I protllednlm 4au&0
Voli ka kratnl )s71
Zilry „„ ti ta

naci pro mayora města Chicaganeboť někteří zaměstnavatelé by civilisace Masur bydlící mile severozáhlavni na lidu amerického západu nost kterou uspořádá "ČeskýHarrisona Kdyby se to skutečně
potřebovali pořádného "vyprání

aby učinil nátlak na své zástupceKOV NADEJDE DOBA TRESTU t MUSÍ vzueiavaci Ochotnický spolekstalo tu by si demokratická stra padně od Tecumseh Kolem 6

hodiny večerní vyšel 1 domu 1 Havlíček" na den zdobení fcrobuv kongresu by tato otázka bylaoa vystavila vysvědčeni chudobyRada omalským itdvkařům

fctfljte pevoě muži práce

me se tázat! kdyS vidíme jakým
způsobem korporace a monopoly

puškou a za nedlouho matka jehovzata v úvahu Clm dříve tím v sobotu dne 30 května večera Harrison byl by odmítnut ame-

rickým národem mnohem rozhod
zaslechla výstřel V neblahé před sloi F Bartdšezrada nechť vás cesty nesvede otrávily korrupcí naše obecni

ondete-l- i pevni státt
lépe pro všeobecoé dobro

j

Diplomacie i pravda

něji nežli byl Bryan který vyniká
tuše vyběhla ven a nalezla syna
svého zmírajícího ve vzdálenosti DrDrsský dobývá si den ode

Ido asi4r
TlaU laiSS
TaiaaiU krami o!t Sl it
Taiaald iM a pMHIa

PratauUSki afjlaptl U4MH
Praaala Ubkl rbrana It VOA-S-

Praaata krabi tSSOQIat
Orat pAkad at k vbraaa 14 TtQS-8-

Jb8U „ „ %i+WM
aafiate aápadnl t4 ¥ 97 VO

státní a i vládní správy Výskyt
ne-l- i se nějský skandál na veřej duševními svými vlastnostmi nad dne větší důvěry našich krajanů a

svornost k vítězství vás povede!

řNNRVLVANSK V PROTITISKvf Z-A-
asi 200 stop od dveří domovníchHarrisona jako Chimborasso nadnosti kdo stal se jeho příčinou? co chvíle někam est DovolánMá ae za to že mladý muž zastře

Některý nenasytný monopol aneb krtčím kopečkem všude půtobf útpěšoěAnglie která se vyznamenává lil ae náhodouicoa by dělal "čest1' každé monar-

chií lou "boss'' Quay je v
oěkterá korporace která pomoci XII --- Isvým íarizejstvím kroutí nad uaa Qcnrauce metla pan
všemocných dollarů chce si pojí — V Burnham asi tři mile záruskou diplomacií očima a londýn KANSAS CITY dna It kriuuOliver odstěhoval te v úterý doPeonsylvaaii beztoho víemohou

dm carem
í Přítel Čechů a Slovanů vůstiti nekonečné vykořisťováni lidu

padne oa umcom udilo se ve idino za ivým zetěm panem Stvbec pan André Chéradame t Pa- - středu odpoledne neštěstí při -- _izaprodaného jeho zvolenými "slu

Žebníky" Tato bniloba korrup
gaiem aiery um má pronajatou

ské " jimes' v óvodnlm článku s

hořkostí poukazují na to jaké jest
to těžké jednáni orientalskou

diplomacii Ruska a jak se tato

MIl ZAPTREItí VÍCE PENtZ ' PÍSi říie jenž jest též spolupracovní němž strojvedoucí Brundage a velkou ovocnou farmu

Se kati
SSstOCTita "

a

♦ÍHÍMtc"
ISHe "

M
ata

it sois se

Planlea t S- - tardt k akdodaol
Pťnlca ( I trrdt k okdod
Koraa 1 1 blit k ok dodtal
Koma 1 1 nich k ok dodial
Ornát t bfl k ok dodiat
Zltat t-- kokdodaal
Sta Mmoibř aybr
SBO prtrljnl

kem pařížského listu 'TEclaírce jaiiaz se ooievua au pr v konduktor Bratton nebezpečníBryao r jednom posledních čísel
"Commoneru" a čeltt redaktoři $

kollegou Bryanem zajisté že
40 akrů lenového pozemkuobecní a ve státní správě v Mís přijel do Ameriky aby studoval byli zranění Osobní vlak jedoucí

oa prodej! Je to jedna z nejlepšícnpoměry zdeišícb národ! alovansouri mela by voliCQm ye všech 1 Wymore vyjev z ostré zátočky
kýcb i hlavni Cechů Poláků astátech unie otevřití oči a měla by ocitl se tak blízko za vlakem ná

prý brozni liš! od diplomacie ná-

rodů již míní to co praví a oče-

kávají že také jiní míní to co
praví
Škoda Že hlásná trouba angli

čtyřicítek v Butler County Hlaste
se hned sice ji pronajmu 42—Slováků Týž vydal již několikAnglie protestuje proti tomu příměti k tomu aby přestali kladním Že se zdála srážka nevy

nih o Čechách a Slovanstvu vůbýt pouhým! volícími loutkami Emil Folda

V mioolém čísle jsem te zmí
Kováři pozor!
Mám sa l koráran a IlrWm

bec a všestranně pracuje ve pro- -
hnutelnou Strojvedoucí dal ihned

zpáteční páru načel seskočil s

vlaku Topič a konduktor sesko
jei jdou na komando k volebnímu
osuďl a zde pomáhají k vítězství

ckého ministerstva v onom článku
nám neřekla která diplomaciepicb utlačovaného Slovanstva nil že ae zde mluví o založeoí

idem kteři je pak zaprodávají všenimeckými fanatiky Pan A jeat tak poctivá že míní to co českého vzdělávacího ochotnické
taílianlai prodám Jl buď a nádobím neb
bet eí-ti- Jeat v ryta fcakéia meat aa
vXI ebrvstll a a aalkm nknifm

silně aby Rusko zabralo Mand-iurs- ko

a nazývá to loupeží ale

vzdor tomu protestu jí zbylo jeStí
dosti času aby si přivlastnila

100000 Čtverečných míl v západ --

tri Africe Inu dle českého pří-lov- í:

badr onací tresce žíďný

se polepSit nechce I

čili též Než jediný topič vyvázl
bez pohromy a dopravil vlak jenžChéradame navštíví redakce všechTato vláda jest vládou lidu a pro praví ho spolku S potěšením dnes

Je to akutečni veliká osivnostlid a jest to vinou lida samého

pakli se zvrhla na vládu korrupt--
slovanských časopisů a všechny
osady v nichž jsou Slované usa

jen slabě a beze Škody narazil na
vlak nákladní do Lincoln Zra

mohu oznámit! Že se to uskutečni-
lo Spolek byl založen va atředu

Jaou va bsU Jen dra korárar x nlcht
Je Jadna na prodat Podmínky taou
velai dobré Pfíbláikr déjtet se aa

Jwu "Pokrok" a Keb

očekávati od Ruska že vykoná
nícb politikářů zeni ve větším počtu také skutečně to k čemu te zavá- - nění Brattonovo jest nebezpečné minulého týdne a následující pá- -


