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Whitney remřel náhle ja pod
účinkem éthrru kterýž mu byl

dán lékaři aby na něm mohla být

vykonána operace

Válka mezi Ruskem a

a budov osm vontrin jri-n-
i

dobytém vlill
ta jrst jcduil skvrna na skvě-

lém rrkordit Kuropatkinově jeho)
tuikťttankké pluky řádily nrjdi
V0?ři

Kuropatkin jet velikým strate

gem a pořlvá slepé důvěry sého
muttva Oji má vtechny vlast-

nosti zemřelého hrdiny Skobeleva

vrdle toho vlak vyniká jrSlř
chladnokrevnosti a vypočítavostl
kurá ho činí lak vvlikým vojn
vůdcem

Jeho právo) rukou jest generál
Aneokov jthož ideu daty podnět
k ncjiělŠÍ dráze světa protínající
Sibiř a vedoucí až do Port Arthur

Aornkov oarodil sc r 1838 a jest
tudíž starším veteránem nežli Ku

ropatkin Jiný z ruských generá
lů jemuž bude asi přidělen důle-

žitý úkol ve váke jjst gentrál

a míktopresideaia Díle zvoleni

t lolio il i ii utranim v svini
alitk
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úněthu ťan senátor tedy pta
covit na Urmi neumí ale ta to

umí mameniii zpracovávat
far-mer-

Urván i rfti rfcKriM

kandidátu presiJent-st- í

j st to DejdůleŽitějsína jakých
zásadách stojí My myslíme zas

že ntjd&lcžitějSÍ otázka jest: jak

bude běžet

Mladý" Kockeikllkr radí lidem

aby si Denatikali na své neštěstí a

snášeli je mužně Ten mladý

mnohonásobný milionář je náram-

né "Ipendábl'' na rady ale s a

j po čertech opatrný

Jeden z newyorských hejskO

jistý Burnett Tifíany se při soudu

vyslovil že nemůže být živs 30-oo-
o

ročně Taková neužitečná

lidská nicka nemůže vyjít ročně

budou v léto konvenci Člyh drlc-gát- é

za celý slít a čtyři náhradníci

do rronblikániké národní konven
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1'okrok Západu
Omaha Neb

ce již odbývána bude v Chicagu
5c doutník v trnu jest

' lit
Na žádných si tak nepochutnáte

v úterý ai června 1904 1 ocet

všech delegátů do oitatul konven
jako na těch Ptejte se po nich

Bratří Pospíšilové ve Wilbcr ce oboaseti Diiue cemcni nvj
Ve schůzi republikánského státní

domlclmi a cuinukými láli íilOkt-m- i

národa

ItilUKtKY Jt r( lMt VMIKf

rozdíl mří dčlníkem amrfiaým
a evropukym jak ncjlrpši diika

toho podává zpráva jednoho oa

leho Konxula a Mannheimu v Ně

mecku V jedné tamní továrně

zhotovující hoopodářské ktroje a

nářadí bylo v roku 1903

taměitoáno 2100 dělníků nepo

čítaje v to dílovedoucí a učně Z

této malé dělnické armády dostá-

valo 577 mužů denního platu 71

al 95c 791 mužů dostávalo od

95c do Si 19 denně 638 mužů od

ltt9doll4j denně 153 mužů

vydělalo f 143 až f 167 denně a 8

mužů vydělalo mezi ít67 a Ji 90
denně Toto byla nejvyšší mzda

v tovární placená a k tomu dlužno

podotknouti že dle zprávy
kon-sulov- y

továrna tato platila po-

měrně lepší mzdy nežli kterákoli

jiná Jaký div Že při těchto

mzdách požívání koňského masa

v Mannheimu stále vzrůstá Tak

v 'roce 1900 bylo tam porařeno
na jatkách 404 koní za dva roky
na to již 554 koní a v minulém

roce přes 600 Po přečtení této

zprávy mimovoloě musíme zvolati:

Zlatá zlatá Ameriko

leccos sice tady smrdí

tys však proti Evropě přec

jen zemí mléka strdí!

Neb ie vyrábí 18

ho víboru ptiiataresolucekterouz— Farmer William Schitícre- -

Omaha Neb 10 února 1904 ckr bydlící severně od městečka
Obručev který su vyznamenává

se odporučuje jmenování čekance

pro úřad spolkového senátora ve

státní konvenci
Petersbure spadl pledmioulé úteSnad nežli toto číslo P Z do

neobyčejnou statečností a od

vahou rý odpoledne a fůry sena a dopadstane se našim milým čtenářům do

ruinu Kiuíe iiž válka mezi Ruskem — Farmer Ely Bennctt bydlícínuv oa zmrzlou půdu zlomil si
Za obléhání Geok Tepe byl O

západně od městečka Inavale uči
a Žaponskem úředoč vypovězena kyčelní kosť v kloubu a mimo

to utrpěl i jiná zranění Zňstane nil v pátek odpoledne hroznybručev vyslán generálem Skobele-ve-

aby ohledal posici nepřítele
mrzákem po cely další život svůj

a proto y předveíer tak vysoce
dftl-žil- é světové události která

můžu míti dalekosáhlé následky

objev na farmě souseda svého Da-

niele Barkera Ve stáji v mělkémObručev se přistrojil za Turkoma- -

— V sobotu časně ráno zemřelase sumou již si poctivý dělník ne
chci-m- e promluvili o vůdcích jež

na a proniknul v tomto přestrojení
až do tábora Turkomanův rozlo

ženého pod pevností a posadiv se

hrobu zasypaném prstí a hnojem
nalezl mrtvoly manželů Barkcro-výc- h

kteříž dle všech známek byli

v Lincoln pí Charles retersono
vá kteráž ve čtvrtek v noci požila

může vydřlati za celý svů život

ROCKEKELLER TUHLE POVÍDAL ŽE
povedou ruské sbory proii kosoo

kým Japončíkům čtvrt libry pařížské zeleně v přítam k jednomu ohni klidně pojížádný člověk si nemůže zahrávat
Vrchním velitelem ruského voj

usmrceni zákeřným vrahem Po-

dezření z dvojnásobné vraždy tése svým svědomím Dle toho tomností svého manžela jenž jako

strojník zaměstoán byl v dílnách
dal večeři s ostatními lurkomaoy
jimž vypravoval Že náleží k jiné

ska bude generál Kuropatkin o

němž neioředněiŠÍ světový válečnýRockefeller žádné svědomí nemá padlo na Franka Barkera bratra
B & M dráhy v Havelock Mámu kmenu a že byl v průběhu zavražděného muže kterýž byl

dopisovatel Archibald Forbea veneboť dělá věci proti nimž by i

to nejshovívavější svědomí zatčen a v sobotu odbýván s nímse za to že se připravila o život v

okamžitém návalu šílenstvísvých pamětích píše takto:
Red Cloud předběžný výslech'Seděl (Bern ve svém stanu

— V Lincoln se otrávila v o- -Demokrati v kongresu kterI

jedné srážky od svých soudruhů

odloučen Z řečí Turkomanů vy-

zvěděl Obručev všechno co si

přál věděti a již chtěl se vzdáliti

zase tak nenápadně jak přišel

když v tom jakýs Turkoman

píše depeši když v tom rozhr Vyslýcháno bylo několik svědků a

z výpovědí jich dá se soudili že
mají zvyk "kikovati" proti všemu bydlí sestry své pí Mark Wilbe

rové 901 J ul soletá Louise Frank Barker jest skutečným vra
nuta byla prudce záclona a do

vnitř vstoupil generál Skobelev

na něhož ísem musel dvakrát po- -

přestali "kikovatr proti panam-sk- é

politice presidenta Roosevelta hem Hvl odkázán bez záraky kKlusmanova a ztufcla v brzku
osobuí ho zuající přistoupil k

distriktnímu soudu jenž bude zasepo příchodu lékaře Za příčinukdyž viděli že i jich voličstvo je hlédoouti abych ho poznal Jeho
dali v měsíci dubnu Šestnáctiletý

ohoi Obručev ho taktéž poznal
ale nežli se Turkomaa ze svéhoyto vččnícli "kikařů" kteří si krásná generálská unilorma byla

roztrhána v cáry a poskvrněna bratr jeho Guy byl též itstíen
sebevraždy uvádějí se neslušné

styky její s William P Rameyem

kterýž bydlel v domě jejího otce
myslí že politiku dělat znamená

všechno co protivník dělá ztrbat bude podroben výslechu přířtíkrví a začouzená prachem Jeho
u něhož sloužila pátek Hrozného činu svého do

překvapení zpamatoval Obručev

vyskočil několika skoky se octnul

unejbližšího koně useknuv provaz
na němž byl přivázán vsednul na

kord byl zbrocen krví od iilce az

ke hrotu na vrchu jeho hlavy zela pustil ie prý z té příčiny aby— V sobotu večer zmrzačen byl
ie mohl oženili vyvolenou srdce

koní a prosekav se hloučkem obohromná rána a oři jeho sálaly
dosud strašlivým rozčilením jež v

2oletý syn Wiliam lleckera bydlí-

cího čtyři míle jižní od Bcatrice svého slč Lizzie Rienkelovou

Tsto prý svolila státi se chotí jehoklopivších ho Turkomanů zmizel
v noční tměněm vyvolal boj muže proti muži Šrotoval kukuřici když pojednou

když zařídí pro sebe a nevěstuv opevnění plcvenském stroj se ucpal Mladík sáhl praTito tři generálové bezpochyby ivou slušný domov PředminulouGenerál vypravoval mne o sve vou rukou do šrotovánu aby vy
neděli večer navštívil milenku

William C Wbitney

Předminulé úterý vražedná c

dokončila v New Yorku čest-

ný život bývalého sekretáře ná-

mořnictví za Clevelandovy vlády

WilliamaC Whitneyho
Zemřelý byl mužem majícím

mnohé znamenité vlaatuosti a jemu

jedině měl Cleveland k poděková-

ní že docílil vítězství v president-ské-

boji r 1884 Whitney měl

neobyčejný talent pro politické

sorganisovánl mimo to byl velice

oblíben v kruzích finančních i ob-

chodních a proto podařilo se mu

získati pro Clevelaoda podporu

nejen morální ale i finanční a tím

způsobem podařilo se mu vydobýti
vítězství pro svého přítele Cleve-

laoda
Vítězství to záviselo na státu

New Yorku a nebýt osobní popu-

larity Whitneyho v tomto státu

Cleveland byl by býval rozhodně

poražen Zvítězil totiž sotva ti-

síci hlasy Za tyto neocenitelné

služby jmenován byl Whitney se-

kretářem námořnictví a jako tako-

vý získal si tak značných zásluh o

budou řídit ruské vojsko v nastá

vajícím boji na jehož výsledku
táhl kus kukuřičný avšak v témž

svou a sdělil Hi že v několika
dené bitvě a v tom vstoupil do

stanu jeho oejmilejší kapitán Ku-

ropatkin abý si vyžádal od Sko- -

okamžiku zachytily mu ji nože a
závisí osud plánů Ruska pokud dnech bude mocí přání její splniti

zohavily tak že rnu musela býtise týče Číny načež prý požádá rodiče její o

JatěCní baroni
to jsou pěkné zmije
kéž do nich jednou už

Perun hromem bije
Dřou nejen íarmáře
dřou též i dělníka

dřou také obecnosť —

každý si naříká

Jak dlouho ještě as

budou tak lidi dřít

jak dlouho budou t něj
vlci ti ještě týt?
Tak dlouho na krku

budou mít tu naci

pokud si odpomoc

nenajdou v

NAS SEKRETAk ZEMĚDĚLSTVÍ V

těchto doech uhodil břebfk na hla-

vičku když řekl že "farmer do-

stává oříliS málo za ivé hospodář

odňata

— V sobotu zemřel v Noríolk
svolení k brzskému sňatku Z o

bydlí milenky své vrátil se nejspí
G A Luikart předseda Citizens'

beleva rozkazy jak naložili se

zajatými Kuropatkin krvácel asi

z půl tuctu ran ale vzdor tomu

stál rovní jako skála když saluto-va- l

Skobelovn který k nímii pra
vil že by lépe učinil kdyby se

SfcNÁltJK GoRMAN 1IVL BV LEKifM

kandidátem kdyby měl lepší re-

kord v senátu

MNOHlí ČUIVřK LEHCE ZAFOMÍnX

ivůj deštník a ještě lehčeji učiněné

mu dobrodiní

Presidknt Roosevelt vhodně

pravil v těchto dnech že noviaifí

jsou strážci národa

Mark Hanna bv jistě nvn! dal

přednost idraví před president-ský-

křeslem

Brvan je rozhodně pro svornost

v demokratické straoě ale musí

být len drub s jeho cejchem

To je "mejluSk" pakli si někdo

myslí že severozápad má svou

zásobu studených via vyčerpanou

Smutnj řaserf rfm

Přestalo již viechoo psaní

nyní začne děl houkání

Kdyby příliš mnoho lid! kene-cha- lo

za sebe 'myslit! jiné tu by

lidstvo pokračovalo rychleji na

dráze pokroku

Rusko wsílA denně Sest vojen

ských vlaků do Mandžurska aby

aby tam mohlo malinké Japončlky

pořádně přivítat

Žapuíisko již se octlo na rozhra-n- (

Buď bude muset být ticho

aneb bude muset nechat hovořit!

pušky a děla

Ta bavlna sotva že s

na trůn a tíží dostala

již pomocí spekulantů
zas něj rychle hapala t

MoJínA že za nedlouho Korea

bude vědětjak to vypadl když se

někdo dostane mezi dva mlýpské

kameny

Rusko s Žaponskem kehledA

dvéře k smírčímu soudu v Haagu

ale tlači se stále jeStě do dveří

boha války

Ruské bitevní loďstvo vyplulo z

příaUvu v Port Arthur na iiré

moře kde mu snad kyne v brzku

vítězství zoře

Pakli senátor Hoar stvrdI svým

podpisem nevionu naSeho senátora

Dietricha tu tprvé cl v#fjnost
v ní bude věřit

MožnX 2e Rockefeller by byl

spokojen takovým presidentem

který by uznával zákony ale po

Stavil se proti jich provádění

Bylo by snad přece lépe pAt ii

několik milíonft dollarfl

nežli válkou i ní rozmnožit! zase

armádo našich vysloužilců

Spekulantikterí v těchto dnech

prodali bavlnu si myslí že

rychlá cesta k zbohatnutí

to bez v SI velké práce

je zdařená spekiila--
:

Vzdélávací klub "Komenský"

Není tomu dávno kdy mezi po
National banky o jehož zraněni

isme min týden zprávu přinesli

še do domu otcova a převléknuv
se do všedních šatů a vzav revol-

ver odebral se do domu bratrova

Když tam přišel manželé již spaliZesnulý podílel se Činně v politice
sluchači na vyšších Školách ame-

rických byl český student řídkýmodebral do nemocnice "Ne ge a v roku 1894 byl demokratickým Patrně že bratra svého zastřelilzjevem S povzbuzením možnonerále" odvětil Kuropatkin "prá
ze vzdálenosti několika stop nanavržencem pro ůrad státního po

kladníka byl však poražen repu
dnes říci že počet representantůce ještě není dokončena"

čež přiloživ revolver k levé tvářičeské veřejnosti vzrůstá každým blikánem jostíem Bartleycm Mě
své švakrové vypálil a nešťastnou

sto okres 1 stát ztratily v nem
ské zvířectvo a spotřebovatelé že ženu usmrtil Mrtvoly pohřbil ve

vzorného občana

rokem I naše atátni universita

honosí se větším počtem českých

posluchačů nežli kdykoliv v mi-

nulosti Není snad již žádného

Dlatí Dřílii mnoho za maso Páni stáji a zakrvácené prádlo z poste
naše loďstvo že jméno jeho bude — V sobotu večer přišla k nejateční baroni již přes rok ceny

Později jsem slyíel že bkobelcv

Kuropatkioem bojovali vedle

sebe a že pobili na tucty Turků a

jich hrdínnosť stala se předmě-

tem rozhovoru v táborech obou

armád" —

Kapitán Kuropatkin který byl

pravou rukou Skobelevovou po

celé trvání rusko turecké války
iest dnes ccncrálcm Kuropatki

odboru zde by nebyl více neb bezpečnému zraněni 7letá dceru

ška S ] Rice a v líoward Čtrná

le kobt-rc- c a šaty ukryl v hromadě

sena Na dotazy pak kde se na-

lézají manželé Dan Barkerovi od-

povídal že odjeli do Denver

Colo kde bratr jho Dan obdržel

méně českými studenty zastoupen
ctiktá sestra ieií házela vidlemiHlavně kurs hospodářský zdá se

býti čím dále pro české mladíky slámu ku dveřím Stáje když ne

na věky spojeno s moderním vývi-

nem našeho námořního loďstva

Některé demokratické časopisy
tvrdí že Whitney byl otcem naše-

ho nového námořního loďstva což

se ale nezakládá na pravdě neboť

prvý námořní sekretář který se

zasadil o rekonstrukci našeho ná-

mořního loďstva na moderních

šťastnou náhodou mladší sestřička výhodné zaměstnání Byly vážnéulítažiivěisím Po bližším a spo
ír:ií vvliěhla ze dveří a vrazila na obavy že rozhořčené obecenstvoléčném seznámení se byl projevennem a carovým ministrem války a

Red Cloud a okolních osad budeostrý hrot vidlí jcož jí vnikl do

obličeje v ubrví nad pravým okem
náhled zda-l- i by nebylo prospět
no založili mezi sebou český vzdí

na palec hluboko vyhnuv se na
lynčovat! domnělého viaha než

později se mysl davu uklidnila a

jest naděje že spravedlnosti bude
lávací klub jehož účelem by bylo

základech byl Chaodlřr když

mezi ruskými generály zaupmi
přední místo Kuropatkiu prošel
tu nejkrvavější válečnou Ikolu

Po jednom vražedném boji v

prusmyku Šipka zanechán byl na

bojišti jsa považován za mrtvého

štěstí oku i mozku Stav zraněnéve soo ečném kruhu se scházeli a

děvušky jest nanejvýš povážlivý ponechán volný průchodvzáiemné city v črském jazykuWbitney zaujal jeho místo tento

pouze pokračoval v plánech po
pěstovali Výsledek první schůze — Skvělým úspěchem vykázat!loženích ieho předchůdcem Po

ie může York Couoty Gram Assoza tím účelem svolané byl oanej
ncivýl usDokoiivý Schůze súčast

dobytka tlačí kapitáloě dolů ale

spotřebovatelé platí jako mouro

vatí ty samé ceny za maso jako

platili když měl dobytek nejvyšší
cenu Wilson dobře podotýká že

někdo shrabiije do kapsy za těchto

pomfirů ohromný výtěžek a bude

bo ihrabovati tak dlouho pokud
íarmeři a spotřebovatelé neutvoíí

nějakou ochrannou alliancí proti

jatečním vydřidušským baronům

Na bavlnové burse newyorské

nadešel také den krachu který

byl již dlouho očekáván neboť

cena bavlny v několika hodinách

sklesnula o několik rrntů na libe
Král bavlnových býků Sully při

svýcb manipulacích tvrdil že

cenu bavlny přivodila vniká

poptávka a malá dodávka Když

rolník má sklizeB svou na prodej

tu obyčejní ceny jsou nejnižší a

počnou teprve vstoupati když sc

zásob zmocní spekulanti a tak to

bylo i bavlnou Ceny byly sice

slušné" ale vzdor tomu z velikého

vstoupnutí bavlny roiníctvo mělo

Po celou mrazivou noc Kuropatkin
tam ležel v bezvědomí a nebýt té

šťastné náhody Ž na nčm ležel
ciation sorganisovasl v červencinějaký čas ani Whitney nemohl 1

kongresem mnoho svésti ale jsa

praktickým politikem a zárovf! ioot Soolečnost ta sestává zenili su až na malé výjimky všichni

a každý z přítomných uznával 100 členů po většině farmerůumírající Turek který ho svýmobchodníkem a isa vedle toho
nejen prospěšnost podobnéhotělem téměř celého zakrýval byl bydlících blíže Yorku Společnosttéž mužem neobyčeíné energie združení sle též slíbil činným čle oaiii obilní elevator od 1 W

Whitney doléhal na kongres a oa by Kuropatkin zmrzl

Z rána Kuropatkin nabyl vědo nem se státi Tím učiněn základ

Ilh-dí- l mo!
Dobrá modistka hledá výhodné

místo k zařízení závodu (míllim-r-

shop) v městečku nejraději čes-

kém o 1500 obyvatelích kde do-su- j

podobného závodu nestává

Informace přijímá z ochoty adm

"Pokroku Západu" Omaha Nh

Na prodej
Lot 50x130 st na němž jest

(juintk rozměru 14x40 st tfemi

jednotlivé vlivu požívající členy
myšlénce prvního vzdělávacího

Smith Co a ve schůzi min týden

odbývané vyplatila podílníkům
dividendu 8 procent a mimo to

ml a s naonutím všech sil dostal
tak dlouho až koneční v po

klubu na státní universitě Klubse do ruského tábora kde byl přisledních dvou letech jeho správy
obnáší přebytek ješl! slušný otponese jméno "Komenský'' a bude

odbývati pravidelné schůze dvakrát
jat takovým překvapením jako

by byl nějaký duch neboť každý
podařilo e mu mnoho vykonali
Chandler byl otcem myšlénky re nos Skvělého úspěchu tohoto

v měsíci Programy budou po docílilo bylo vtdor tomu že oáse o něm domníval že zahynul oa
učné a zábavné Poučná část sledkem silné soutěže ostatními

konstrukční a Whitneymu nn po-

dařilo částeční uvésti ji ve skutek
- Za administrace Whitntyovi ob

bojišti
Kuropatkin vedle generála Sko bude se obírati výkladem českých rt- r!áriii iriifiirrnf za

Na chicagské burse zaplaceno v beieva tyl nejoblíbenějším dflstoj
r r- - -

bull obilí o 4 cly více čímž ír
mtfi získali hezkou sumičku i6- -

dějin životopisy českých mužů a

žen a vůbec bude si všímali všeho
světnicemi nahoře a dvěma dole

dva sklepy dobrá studna pramejednána byla nešťastná bitevní loď
iríraiáns íídúu uúiUí i ťuí čer oíkem v ruské armádě

"Maine" která byla výbuchem nem jenž vyvirá z písku slepič- -národního hnutí jak ve staré vlastiKdyž Rusko se prodíralo střední 000 — lento skvěly ospecn mei
zničena v přístavu havanském- Za

tak i zde Mimo to bude též věAsií až k branám lieratu lord

malý užitek ten shrábli speku
lanti již zúmyslní zadržovali zá

soby bavlny skoupené od farmerů

aby na továrnicích bavlnu potře-

bujících vyoutili nejvyšší ceny

nována pozornost zdokonalováníadministrace sekretáře Cbandlera

odjednán byl křižák "DostonV

nik úhelník stáj pro dva kusy

dobytka Cena J700 Nabídky
ústní neb písemní přijímá J J

Malý 24th & Q st aneb Jan

Salisbury upokojoval rozčilenou

a znepokojenou anglickou vtřej se v českém pravopisu Zábavní
který byl Deweyem v bitvě u

část bude z přednášeníTak z manipulací Sullybo a spře
Manily tak že ve ípmělsko ame

básní zpěvu a hudby Výbor pro
oosl ujišťováním ža není se co

obávali o bezpečí Indie neboť

prý Ruiko nebude v stavu podma
žených f nim spekulaotů mělo Patách i6tb & S st South Oma-

ha Neb 38x3gramový bude se též aoažiti obrické válce byly representovány
obě administrace námořních sekrerolnictvo bavlnu pěstující poměr

časní získati vynikající lily řečnině malý užitek ale může z nich niti si Turkomany kteří budou
tářů již byli původci rekonstrukce

tvořili ochrannou zeď pro Indii
našeho námořního loďstva

míti v budoucnosti ohromnou ško-

du proto že Evropa bavlnu od tlabldnulUsňatku!

Následkem nedostatku známo

V oověstoé kampani t 1896

vené turecké pienice Dollarová

pšenice je již zase tady i bez Džoe

Leitera

SekretAr zemědělství Wilson

prav) že spottebovateié platí pří
lií mnoho za své maso To není

žádná novina pane sekretáři to

víme již několik měsíců

Rusko si patrní mysll jestliže

Žaponsko ponese zodpovědnost
za početí války že po ukončení

války si bude moci za to podali
větší účet za odškodněnou

I BOHATSTVÍ mA sví "truhle''
Slyšeli jste někdy že některý

chudý člověk vydává své peníze
za léky pomáhající od nezáživno

ti?

Ta myšlénka ze Čína a Korea

matí hit déii&iím války mezi Rus

by býti mocnou pobídkou českým
rolníkům k zakládání podobných

společností

— V Lincoln usmrcení byli v

pondělí v 10:30 hodin dopoledne
oa křižovatce Rock Island dráhy
na 27 a E ul E- - M Cole a J N

Cape zaměstnaní na farmě mléka-

ře Ensigna Vraceli ie domů ve

voze a když přijeli na křižovatku

vrazil do nich osobní vlak Cole

odhozen byl do vzdálenosti 150

stop a troskami vozu a byl zoha

ven takřka k otpozoáol Soudruh

jeho zachycen byl pilotem
a tělo jeho bylo hrozně

zohaveno Oba nešťastníci byli
svobodní Neštěstí přivoděoo bylo
tím Ie pro zamrzlá okna vozu ne

kdy radikální frakce v demokrati

na věčnosť
Generál Tergusakov vrchní ve-

litel ruského vojska v střední Asii

naproti tomu tvrdil že Turko

máni mohou být podmanění za

cké straní Dabyla vrchu stál

cké ku svému dalšímu povzbuzení
Začátek v lom ohledu již učiněn

dotazem ku profesoru Šimkovi

na universitě iowské jenž alíbil

přání klubu při první příležitosti

vyhovili
Klub sestává vusrnís z mladíků

a divek uvědomělých a přičinli-

vých a ieat tudíž oprávněna nadě

sti hledám touto cestou spolu- -
Whitney proti Bryanovi a koneč-

ní úplní zanechal jeho politiky
nemoha ae smířili se zásadami jež

radikální frakce hlásala

tři roky krvavého boje "To jest

družku avého života a sice cnost-no- u

dívku aneb bezdětnou vdovu
od 18 do 30 roků starou Jsem
farmer 26 roků stár Bobat ne

přilil dlouho' odvětil car aodvo
lav Tergusakova poslal Skobeleva

je že existence klubu bude trvaládo Asie který vzal ci na pomoc jsem ale za dobré Živobytí ručím

William Collin Whitney oaro

nás kupující nyní tmi horečné

pokusy aby zavedla pěstování

bavlny v jižní Africe a tím sestála
od amerického trhu oeodvislou

Když sekret Ar Ha meSkal v

těchto dnech r Tbomasville Ga

a byl tázán zdali zakládá se to oa

pravdě že krise mezi Ruskem a

Žaponskem skončena byla dohod

nutím tu mimo jioé pronesl v od-

povědi avé tento významný výrok:

"Státní odbor nehraje nikdy poli-

tiku t zabraoičnfch záležitostech

vlády ale snaží se zastupovati
všechen americký lid"— To jest

zcela správné stanovisko a škoda

ie nemůžeme to samé říci o našem

a že chvíle v ním vzájemní pro-

žilé budou vtem povzbuzením k

další práci a činnosti
viděli blížící se vlak

zen byl v Conway Mass dne 14

července f 1841 a pocházel ze

ataré Puritanské rodiny neboť

jeho předek Joha Whitney se u- -

kem a Japonskem nemusí být ani
— Státní lučebník Walker za

Kuropetkina a oba tito znamenití

vojevůdcové v několika krátkých

týdnech vykonali úkol o němž se

Salisbury domníval že jest ne-

možností
Geok Tepe nejvěští bašta Tur-komao- ů

byla vzata útokem po
ohlébáoí trvajícím měsíc Hlavní

úkol při tomto útoku přidělen byl

býval ae po několik minulých
týdnů rozborem oblíbeného zde

Jea opravdová nabídnuti zašlete
na adresu: Teodor Yenčík Bran-o- n

So Dak 37x3

Dobrá hospod
přijme ae za dobrých podmínek
Může být avobodoá aneb vdova
ne vlak a mnoha dítkami Dámy

jež by ae chtěly opravdoví nehá-

zeli o místo to jsou žádány aby
se o adresu přihlásily ústní oeb

písemní n "FokroK Západu"
Omaha Neb - „ 36x3

sadil v Massachusetts v r 1035

Whitney studoval práva na kol-lej- í

Yale a později oa Harward t v

ř i86 počal v New Yorku provo

"catsupu" jejž (i opatřil v růz

nýcb obchodech ve státu Rozbo

Zvolení úřadníci klubu jsou ná-

sledující: Předseda F B- - Ma-

tlach Philo-men- a

Žáček tajemnice Kateřina

Vavruška pokladník Otakar Ko-

touč knihovník F Pípal ritik

Vác Bednář výbor programový
Fr Pípal Judita Hlava a Václav

Bednář
Tímto podávám jméoa tícb

kteří ae ku kluba přihlásili: lič

rem zjistil že v každém případu

pro copaté Syny nebeské tise ani

pro Korejčíky pfílíi radostnou

V TÉTO ZIMĚ SKORO VŠICHNI

tatíkové naříkají
za tc ale uhlíři se

tpokojol usmívají
a při tom (í ieptaj k tobě:

Kéž by pánbu ještě dal

aby jeití pár měsíců
tenblc mraz nám potrvall

Kurooatkiou který stál v čelezovat právnickou prakci a záhyspolkovém senátu který mi přilit obsahoval ' catsup ' značnou část
mnoho Drává vměšováni se do za

uhelného dehtubarviva a benzoové
lehkých jezdců turkestaoikých a

Skobelev a Kuropatkioem dobyli

po krvavém boji skvělé vítězství

vynikoul Oženil se a dcerou ole-

jového magnáta a spolkového se-

nátora z Obio Rayaa dostal a ní

11000000 vína a to položilo zá- -

hraničních záležitostí a někteří

členové jeho ai proto myslí ie
mohou stvkr paií zastt a cizinon

kyseliny a ie velká část "catsupu
v trhu jest imísena z rajskýchjediní toho lze load litovati ie


