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kimil O losaoiaviti lavinu rrpubli skutcích uvaroval lim více

jaké stsnovísko zaujmou nynfvlce za kaldý gailon karazlnit kte

lý v domácnosti své spotřebuje
kinikých hlasu jil byl Sullivan strýce Marka oblíbil 1 důkaz léto

Spojené Státy vůíi této hotové
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Ckikový vísinsK votm jisr ne
Zároveň se zvýšením karazlnu

tvflil trust i ceny svíček o cent nejskvěleji v pusledním výsltdkovšem Ie jsrm byl bil ale mohloVláda Spoj Států ai doposud volebním v Ohiupoplrtliiým dAkazem Ie většina ncvšlmsla st těch různých revolu to být horši" omlouval se Muci"
A lak je lo zrovna t drmokraty

na libře Zvýšení karazlnu vyne
o ročně oleiovému trustu Ito

V sousední Iowě byl demokratici v Siřední a Jižní Americe jrl
cký kandidát guvernérslví zasýpá

amerického lidu chová plnou da
věru v republikánské kormidel

níky
Byli biti na všech stranách avšakPokrok Západu

Omaha Neb
se lam odehrávají téměř každý000000 zvýšení ceny svlick

1 1000000 Tak korporace jel hlasy republikánskými ačkoliv se
proto přece to dopadlo pro něrok

vychloubsl ještě den před volbou''znHmeniiě'1 a některým dokonceKdyi stará republika nazvanáOmaha Neb II Hstotada 1903 hl)0 Bl't PfclšTIM PRESIDENTEM

Spojených Států to jest dnes již

má v léto zemi monopol v tom

10 nanejvýš d&lalitém průmy
ie má vítězství skoro jisté — Vto dodalo kuráže Ie vidí v tomtoSpojené Státy Střední Amcrikyse
Massachusetts postavili demokravýprasku naděli na vítězství vhotovou událostí ale kdo bude šlovém odboru uložila lidu oa v roce 1839 rozpadla strýc Sam
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Črliftm) n lak Uli! NaUtli
se rde tice drmtktalé kliříl pra-

covali al tuřivě pro cilý svňj lí-

stek t hlásali: "Jfii volle lovuřl'
To mflo jako znamenal aby

lila-suvs-

j n pto p Douša a ne lél

pio p Hrušku IHikož p Hruška

ct irpublikán a p Uoulo demo-kn- t

Vdcr tumulo úsilí zvoleni

byli oba krajané Ouřm pánům

pak jimi jest jinonárodovec mi

lejšl nei krajan pravíme aby ti
to dobře zapamatovali Snad te

jim také někdy naskytne příleži-

tost le se budou ucházet o nijaký
úřad a pak my také budeme říkat:

"Jen rovněl ' Času jest na to dost

1 dost Vy sami jste si tu medi-

cínu připravili tak vám ji budeme

dávat po lžičce až vás "vykuli- -'

ruje" Bud o dost již vylcžt-l- oei
na ni dojde Republikánům ne-

záleželo oa tom ať demokrit iť
republikán jen t nim tam kdyi
je Čech Ale demokraté míní

jinak lnu čau dost za dva
roky něco přijde pravím vám

pánové—
— Právě při uzavírání dopisu

doslal se mi do rukou článek

uveřejněný ve "Vlastenci" dne 32

října Jakýs zbahělrc poilává
v něm zprávu jak byl v Bruno
Dr Iška omalován vejci Jest
mi opravdu velice divným žu pi-

satel dopisu toho do "Vlastence''
může být takovým niMyJatým
lhářem 1 ie by mohl napsat tako-

vou sprostou lei Nikdy bych ti
byl oprtvdu nepomyslil Že by
mohl některý katolík napsat lei
lak drzou Tomu vás vaši pastýři
zajisté neučí Tcf se věru jii
nedivím že jsou katolíci (ov5fm
jen tací jako ten pisatel) "pide-sá- t

roků'' za ivobodomyslpými
lidmi Že byl Dr Iška žlutý od
vsjf--c jest hanebná lež jakož jest
lež i to ie katolická církev panuje
jíž od počátku tvěti lnu lží

jest každý řádek onoho dopisu

té nejsilnějšlho kandidáta muže
mtstopresidentem? Bude to nás nemíchal se do domácích těch zá

NaSI VYHRAll!

OupuSrtNf jíst
DOBKV pfcfKLAD

velice populárního bezúhonnéhoWebster? ležitostí našich sousedů a také se
jeho hřbet roční daS lit 000

0:0 Ani kongres ani státní Ie

gislatury ani městské správy ne

NFJUPŠf POMSTA

JEST NSJLíKÍM však ani tyto skvělé vlastnostinemlsil do zájmů staré republiky
nezachránily ho před zdrcující po

Házení kalem a používání

klepa to jsou spatné zbraně mohou ukládati daně americkému Kolombie jei se rozpadla v nynírgumeotem

Mnohý človík hledí prací
rážkou Pennsylvanie l obrovskouTAK lidu tak lehce jako soukromá korv očích rozumných voličů jak do stávající republiky Kolombii Ve

nezuelu a Equador Také dnes
svou republikánskou většinou více

kázáno skvělým vítězstvím soudce
nežli 330000 hlasů dokázal

kdyby obyvatelé kterékoli částiSlámy

perace Když některé z těchto

těles zabývá se myšlénkou zvýšili
některé daně má aspoň lid právo

protestovali proti tomu ale když

opětně že jett vůdčím republiKolombie vyjímaje Panamy pro
hlásili neodvislost vláda Spoj kánským státem v UniiV OKRESU HUTLER TO DOPADLO

jak jsme očekávali Výsledek ten Posledními těmito volbami poStátů zůstala by úplni neutrálníolejový trust zvyšuje daň z potře

by Žádné protesty neplatí fíe dán opětně důkaz nezdolné dúvěje pokynem pro budoucnosť ie

přáoí českých voliča tohoto okre

aby jí nenašel

NlKDV NESUĎ POČASÍ PODLE PRORO--

k povětrnosti

Věrohodní neprItel jest lepSI

nežli lživý přítel
ŽÁDNÍ ČLOVĚK SE NEOtlSTl ZAČFR

Bovánim jiných :

Na skvělém vřrCzsTvf Hannovu v

Ohiu není žádné hany
Ten človék není svoboden-

-
kdo

po celý průběh zápasu tam se
ry lidu v republikánskou stranu

odehrávajícího a uznala by novýditelé trustu vlastni tich pan asu musí býti šetřeno

příštím roce K těmto politickým
Mucim náleží laké omažský vyda-

vatel World-Herald- u

Pochybujeme že tomu sami
věří ale bezpochyby ie tímto

chtějí udrželi prořidlé
své řady k presi lentskému boji
kterýž jest tak jako tak beznaděj
ným '

Vítězství demokratické strany v

Marylandu a Kentucky jett přiro-
zené neboť oba tyto státy náleže-

ly skoro neustále k baště demo-

kratických stáiů 1 vítězství Mc

Kinleyovo v nich bylo spůsobeno
pOuze obrovským převratem ve

smýšlení lidu zrovna lakovým
převratem jaký přivodil vítězství
Clťvelandovo v roce 1891 v sil-

ných republikánských státech —

Vítězství Tammsny líall v New
Yorku mělo své místní příčiny
Obyvatelstvo tito amrrické metro-

pole hlásí te velikou většinou k

zároveň jimi označena hyla novástát kdyby revoluce byla vítěz
nou

Dne 3 listopadu pochován bvl v
a velitel Rockcfdler dá jedno
duše rozkaz: ceoy musí jiti naho epocha v demokratické straně

Bryanova éra jest jimi zakončenaOhiu presidentský "bam" Torna

Johnsona A odpočinutí lehké dej
ru a tím je věc hotova Do jisté Avšak situace v Pan amí jest na jeviště vystupuje opět frakce
míry Rockefeller je mocnějšímmu Pane ten z hrobu svého

zvláštní Spoj Stity mají tmiou
vu t Kolombii v niž tato se zava konservstivních demokratů avšak

jest otrokem svých vášnf
sotva kdy víc vstane lato frakce bude míli ještě mno

Ani to nepomohlo SullivanovIí

mužem nežli president Roosevelt

On může ukládati jak jsme ukáza
li daně americkému lidu pres!

zuje k dodržení úplné neutrality
hem méně naději na vítězství nežna Isthmu aby cestování a dože mu korporace tajné držely pa

Demokraté hodlají prý zuřivé

vystoupit! v kongresu proti uznání radikální frakce Bryanovalec prava od oceánu k oceánu nebylydent však té moci nemá Lid jest
diktátu olejového krále vydán na přerušeny a Spoj Státy naprotiDemokraté Nebrasku víc ttt
miloi ť a neinilosť neboť karazín tomu garantuji Kolombu svrchoBchvití lid ke klamným naukám

jest jednou ze životních potřebe nevrátf
Novinky z Lfnwood

Volby dopadly uspokojivě
našem okresu

člověka Americký lid tuto ne

vané právo nad územím a majet-
kem jenž náleží Kolombii Dle
toho Spoj Státy jsou zavázány

Tkn koo ani z trpké Skolv živo
demokratické rtraně a občasné

ta nedovede íerpati poučenf
ničemu nenf

vítězství repub ikánské aneb spo
spravedlnost' sáM mlčí ale

jednou nadejde' den kdy kouečoř

se vzmuží k činu a rozbije takové

chránili panamskou dráhu a udr
Kdo má chuť koupit si parnížovati ji otevfcnu pro dopravu mlátičku má dobrou příležitostNew Yorkstalsi obětí tammanv

jené strany v mětt-ikýc- volbách

bývá vždycky přivodéno jen spon-tson- ě

vzplanuvším rozhořčením
bez ohledu na přání neb zájmy lak udělat když se obrátí na p

privátní monopoly a učiní z nich

státní monopoly sloužící k pro
ttického tygra Nu chtfcfmu se

kolombické vlády 1 revolucionářů
Jana Machulána v Linwood Nebkřivda neděje proti tlodějstvf a korrupci tamma

Panamy To nebude iádoý div

vždyť oni přece nikdy nic moudré-

ho nevykonali

Newyorská Wall ulice pomáhá-l- a

Tammany k vítězství aby do-

hřála Roosevelta Není divu že

národ má Roosevelta v lásce On

ho musí mlt rád již pro ty nepřá-

tele které si udělal

Poněvadž demokraté v Marvlan

du zvítězilí je prý senátor Gor-ma- n

logickým kandidátem demo-

kratické strany To j"t jisto ie

republikáoé by uvítali Gormanqvu
kandidaturu 1 tím největším potě-

šením

Tihle demokrati
věřte lidé zlatí

umí se jen plnou

spěchu všem a ne k obohacování Spoj Státy jsou dále zavázány
Marek Hanna mcže se nvní or 4 Minulou sobolu zavítali donistické mašiny Takovémuto rozjednotlivce jehož jmění se porna chrámu obchodní zájmy v Pana

mě i Colonu a z té příčiny nedo našeho města vzácni hosté zpoíinout když Torna Johnsooa hořčeni měl co děkovali Low zaIn již rovaá jeho drzosti která —

tak pořádné "zhxoval Braioard Neb a sice p V Sernfnsvé vítězství před dvěma rokyvolí aby některé z těchto měatjak toto posledoí zvýšení ceny ka

Městská správa za jeho řízení t mtnželkou a pani Slámová Bylbylo bombardovánorazlnu dokazuje jest skutečněPrísStí rok buukmi mít tu pravou
bitvu ale demokraté v n( pochodí byla vzorná poctivá a nebylo na hostmi rodiny Dr Draskéhobezměroá Kolombie jednala v průplavni

ní jediné skvrny Avšak správazrovna jako v té letošní otázce hanebně Ona te pokusila o ♦ Náš oblíbený lékárník obdr Onen pisatel ti patrně myslí žeLowova dopustila se té chyby ievydíráni Spoj Států i panamskéPOPOKRATÉ MUSÍ Bíf NA VÝPRASK
en on tám má pravdu Íe ti

žel poslední čís velkou zásilku
vánočních dárků a dítky ustavičněprováděla zákony do posledníprůplavni společnosti kolombícká

Mladý farizej

Již několikráte měli jsme příle-

žitost poukázat! na to jak doko

již tak zvyklí jako Beaedek v ne

Iťastoém roce 1866 písmeny t lim obmezovala osobnívláda z nízkých příčin zastavila jeho výkladní skříně obléhají a už
tvobodu coi spůsobilo ji mnohodílo mezinárodní důležitosti vzdor

druzí jsou "domorodci" Hlavni
věcí však jest ie onen prolhaný
pisatel ttydí te zi tvé jméno ne-

boť te pod dopis ten nepodepssl

každé v duchu počítá co asi doStrýc Sam jak jsme v našem
nepřátel hlavně mezí přistěhovatomu však Spoj Státy nebudou stane "krismusu"Článku předvídali si uznáním
leckým živlem který je ve většímodplácet! zlé zlým ačkoliv by to

hubou vychloubali
Ale v práci v boji
ruce jejich stojí

jen ta huba jejích
stále vede svoji

Panamy pfispíSil Předminulé pondělí bylo a Z toho 112 luit vidět ničemuNew Yorku rozhodujfcím íaklobylo v jich zájmu neboť t Pana oznámeno divadelní představení Na zdarl Vác Blatnýrem Kromě toho všechny korpo
MuŽ NA It KOYtiV BÝVALA KAMPAŇ

v Ohiu trvala déle že by byl strýc
mou by bylo lze mnohem máze

která mělo sehráno býti v tfni I'r
race tajně podporovaly TammanyJoclliti dohodnutí v průplavnií PlERPONT MoKOAN DOPÁLEN OD' Bartoše V sobotu ale začalo pršelMarek zvolen jednohlasné Hall nebot t korrtiptof toutootázce Pokolení obru

Dr Hataí před krátkém nalezl
Tammanv si nvM v New Yorku krytím jeho zlodějství v lodním

trustu chce se nám odstěhovali
a pršelo ti ještě v úterý tak že

divadlo za tou příčinou muselo
mašinou bude jim lze tnadnějVláda Spojených Stálů může

jednat! o nové výhrady neili t po zvláštní druh pokrmu o němido Anglie být odloženo na den 14 listopadu
všsk uznati neodvislost Panamy
pakli prozatímná vláda prokáže

bez upejpání vezme kčemu ji vít
iina voliča oprávnila

KDVŽ MINULÉHO TÝDNE Pftl SETKÁ

čtivou správou a mimo to celá
Je to znamenitý kut kde te v no

svou schopnost a tilu k ubránění
tvrdl že tvým časem vytvoří nové
pokolení obrň Pokusy prý tet
kaly te 1 výsledky k nejlepši naní líbal nEmecký císař cara nebyl

kterých tcenách může obecenstvo
dost zssmátí v některých tle si

své samostatnosti V tom ohledu
kampaň Lowova byla velíce cha
iroě vedena a to byly hlavni plící
ny které vedly k porážce Lowovy
Vyvozovali důsledky z tohoto ví

'Kud baj" psne Morgan
voláme k nim 1 plných plic

jen už radši odtud hybaj
a nevrátí]' se k nám vlci

Poněvadž v New Yorku zvité

to polibek Jidášův nynější vládě bylo dáno jii mnoho
příkladů v minulosti Jii v r 1816

také zapláče Protož radíme kaž
dému lby si onu příležitost oene

ději opravňujícími Nevíme jak
dalece to lidstvu prospěji! bude li

te honosili neobvčeině vvsoklm

PANAMA NESPOLÉHÁ TAK NA SÍIIE

nalý íarízej se vyvinul ze tyna
olejového ktále Rockeíellera a mi-

nulé neděle podal podařený tento

odnož starého farizeje novou ukár-k-

tvého hnusného licoměroictví
V nedělní škole jíž mladý

Rockefeller vyučuje v baptistickém
kostele na páté avenue v New

Yorku vyslovil sě mladý farizej
že prý "malý obchodník kterýž
chce žit a nechá Žit jest úspíS
ně)ším v obchod! nežli korporačol
král jenl chce všechno pohltit"
Nešťastnou náhodou ale fakta

která nám podal náš obchodní

tvět za posledních třicet čtyřicet
roků se nikterak nesrovnávali 1

tímto výrokem mladého Rockefcl-ler- a

neboť bohužel korporační
král který chet pohltit všechno 1

skutečně také vše pohlcuje toeb

aspoň větší část všeho jett daleko

úspěšnější obchodně nežli malý
obchodník který chce pouze žit a

nechá Žit

Tak ku př obchodní úspěch

tězstvl Tammany Halin na národstátní sekretář Adamt prohlásil chil ujit neb takový poutavý kutžila Tammany Hall někteří poli
vzrostem nebude li 1 nim spojenase zde zase tak hned dávat nebude

ní volby to mohou jun politická
nemluvňata a události příštího

princip íe každý národ který te
revolucí domohl tamostatnosti je

tičtí proroci praví ie Cleveland

jako na Strýce Sama ve své oa'

díjí se neklame

KlJVSV SI VOLEIiNÍ VÍTĚZSTVÍ VV

hrávalo chlubivou hubou demo

kraté by nebyli k "bítováoi"

bude kandidátem demokratické
toku dokážou ie New York vzdor

A co je v tom nejlepšlho že bude
moci ct obecenstvo poznat paní

oprávněn k uinání kdyi jeho sa

i tlla i zdrtvi protože jest doká-
záno že lidé velicí právě tak cho-

robám podléhají jako lidé milístrany v roce 1904 Nu de j to vítězství Tammany Hall jest takmottatnost jest na tak pevném Emilu Banťhauerovou z Omahynebeský pámbu to by byl výprask
bezpečným republikánským tlá Nám tedy více záleží ni síle aBryan pomohl Johnsonovi v Ohiu proti němui dva výprasky Bryano tem jako Pennsylvania— k té největší porážce jakou

která zahraje Julii manželku lo
Karla Havlíčka Borovského A

polom ještě něco Íe čistý výtěžek
vy by byly pravou hračkou

V našem ttátu Ncbrasce svedli
tam kdy který demokrat utrpěl

základě is protivníku nelze nabýti
svrchovanosti nad vzbouřeným
územím Touto zásadou Udilo se

od té doby několik státních sekre
tářú Tak v roce 1837 prohlásil
sekretář Fonyih kdyi ta jednalo

zdraví těch pik snadno nabude-

me Trioerovým Léčivým Hořkým
vínem Ono dodá žaludku mocí

by přijal spracoval každou po

Když si Tom Johnson sel leh popokralé v posledních volbách
c divadla věnován budí ni stavbuPuřUfřNT KOOSEVELT KTERÝ BYL nout dno druhého listopadu zdá zoufalý boj Spojenci nasadili vše
nové sině řádu Ratoletť Mltdolo se mu o krásné cestě vedoucíprvnf v boji u Santiaga je nyní travu tím vytvoří M bohatá krevcky páky časopisy jich neŠtltily

se žádných zbraní aby pomohly
Čechů' iíC HJ která te toutodo Bílého domu ale když druhéprviií v beji 8 vládními zlodeji uznání tamostatnosti Texasu: kleiá rozvá lí výživu do všech čádobou nalézá jii pod střechouho dne se probudil a den se chýlil ku vítězství Sullivannvi svšsk"Neodvislost jiných národů bylaTo bvl skuteCn chlapecký na Stavbu řídi p A- - Kluka a každýke konci: všechna tsto zoufalá jich snahavmú od toho Knabeho pustit se den ieit zde oěkolik bratří kteří

stí tíia a která přirozeným způso-
bím veškerou nečistotu z ústrojí
odvede Jest to přirozený čistíte)
krve nejlepří nejjistěji! 1 ne

ďo "fajtu" proti soudci Berkovi mu při práci t ochoty pomáhají

malého majitele olejového chrličt
v Pennsylvanii kterýž chtěl ilt a

nechal ilt nemůže se přece po
rovoati t obchodním úspěchem

korporačního krále který přišel

Chtěl jsem též několik dnů na lo

rozbila te o ustálené republikán
tké přesvědčení většiny voličů na

leho státu Není to nic plátno
popokraté mukí se již smlřiti

KlJYBÝ níkdy mraky starostí st
zdravější přírodou vyrobený bez

O jaké zdání

a rkiamání

trpký osud chtěl již tomu

místo do Bílého domu

Johnsonova cesta vedla

k politickému krchovu

obětovat tle byl jsem poslán odneobjevily na nafií životní dráze
kud jsem přišel poručnlků ie prýnedovedli bychom oceniti paprsku lučebných přísad přiměje všechno

ústrojí k přirozené práci a tímdú Peunsylvaoia jko lupič aby myšiéokou ie v Ncbrasce dohráli
tam mají ui dost

Spoj Státy vždy uznána pakli
byla tato provázena uspokojivými
důkazy ie národy ty jsou odho-

dlány samostatnost tvou ti udrželi
a brániti"
Touto zásadou řídili te i státní

sekretáři Evartt Blaine a Prey
linghuyten
Panamští revolucionáři prohlá-

sili tvou neodvislost a dokázali
svou tilu úplným ovládnutím nej
důležitějších měst na Isthmu Pa

Itěstf
pohltil všechny prameny neodvi- - vůdčí tvou roli aspoň na lak

Nezspameflte 01 dívidlo 1Lacino na prodej: automobil a slých malých obchodníků K doSamuel Par ks nalézaje se na dlouho pokud republikánská ttra
udrží a vrátí člověku zdrtvf V

lékárnách Přímo zašle vyrahílel
Jot Triner 799 So Ashland Avcirkusový stan Nabídky buďlež cílení toho oeštltil ie korporačnícestě do státního vězení newyor na te nedopustí nějaké osudné sobolu dne 14 listopadu ua slav

ného "Karla Havlíčka Borovskékrál žádných tni těch nejhoršícbského kam byl jii po druhé od chybypodány na Torna Johnsooa Cleve

land Ohio Chicago Hlt
ho!" - Sotrabprostředků Co mu na tom záleže Výsledkem v okresu Douglai

Za ty drahé pknizk dostat tak lo že ten malý podnikatel kterýž

souzen za jidášství spáchané na

unii' jejímž byl vůdcem pronesl

výstrahu již by ai organizovaná
byli popoktaté také velice zklamá

Nabídnuti k sňatkukolosální výprask to není žádná ni Nebylí sice pursieni na celénamy a Colonu Z tohoto potledchtěl ilt a nechal iít často přivé
den byl na žebráckou hůl?

Z Bruno Neb

Bruno C listopadu
práce měla poviimnouti Parksvmaličkost ani pro Jobasona který čáře nebot tak zvaná frakce 'ne

A obchodní úspěch o jich majeje mliooárem tmlřitelných republikánů" kteříi Vdovec 47 roků itarý te dvětéto výstraze poukázal ňa sebe

jiko na oběť zakořeněného zvyku tek připraveních malých podni — Ve čtvrtek dne 5 listopaduVsadíme se o všechno na bvétí "kikujl" proto ia nemohou vlád
katelů olejových faífíoerií nemůžektorýi panuje v mnohých uniích čtsně t ránt přihnal te jako bleknouli ttmi pomohli některýmie na přesrok budou zase demo

při tom doložil ie vykořistil své se přece také mcriti a úspěchemkraté v Iowě křičet do světa ie demokratickým kiodidálům k ví

ma dítkami (dva chlapci 517
roků stáli) který má dohře zaří-

zený obchod v jednom městě ve
Wísconsinu kde nejsou iádoí
Češi přeje tí toulo cestou najít

do města náš Sokol A Oloupal 1

zamířil přímo do hostince Blatoýčelné postavení k získání prněz tězstvl ale přece jen velká většinamaji výhru jistou korporačního krále který nepocti
vou toutěil je vytlačil úplně 1tak zrovna jako to dělali jiní děl bo Zde sotva dechu popadajerepublikánských ktndidátú byli

zvolena a na politickém obzoru teničtf vůdcové před ním a budou olejových polí a finančně je zní ryčně poroučí: "Blatný oalej pro druiku starší pannu ve ttáff od
V Niw Yorku hned po volbách

akcie pouličních dráb a plynového
trustu vyskočily v ceně Hádejte

čiHlprý dělali po něm pakli unie ne

nlho města odtáhla kolombická

posádka ve Čtvrtek a vůdcové re-

voluce jsou pány nad celým úze-

mím nové republiky Kolombie
má tice dosti značnou armádu již
by mohla použiti k potření revo-

luce vzplanuvší v Panamě avšak

jest velice pothybno zdali bude
mocí své vojsko upotřebili k to-

muto účelu Jcito ohromné močá

ly na jihu Panamy zabraňují pří-

stup k území nové republiky po
souši mniela by Kolombie vojsko
své dopravili po vodě coi í totva
bude dovoleno a kromě toho by
mohla Venezuela vykořistiti nepři
tomností kolombickébo vojska a

jo do 40 roků kterái by ti přáli
Mladý Rockefeller by te veliceučiní kroky aby tomu zabránilyas! proč?

žárové!) objevil mrak který moo
ho dobrého demokratickým kandi
dálům v příštích volbách nevěstí
Moioá íe toto bylo poslední ví

Unie musí — dle slov Par ksových zavděčil americké vořejoosti kdy

všechny! ' Blatný celý vyjeven
ptá te:' "Co pakř" A hned podi-
vil te jaksi podezřele oa Antona
Tento jen mrkl alf Václav jii vi-

děl kolik uhodilo Přítel Olou

— zastavili všechny tresty oáhra by jí vysvětlil v čem spočíval tenNyní chci se dát Čínský drak do

"fajtu" ruským medvědem Chce

míti dobrou domácnost a jci by ti
vzala oa starost řádné vychování
dílek jimi byla by dobrou mat- -

kou Dobré upřímné srdce a

nijaké vzdělání aby někdy mohla
téi v obchodě vypomoci ládou- -

"úspěch" těch řisIcQ malých ob tězstvl popokratickýcb kandidátůdy atd neboť I nimi plíží se prý

zlodějství do ksždé unie jemuž chodníků a podnikatelů v olejo
nad Cína zryebliti svoj neodvrat

ný osad?
na dlouhou dobu v okr Douglas

vých polích kteřii chtěli iít a neiádoý člověk neodvolá Z po
pal obdařen byl dceruškou jako ti
všichni tatleí v okolí Bruna Samé

dcery a nic jiného nei jen dceryl
Kam jen ten tvět přijde 1 těmi

Největší a nejlirší pozornost
celé americké veřejností vzbudilMcClillan bude mayobem New chali iít pokud Jil fiepfepadl ole

jový trultoáležejlcf korporačnfmu

čátku takový dělnický vůdce je

prý poctivý muž který to řádně
cny Jenom opravdové nabídky
tť zaslány jsou na "Pokrok Zá-pid-

Omtht Neb

Yorku dle jména ve skutečnosti

bude jím tle "boss Tammany králi a nepřipravil ja o všechensmýšlíte svými soudruhy alt při ientkými? Ostatně ale dceruška

jest zdráva a šťastný tatík též

mohla by zahájili nepřátelství
proti Kolombii jimi Castro pojich majetekbliž! ie k němu pokušení v podo

výsledek"voleb v Ohiu- - Republi-
kánská strana dobyla tam nejskvi
lejšf tvé vítězství od dob Lincoln-

ových a leoitor Hanna získal

obrovský osobní triumf

Ai doposud panuj v americkém — Vida taky nái bývalý nyní HUií Htrofo
veřejném míněnf náhled ie leo

bí některého zaměstnavatele jenž
má v ruce veliký svitek peněz
větší nežli kdy dělnický vůdce vi

Macek c Touhy ti oa mna vzpom
IIněl Přál bych ti opravdu MackuTom Johnson demokratický

nějakou dobu již Kolombii vyhro-

žuje
Z těcbto dvou přičiň te kolom-

bická vládl asi smíří a dokonanou
událostí a nechá Pananu jiti její

korporační král co te týče úspěš-

nosti a pokud tetýče pozemských

Ilallu Murpby y
V IOWÉ PANOVALO SICI jpIMOKRA

tícké počasí o volbách ale to ani

ca mák neprospělo Sulltvanovi

který byl bit jak žito

ŽAPAIÍSKO KONEČNÉ DOSPĚLO K

moudrému náhledu Že "je lépe s

Ruskem o Činu se rozdžliti nežli

k voli kousku Číny pustiti se do

děl ve tvém iivotě a pokušení to abys zde byt jest to veliká ško
da ie a tak daleko přet bory a

doly a ie k nám oikdy nezavítáš
jest přilil silné pro člověka který

vydělával ai dotud totva dva tři

kandidát guveroératví řídil celý

boj proti Hanoovi Jemu neběželo
a to aby zvítězil ale k tomu smi-

řovala všechna jeho anaha aby
Hanna byl poražen A výsledek

zcela nové kteréi ae pro-

dávají po I5J k dostání
jsou zi jo Hlaste se u

vlastní cestou 'Naše vláda pak
bude mocí íormáloě uznali samo

ttatků dalekodaiékO předčil toho
malého obchodníka" kterýž chtěl

iít a nechal ilt cá má li mladý
Rockefeller nějaké1 důvody ie te

Doufám však pevně ie ta dostadollary denně on vezme nabízené

mu peníze které tak lehko dottal vil k sokoltkému večírku pořá-
danému dne 14 liatopadu ja- -

statnost Panamy a t ní zabájiti
nové vyjednávání o dokončeníveřejné mínění mýlí nuže nechťla této aoabyJ Ta největší většina vpak to jde ním a kopet dolůválky


