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Tragický skon aniihckého spe

citantů v lluth r a Sanndi rs okre-

sích Protož ho můžeme směle

odporučil nifiiii okolním kraja-

nům kteří ho služeb budou po-

třebovat Šotrab

jeho život

— V sobotu v 1:30 hod odpo

— Nebrask City se sděluje
že začne se pracovali v lamni
škrobárnč "Argo Starch Works"

svým útrkeni do Nrw lla iipliire
kde se po nějaký čas skrýval

kulanlaVliittakera Wnglita )eni
rntikii en ntt'ii ni iti !mn
írřií lut OhmiIiii uch N w V'h N

rtrtlni ll hltji I 6 I I ledm dokončila pozemskou pouť
Když konečně byl nalezen a přiMinnesoty aby demokraté nomi

zakončil svůj život vlaatul rukou

připomíná nám miniovnlně slovs

apoštola ťavla že "mzdou hřkho
vtlcn do Minneapolis zpět tu

během příštích dvou týdnů Skro

bárna ta zavřena byla 'před několi

ka měsíci na dobu neurčitou

-- - V Lontto šest mil sivero

novali za presidenta Roosevelta
svou slč Nannie Bryanova sestra
W J Bryana Lékaři snažili st
nemocnou udrželi na živu do přiutekli te jeho právníci k poslední

Pokrok 7iípudu
Omaha Neb

e zcela moudrý neboť nominace
jest smiť1'

jezdu Bryanova avšak nepodařilo
Wripht ošimlloval anglický lid

západně od Aibiou vnikli v pátek
kteréhokoli demokrata budu bez

toho jen zbytečným mařením dra

hocenného času
Omaha Neb 3 února 1904 o sto milionů ve svých různých do v noci neznám! dosud lupiči do

mu ťi točí Mi vtech kriminálníků a

snažili se Amose hájili na loni
lu je lHrti leč porota

měla příliš zdravého rozumu milí
aby takovou obhajobu brala za

lovních a železničních podnikách obchodu McKibbenova od kmlž si
PkAVA LASKÁ SK NKCHLUlll SVÝMI KDVŽ NfKDO PEKNR BURS1ANCM při jichž řízení klamal nejen své odnesli sluSnou zásobu různého

zbo?í Též pošta nalézající se v
že jsou praubyčejní hráči tu křičí spolupomocnlky ale i ubohé důbernou minci a Amesovi se dosta
že se jim ubližuje na "cti' Ale

oběťmi

Každé prAvo frinAší kkhou zoo

povědnost

téie budově oloupena byla olo zasloužené odměny v kriminále včřujicí mu oběti kteří a ochotou
nsk'li mu mnohdy těžce vydělanéta čest jim nezapovfdá aby přijí Nyní však nejvyiší soud státu

Minnesoty osvobozuje Amcsc na
mali ukradené peníze jako ku př své groše Wnght žil jako krilžu

všechny kolky a peníze Lupiči
nezanechali po sobě žádné stopy

— Ve středu asi v n hodin v

Z MLADĚHO HVÍílLA fcK OliVfEJNfi končině ale nadešel den krachu a
tom základě že prý obžaloba ncod toho clevelandského bankovní

ho kasíra který pustil v jich doustává starý hlupák spekulant z vyšvindlovaných sto
byla proti němu správná neboť

se jim to Podlehla rántu
Slč Bryanova byla 34

roky stará a do Nebrasky Be pře
sídlila v roku 1 898 z domova své

ho v Salem III Bydlela u sestry
své pí T S Allenové č 1837 C

ul v Lincoln Pohřební obřady
vykonány v pondělí ráno v domě

smutku a ve dvě hodiny odpo-
ledne W J Bryan a ostatní
členové rodiny doprovodili tělesné

pozůstatky zesnulé do Salem lil
kdež budou pohřbeny oa rodin
ném hřbitově

— Stoleté narozeniny oslavila
v neděli p John Lattová bydlící
u nejmladší své dcery pí Daviso
vé pět mil od Herman Paní
Lattová narodila ae v Crawíord

noci spozorován byl požár ve
pěti tak řádně chlup že banka milionů zachovkl průměrně máloOtázky domaúIho prAva udržují

Čtverci McMurtryho a přes sto lidí
v této byl obviněn Že lidé kteří

mayora podpláceli skládali svéudělala krach Wrightův systém byl ten samýrozvodní soudy v činnosti

jako u jiných Švindlcřů toho druČlknové senAtu st nAramné neŽADNV OČNt PROFESOR NKDUVKDE úplatky do zvláštního íondu
v budově té bydlících a většinou jen
v noční Šaty oděných bylo nuceno

příbytky své opustili Jedině
hu ale vzdor tomu že obětoval na

chávají záležet! na své důstojno kdežto dle výslechů svědků vyšlovyléčili krátkozrakost sobce
to ohromné sumy peněz aby se nesti ale

S TÉMt SVÝMI SENÁTORY MA NEJEN dostal do osidel zákona tu přece
oa jcvo že s ksždým jednotlivým

přestupníkem zákona bylo učině-

no dohodnutí o výši úplatků jež
Nebraaka ale Uké Kaosai imolu

kde se jedná o ty "kéSe"
tu ti páni beze žertu

chladnokrevnosti hasičů Izedčko-vat- i

že nenastala panika a že

nikdo nepřišel k úrazu Požár
vznikl z neznámé dosud příčiny v

Lidí kterI žijou na vysoké svou důstojnost rychle pošlou plynuly do kapsy Amesovy Ae

se mu lo nepodařilo a on byl ob-

žalován a odsouzen na sedm roků
do žaláře a za hodinu po odsou-

zení zvolil si raději smrť nežli
vina mayorova byla nade vši po obchodě krmivem nalézajícím se

k ďáblu nebo Čertu -

Ti otcové mésta v Grand Ra

noze málo kdy doeáhnou vysoké
ho stáří

Ten kdo CekA na to co mu po

chybnost zjištěna to u mnohých v přísklepí budovy Skoda poŽá okresu Pennsylvania 31 lednaŽivot ve vězeníčlenů nejvyššího soudu státu Min rem spůsobcoá není velká
Wright se hájil zrovna jakopiuslch kteří jsou obžalováni z

badlerstvl se nekormoutí tak nad
1804 a v Nebrasce sídlí již od r

1865 Jest matkou 3 synů a 3ikytne osud nedočká ae ničeho nesoty nepadalo ani v nejmenšim
na váhu to však bylo "náramně

— Osudná srážka vlaků přikloudného tím že ztratili svou čest jako nad dcer kteříž i se svými rodinaminíž zmařeny byly čtyři lidtké Živodůležito'' Že mayor nedostával

jiný anglický velkošvindler Jabez

Spencer Balíour před lim že prý
nechtěl avé obětí připravili o pe-

níze a že stal se sám obětí nepří

tím že musí dát snad i poslední účastnili se řídké rodinné slavnoMožnA že Japansko se dívA na ty udála se ve čtvrtek as v 5:40
ráno západně od městečka Brokencent z vybQdlovaoých peněz ad hromadně úplatky ale jen od jed

notlivých osob a pro tuto "ohrom
sti Paní Lattová jest ještě dosti

statnou ŽenouvokátQm aby jim vynalezli nějaké Bow Srážka ta zaviněna prý

Rusko zmeosovacím sklem a pro-

to ml takovou kuráž

MožnA že přece dojde k vAlce

nou chybu" byl usvědčený búdler znivých okolností a poměrů ale

ani jemu lato výmluva mnoho byla tím že želszniční zřízencitechnické chyby jimiž by se mo-

hli dostali z lapáku
— Manželé Tupovi v Humboldtvězení propuštěni Jak může

konající službu po více než 40 hoale my tomu nebudeme včřit až nezpomohla jako nezpomohla
1'alíouroviKaždA zmíSka východních bursi din usnuli Vlak č 46 vrazil do

některý rozumný člověk mlti úctu
k naší "spravedlnosti" když se v

jejím jménu pášou takové nespra
uslyšíme střílet

!estu pak se líto tak "vvcajch
zvláštního vlaku £ 48 právě kdyžTento započal svou "blahodáraaa že by jedině kandidatura

Clevelaoda pomohla demokratům

stíženi byli v sobotu hrozným ne-

štěstím jež si snad vyžádá v oběť

Život 5letého jich synáčka Pan

Frank Tupa zabíjel prase a kotel

naplněný vařící vodou sundán byl
s kamen a postaven na podlahu

nou' činnost' v Londýně v rokuvedlnosti?
ouje'' jako se "vycajchnovala" 1867 založením lak zv Liberatork vítězství setkává se v západních
zima? státech se smíchem

Nový útok oa kapso strýce Sama stavební společnosti Balíour ne)
dříve lákal peníze z chudších

tento couval na postranní trať
Srážka byla tak prudká že byl

úplně zničen parosiroj u vlaku č

46 a poškodil více nákladních
vozů Usmrceni byli strojvedoucí
Thomas Kelly brzdař John Akers

Chlapeček dostal se pozpátku až

Novinky 2 Touhy Neb

— Pan Frank Stanislav vrátil

sc již z návštčvy v Butler okresu

kde navštívil jdátelc své a známé
v Abie Nimburgu a Linwoud

Pan Stanislav navštívil též Šotra-b- a

v Linwood a povídal že est

tak vykrmen že být tak takých

plná kára už by na nějakou tu

srážku nehleděl

— V pondělí nám zahrál pan
Severák takou muzikou že ani

dvoje boty a dva kožichy k tanci

nestačily Dnes jest ale počasí

pěkné tak jako s jara- -

— Tuhle letěly přes naše okolí

vrány a jedna neustále kvákala 1 K

nám k námi1' "I ne'' pividám
"jen zaleť k Václavu Handlířovi a

tam to nech pro radost mamince a

tatínkovi" A vida povedlo se to

znamenitě Jak se dovídám za-

nechala vrána u nich hezkou dce-

rušku Podruhé ji pošlu zase

jinam
— Tri tú Šššišsnt a hop! a už

zde byl jednatel "P Z" pan Vác

Přibyl Sotva že otevřel dvéře u

kapličky p Vác Malýho poví-

dám "Hoši tohle je novináři' A

také byl Než jsme vypili jednu

napsal více stvrzené pro přízniv-
ce "P Z" mezi kterýmiž bylo 8

nových předplatitelů a pak dělal
Mackovi průvodčího až domů
Dobře že přijel Pobavili jsme
se výtečně a douíáme ie nás nyní
p Přibyl častěji navštíví když již
zná cestu k nám

— Pánové Frank Haktl a Frank

Hrubý byli v okresním sídle za
obchodem

— Milé překvapení učinil náš

Nimrod pan Krčmářík jednateli
"P Z" p V Přibylovi za jeho
pobytu zde Aniž by komu Čeho

řekl vyšel si na hon a přivalil se

1 nákhdern králíků a zajíců a dal

jo p V Přibylovi aby prý cestou
neměl hladu Nu tak Sotrabe
že ty's mu nedal na cestu ani ma-

lou běličku když byl u Vás v

Linwood ?!

— Tak jsem věru nemohl ani

spát strachem před tím naším

Apollonem skrze ten jeho knír
Ale dopadlo lo dobře Z ničeho
nic přišel Macka navštívit a jelikož
Macek má pravou indiánskou dým-

ku nitru oa smííuuí si do ní po-

řádně nacpal
— Nu to je toho ie by Šotrab

prý ani nepozval Macka na křtiny
kdyby tak náhodou motyka spusti-
la a nějaké to malé šotrahě doU-vit- í

tc ráčilo Předně bych nšei
já sám neb co by to bylo jít
za kmotra člověku jako je Sotrab

který ani neví co jest to "Hara-burdí"?- !

— Pan Václav Přibyl jednatel
"P Z' dokázal ie jest zname-

nitý chodec Přešel naše město

V POLITICKÍCH SCHĎZfcH ZAČÍNÁ

nikdy nepořádek když předseda ke kotli a spadl do něho TěloJíž několikráte podány byly v pracujících tříd a když tyto mu

poskytly dosti prostředků k vět

Kdyby mělo k lomu dojít
to mi věřte lidé zlatí
demokrati by se mohli

na prsty tam spočítat!

ByVal mayor z Minneapoms

jeho opařeno bylo od kolenou až
kongresu různé návrhy za tím úče

a topič C !' Eaton z vlaku č 46ším spekulacím vrhnul se do nich
lem aby železná kráva kterou má

zavolá shromáždění k pořádku

MNpHÍ Cujvík kteří nechce

spolkiouti trpkou pilulku pravdy
radostí polyká ocukrované lže

a cestující WhilCenberger z vlakuza nedlouho nabyl lakového
po pás tak děsné Že mají lékáři

pramalou naději na jeho uzdrave-

ní sc
národ placením ohromného vý

48 Strojvedoucí Trios KellyAmes který odsouzen byl pro při služného na svých bedrách byla
zachycen byl pod parostrojem a

- V sobotu přišel k zmrzačeníKdyž nékterí prAvník přivede

jména jako finančník že byl zvo-

len i do parlamentu a získav si

svou činností v náboženských a

dobročinných spolcích všeobecnou

důvěru byl téměř zahrnován pe

učiněna ještě těžší avšak díky
zdravému úsudku Členů líongresu

všechny takové návrhy nepřišly
ani k projednávání V těchto

jímání úplatků na 6 roka do věze-

ní byl v těchto dnech propultčn

pro technickou chybu v obžalobě

na jejímž základě byl odsouzen

Nyní budeme muset pro Ameriku

ležel pod ním pět hodin a zemřel

králce před tím než se podařilo
záchrannému mužstvu jej vysvo
bodití Byl při vědomí až donězi

dnech podán byl v kongresu opět
fvélio skonuBalíour byl před světlem sva

opravit staré římské přísloví takto:

Rofus Kush asi 3 míle východ-
ně od Crcighton Kush si vyšel
na hon králíků když nešťastnou
náhodou klopýtl a upadl V témž
Okamžiku zahřměl výstřel a celý

náboj vnikl nešťastnému liooci do

ruky zrovoa pod loktem Ruka

jeho roztřepena byla tak hrozně
že mu jí lékaři museli odejmouti

—- Jamie Lsrrabie 9lelý chlaAť žijou technické chyby í kdyby
jeden návrh týkající se rozmnože-

ni pensí a ten jak se zdá přijí
mán jest 1 mnohem větší pozornospravedlnost měla zhynoutl pec z rsorioik spadl za prudké
stí a přízní nežli všechny návrhy zimy na počátku minulého týdne

se svého koníka a omráčiv se pá-

dem zůstal po půl hodiny ležeti
minulé protože navrhovatelem je

touškem ale ve skutečnosti byl

vypáleným zlodějem který když
v roce iHji dostavil se krach v

němž více neŽi 100000 lidí ztra

lilo $35000000 nechal své spo-

lečníky v louži a sám uprchnul do

Argentiny kde žil jako princ
kdežto jeho spoluřediteló byli zat

senátor Uolliver z lowy který pro
na cestě Bylo j8 stupfla podsvé schopnosti a vynikající vlast

nosti své jako státník požívá úcty
Novinky z Unwood

V úterý minulého týdne obje

Parmkri si naříkají
když tak cena pěkoá jest
že slepice zatrachtilé

nechtí žádné vejce nést

Nejlépe by věru bylo
do kurníků páru dát

pak snad možná paní klípky

přestaly by strajkovat

TU doby v mericé

nulou a smrť nebohého chlapce
zdála se býli skoro jistou Ve

stavu tom nalezla jej jakási bestie
nejen u strany republikánské ale

u demokratické Senátor Dolit
v podobě lidské kteráž místo abyver návrh tento podal z vlastní své

vůle a generál John C Black ve

vil se nám zde po delším odpočin-
ku pan Fr Betlach se avýrn dře-

věným personálem U večer ale

panovala velká zima a protož není

čeni a odsouzeni Líd byl víak

zlodějstvfrn Balíourovým tak roz-

hořčen že naléhal na vládu aby
zakročila u argentinské vlády o

vydání Balíoura a konečně po
litcl armády vysloužilců před

Byl jednou čas víak ten čas minul

nebožáku ku pomoci přispěla
obrala jej o rukavice a sedlo a s

lupem svým rbtěl! prchla Chla

pec se na štěstí probral po chvíli
ze smrtelných mrákota polozrnrzlý

pensijndn výborem senátu se za žádný div že návštěva byla malá

zúplns Fr Betlach jest ve světě dosti
dlouhém vyjednávání v r 1H95

areíŠvindlrř byl Argentinou vydán
předlohu tu přimlouval a proto v

kruzích americké veřejností počínákdy králem byla v Americe známou osobností a proto myslí
me že by zasluhoval větší pozorbavlna doplazil se do blízké íarrny kdežse tihti obava ze předloha ty

přivezen do Londýna a odsouzen
na 14 roků do ŽalářePo bavlně zas přišla pšenka se mu dostalo vlídného přijetí nosti obecenstvaskutečně mohla bytí přijata vzdor
Před lim v roce 1730 založením Koník vytrval věrně pří mladém Pan Michal Zítek od Davidlomu Že by to bylo prohřešením

se proti americkému lidu

na krátký čas

po ní na trůn plodin dla

koma zas- -

svém veliteii

Naše vláda až dosud zachovala
City navštívil nás ve čtvrtfck min

týdne a jak se nám zdá táhne ho

sem nějaký magnet No pane

Ve Valley utrpěla ve čtvrtek

South Sea Company jiný Švindl ř

vylákal na anglickém lidu skoro 5

milionů což byla v tehdejší době

báječná suma Akcie v léto spo
lečnosti byly švindlem vyhnány

Aj blel teda Irůnu kornu svrhla se proti našim vysloužilcům z ob smrtelné popáleniny paní Alice

Adarn-ov- á Aby snáze rozdělalabavlna zas Michale jen a tím zamíchejčanské války s velikou generosno-st- í

a suma kterou strýc Sumak dlouho to bude panovat! —

f 500 na $5000 — a lidé se
kdo ví to z nás?

Na v£ech stranAch počínají za- -
po nich mohli utlouci nctior

krátký čss nesly krásné dividendy

pak alo dostavil se nevyhnutelný
konec všech takových švindlů ale

městnavatelé vypovídali zorgani- -

# Slečna Růžena Vávrova z

dlí zde návštěvou u své

matky paní Veselé a četných
přátel- -

Minulou středu roznemohla
se nííile moje drahá polovička
Rán) když vstala jala se rozdě

ohefl v kamnech lila do nich

petrolej jenž na neštěstí smíchán

byl gasolinem V kamnech mu-

sel se dle všeho nalézali jeStě

žhavý uhel neboť pojednou udál
se výburh a nešťastná žena mži

kem ocitla se v plamenechNářkem
svým přivolala dceru svoj a sou-

sedy již na ní sice plameny udu

vyplácí roční svým vysloužilcům
vzbuzuje obdiv celého světa Po-

platníci loto břemeno dosud nesli

bez veškerých stížností jen ten

krátě když páchány byly podvo-

dy pensemi veřejnosť se proti
tomu ozvala Avšak všechno má

mít svou mír j a své meze

čtyřikráte za odpůldne a ani neza-

bloudil Toť ovšem dobrý dokiz
že máme uli:e naše řádně Číslo

zakladatel unikl smrti

Podobný švindl založil John

člověka do "truhlu" nechá si za

to je£tě zaplatit

Mnohdy pravda
která raní

před neštěstím

nás zachrání

KOUJMWA SE PŘESVĚDČILA ŽE

strýc Sam má pro strach ndcláno

a proto přestala jíž řinčet rezavou

svou íavlí

Páku Japansko bude stAle jako
malý psík dorážet na ruského

medvěda bude si muset přičíst
toho následky

- Trochu zimy to je "aix right"
to se k zdraví dobře hodí

o té letoiní vsak mořem

fleí: vScho mnoho Uodí!

Rusko pokylA denní 7000 mužď

vojska do Mandžurska Ruskému

medvědu se nechce do 'íajtu''
pokud dcsí úplni připraven

UaťuSka car i mikádo

do "íajtu by dát se chtěli

kdyby což je hlavní věcí—

potřebné též 'ké8o'' mílí

Demokraté si nad tím kkiAmou

hlavu co Bryan mluví jako nad

tím jestli ho přece je&tě nějací

delegáti v národní konvencí po-

slechnou

Z mouilretH otcovikých

Synu milý v Minnesotě

znovu potvrzena naSe víra

že pro lumpa když má "késV'

najde v zákoně se vždycky díra

Chicagsky1 radní Brennan kteří
byl odsouzen na rok do vězení

pro podplacení při volbách musí

tam dělat košťata To je poprvé
v jho životě kdy konal nějakou

poctivou práci

T" KANSASSKf SENÁTOR BURTON

by měl telegrafovat! naiemn ne

brasskému senátorovi jestli má na

kládě nějaké dosud neupotfbo-van- é

technické chyby aby mu je

prodal

J PlERPONT MoROAN ROCKEPEL- -

lerem sesazený král trustů pode
tedy přece na odpočinek a sice do

Anglie Škoda že mu to nena-

padlo dřív nežli nám založil tolik

trustovnfcb pijavicí

NAs stah přítel SuSank z Hoi-singto- n

Kas podává ve svém

dopise pěkoý příklad Jak farmer-tv- u

alouží k dubu kooperace
Proto radime znovu našemu sta-

tečnému českému rolnictvu

Svfij vždy b svému podle pravdy
tak to musí být

pak c via věru pijavíce
t:l-f3Bfct- ýtl

vány

ovánému delnietvu vilku a nieui

organisace jeho rozbiti antb

apofí oslabili výhosty V Chi

cagu v minulém týdnu v několika

odborech bylo vyhoštěno orvni
sované dělnictvo 1 závody prý

mají zůstat zavřeny tak dlouho

pokud dělnictvo nebude tancovat

jak velkomožní páni pískají Zt

Tato předloha není nic nežli

Law ve Francii a akcie jeho spo-

lečnosti měly větší nominelní ce-

nu nežli všechna peněžní hoto-

vost Francie a netrvalo lo příliš

silí avšak Adamsová popálena
útok na kapsy poplatníkův Jaká

pravedlnosť jaký rozum nalézá
dlouho tento spekulační domek

byla téměř na celém těle tak ne-

bezpečně že za hrozných bolestí

později skonala Též i dcera její

popálíla se vážně na rukou při po
vystavený z karet se zbořil a tisíce

měttoavatelé vidí ze nemohou tMÍce lidí bylo připraveno o

se v předloze aie mz ma se

doslat! pense íia každému vy
sloužilci který sloužil za občanské

vilky aspofl 90 dní a který do

sáhnul 63 roků stáří?! Na tom

kusu uhasit! požár Za neštěstídělnictvo přiiěti k povolnosti ji všechny jich úspory
Lidstvo od osmnáctého století

nezáleží jestli třeba ani ránu ne hodně pokročilo v mnohých ohle-

dech ale co ae týče spekulační
vášně tu se z minulých zkušeností

nak nežli vyhladověním a bez mi-

losrdenství aáhají k tomuto bar

barskému prostředku Jest to

vážná zkouška která dělnictvu

nastává a v kritické této chvíli

mělo by dělnictvo atálí při sobě

jako oerozboroá bašta a ne potí-

rali ae na vzájem fen tak bude

vypálil a odsloužíl někde se tpi
tále těch 90 dní ale peosi má za

to brát Dle této předlohy má ae

dostali ta samá pense každé vdo

ničemu nepřiučilo jak vidíme oa

velkošvindlu Wrighlově

— Pan Fr Malý začal též pro-

vozovat lazeboictví při svém po
drobničkém závodu ae živými

Nejprve to zkusil na svém tcháno-
vi p Josefu Koumovi a oa ponej-

prv se mu to povedlo neboť po

prvém nalíznutí běhá pan tchán

jako Kašpárek
— Staří lidé zde umírají a děti

se rodí ale babičky zde až dosud
nemáme Ta naše babička Kou-mov- á

zůstává až už Brna Což se
sem nemohou nějaké přistěhovat!
Stari pí Klimeotová povídá ie
už toho mi a těmi caparty dost a
dost Já ale taky tetičko Kli-met-

[: Šotrab Kubánec a Macek

jak ae to rýmuje?! :]
Sotrab ten je líný
Kubánec jest Čilý
a Macek je mlsný
Tak se to rýmujel

Macek

Inu li hloupí ještě nevymřeli a
vě jež byla provdána za vysloužil

snad také nevymřoulce před 17 červnem roku 1890
moci odolat! zahájenému útoku

Dle výpočtů velitelstva armády

lávali oheň pojednou jí aU plch!"
pod žebrama a nemohla dýchat
Chtěla abych ji namazal já ale
nerad mluvím se ženskými a proto
poslal jsem pro babičku KrŠkovic

by tento úkol převzala na sebe

Nyní ae cítí lepší má polovice
drobet lépe ale v pořádku posud
to není

Pan J J Řezníček z Chicaga
bratranec zdejších Řezníčků přijal
místo u p A A Hayka na farmě

jako hospodář a dneska se tam ae

svou rodinou stěhuje

Paa Tománek přijel si v so

bolu pro svoji manželku která se

už tak dalece pozdravila ie se

mohla oa zpáteční cestu vydali

Aby z Plattsmouth nemysleli
že mám z toho přestupného plesu
strach poslal jsem tam už předem
moji podobenku paní T Vltámvá
sové pouze tou podmínkou ie
se žádné řeči nepovedou Potom až

se tam mezi vámi drobet ostřílím
možná že ae tam uhlídáme zda li

nebudeme slepí Snad ae tam také
uhlídáme tím Sokolem

Jan Jelínek od Brainardšvakr
pana Antona ťeroíčka překvapil
nás svojí návštěvou r aobotu
Přišel ae rozloučit se sestrou a a

četnými přáteli neb ae ▼ brzká!

bezcitných zaměstnavatelův
Nabídnuti k sňatku!

SenAtob Burton z Kansasu za
vysloužilců nalézá se ve Spoj
Státech ještě 185000 vysloužilců
kteří prý byli strýcem Samem dotučný honorář zakročil u poštov

Následkem nedostatku známo
sud přehlédnuli kteří by byli dle

to zodpovědným jest prý rozvážeft

Roy Hardenbrook jenž smíchal

petrolej a gasolinem amíšeninu

tu prodával
'

— V Grand Island přišel ye

čtvrtek o půlnoci hrozným epůso-be-

o život ailelý Henry Schip
man klerk v jednom tamním ob-

chodu Schipman ve společnosti

svých dvou soudruhů Leoo Clií-ord- a

Bramwell Jonete vyšel ai

večer oa flám a asi o půlnoci zaví-

tali do hostince Schaumanoova

Schipman byl již noto! opilý a

a počínal ai velice hlučně tak že

policista Nelson viděl ae nucena

zavolali trojlístek ten k pořádku
Brzy n to ae Schipman chopil

kuchyHskébo nože a vyhrožoval
že usmrtí každého kdo mu přijde
do cesty Pojednou vyběhl ho-

stince a soudruzi jeho vydali ae za

ním avšak když přišli blíže ná-

draží atrnuli leknutím neboť prá-

vě noční zřízenec Walter Fleabe
nalezl nrtvola Schipmanovu ve

sti hledám touto cestou spolu- -
nfho odboru ve Washingtonu

aby tento nekladl žádné překážky

jisté ivindléřské spekulační spo
družku tvého života a sice cnost- -

návrhu Dolliverova oprávněni k

navrhované pensi Generál Black
oou dívku aoeb bezdětnou vdovu

od 18 do 30 roků starou Jsem
íarmer a6 roků etár Bohat ne-

jsem ale za dobré živobytí ručím

sice ujišťoval senátní výbor že

sotva polovina s těchto vysloužil
co by požádala o navrhovanou

pensi avšak zkušenosť nabytá do-

kazuje že ujišťování generála
Blacka nelze přikládali mnoho

víry neboť bude-l- i návrb přijat
akoro každý z oněch vysloužilců
bude ae dosnáhati tich % 13 které

tak lebke nabade možná ie

Jen opravdová nabídnutí zašlete

oa adresu: Teodor Yenčík Bran-čo- o

So Dak 273

Revmatické bolesti v kyčlích
dají ae jistě vyhojiti použitím St

Jakoba Oel Natřete dotyčné místo

hojni důkladně chraňte tělo

před zimou v krátké době vše-

chny boleati zmizí

lečnosti v St Louisů a na jeho
zakročení skutečně společnosti

bylo umožněno že mohla chytali

hejly nerušeně dál Za tyto své

služby dostával senátor Burton

měsíčně I500 a to po pět měsíců

Nyní své jednání paa senátor bájí
výmluvou fe prý byl najat od své

společnosti jako právník ie mu

přece nikdo nemůže zapověděli

aby neprovozoval jrávniekea

— Předplácejte se na
Pokrok Západu pouze 81

Předplaťte ae oa Pokrok

poise #100 ročnirtiiétiebte 18300 vysleaíilclae ještě


