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A jak byl také
náramně hrdým
nebyl když ho mstiželka ohdJila
synkem! Matka i syn jsou tdrávi
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kspse lak i v noci Syn prý ho ve
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Jestiť lajisté v každém precinktu někdo kdo t pravidla
do státní konvence jde a kdyby ti s drlrgáiy
pronluvili snad
mnohý z těchto na jich odporučeni b)l by mni pllzniv
Doufám In loto tné veřejné vystoupeni nebude mi vykládáno ta zlé jako bych se snad našincům vtírat
Nepovažuji
vlak za nemistoé ucházeli se o ťiřad který bych snad byl
schopen zastávat tni požádat! touto cestou přímo o přízeň a
podporu svých rodáků
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po delší čas churavl od
v noci zničen byl v llumboldt
lit klíc prutu
tuliu miKiini- tilait a ten plia se proto lim úspěchem
po
v průvodu paní M B Bárto
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úrmltt ra Omaku ttitratfo nh N
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Týž chtěl před odchodem
aiaay
Štěstí!
Vtmokrathké tbranf
na odpočinek
zhasili olicfi v Prajová jesl již slítli dáma
Pokrok Západu
— Bratři Bookmiiroví pospíšili
lže a trochu klepa
Trochu
kamnech když pojednou udál se hnedle po celý tvůj Život byla
Omaha Neb
si 1 jarním úklidem
k tomu hodně špíny
samá
Msjíť už
a
starost
teď
jen
když dítky
výbuch Besrd popálen byl vážně
svou dílnu nově a vkusně vypspi-rovsnotom ale zakrývali
a
odrostlé
při
v
již
ji
jsou
všecky
Neb
Omaha
maji
16 března 1904
obličeji a na těle zásoby byly
a ncnl divu že se jun to
svoje vlastní viny
potkalo ji toto neštěstí
a budova asi z po rady
zničeny
fiploí
a veseleji prscuje
teď
na
své
Doufáme
ale
straně
vše
že
se
pomohli
lépe
by
dobře
oohy
PilKSVtlKtNÍ TVOftt CHARAKTER
lovíce
to
demokrata
a
Že
jsou
— Tomáš Sedlák byl obdařen
"pěkné''
pl Prajová opět ie
mule
— Za prudké sněhové vánice tkončí
zbraně
nas zdráva navrátí
Pani boubelaiou dceruškou k níž mu
POHRO
vrazil ve čtvrtek ráno v nádraží mezi
ťRIVILEJE TRIU OHROŽUJI
svou miroou a vážnou gratulujeme Pan Sedlák zakoupil
Železniční mahnát Reginald C
ve Wayne paroitroj oákladoiho Prajová pro
širokých vrstev lidu
získala si zde mnoho přá 13 skrů pozemků za f 1000 od p
Vanderbilt vlastni prý newyor
povahu
vlaku
do
zadního vozu vlaku
Co pozornost svítá jest upoutá-n- a oém roznícení jest 10 velmi
Rychlí život znamená urychlení skou
tel a všichni 1 ni sympatizuji
těžký
Nebrasská
legislaturu
Richtiho a bude nyní sousedit t
imrti
oa zápas odehrávajíc! se na úkol nezavdali příčinu ke stížnosti bloomíieldského a vyhodiv tento z
zase
něrozdělena
V pondělí minulého týdne na dědečkem Beičkovým
mezi
je
dalekém východě počínají se po- té neb oné straně a dokládá
kolejí zle jej pošramotil Též pa
JEDINÉ HLUPÁK MARl DNEŠKEM NA
kolik železničních magnátů
vštívila svoje rodiče pani A Seve
—- Frantík
Vitámvásů už se
malu S nastávajícím jarem opět lomu že právě proto jest třeba rostroj nákladofho vlaku vážně
ději na zítřek
a voličové jež
rinová
od Clarkson
Toť
se
samo
avšak
z
opět
zaopatřuje
pro příští zimu
byl
ce
v
stahovali
válečné
poškozen
dblti
žádný
tak
choulostivé
době
mtzi
mrsky naevrop
Často jest skryt užitek v ranách
také zástupce si voli
sebou rozumí Že navštívila také Aby se prý nespařil koufil si 3
na
V
štěstí
stujicích nebyl
ském východě
Macedonii národní zdvořilosti a mírnosti
povážlivě
kteří nám rozdává oiud
ti by zasloužili
Šotraba a pořádně se se mnou vy
a žebřík Jisto jest že
se křesťané opět k nové vláda učiní prý vše aby udržela zraoěn- chystají
v
holi
s
vadila že prý jsem přestal psát do donese zase do Sokolovny ni košt
nadSením
aspofl pětadvacet
srdci
Jest lépe žíti
—
V sobotu časně ráno naleze
mu povstání a plány k tomu účelu váhu neutrality v úzkostlivé rov
nežli te srdcem kamenným
Pokroku z Clarkson Po náležitém pár jaternic O Frantík jest sáná
Páni koncresníci byu spokojeni
oa byla na chodbě hotelu Euro- byly již s pomocí Bulharů připra nováze
se smluvili a tu mi dobrota
vysvětleni
Přítomnost nezlepšíme vrháním pouua mistow mluvil pravdu o vény neboť tultan tlibovsoé re
Prohlášení presidenta Roose pean mrtvola J McCiintocka dři řekla že jsme
si Pokrok
ale
vymění za
se
— Macek z Touhy povídá že
na
dotkl
minulost
jiných
když
které
naléháni
jich
na
Rakou
velta
čioem
zaměstnance
paprsku
formy
Standard Pokrok
jest
který opětně do vějšího
Pí
Severinové
omažský
tu
teď
křičí
má teň Sokol z Plattsmouth po
nadávají
ska a Ruska měl provésti dosud katuje Že máme pravého muže oa Cattle Co v Ames Týž asi před
Nic nemrzí lháře tak jako když
t námi dále sdělila In bv bv o vše divné hodiny Milý Macourku
Že prý je to banba hřích
neprovedl a sotva provede poně praven místě
Neobyčejná jeho týdnem pronajal si pokoj v hote v pořádku
je přinucen k uznáni pravdy
že ten Bristow bezohledný
jenom kdyby mohl moje hodiny jdou "jakorit
ale
vadž v nedávno vydané okružní moudrost a duševol bystrost jevi ieiu
rrvni ony dví nemocen a všichni
Láska dovede mnohého mladíka
bydlet
pohromadě že ale já se musím řídit dle hodin aié
do vosího hnízda pich'
notě k velmocím prohlásil že ti te v této větě:
Indva statně popfjel
poslední
její manžel trpí záduchou a za tou staré kterél
opiti ale manželství bo učiní brzo
Čtenáři t u naleznou na jiném zachová úplnou volnost v akci
tlejdou hned nspřed
"Jest to vždycky k politování quest odbýván byl v sobotu od 70 příčinou
bydli v Califoroii kde se hned zn
střízlivým
A podle těch
místě "Otevřený dopis" od p V proti Macedonií a Bulharsku když přeoášíme antipatie a žárl
ledne
pozadu
mu dari dobře
Pi Severinové
chodím
Ten svít by byl náramné hezký J Sadílka z Wilber Neb kterýž Aby sultán dodal této své notě vůstky ze starého tvěta do našeho
já
V McCook zemřel ve čtvrtek
Nejčastěji
je ale má
jest rozšafná panička a tiiils nás má itará o
hodinu napřed a
kdyby každý z nás dčlal to co jak jsme se již zmínili uchází se oáležitého důrazu připravuje ce života a když řeči aneb svým cho ráno holič Allie Wilcox a sice ne
celpu
její návštěva
nominaci pro úřad státního lou armádu tvou k válečoému ta váním vzbuzujeme hněv a
káže
jak nejdu jak ona urči už je zle
odpor pochybní podlehl zraněním spú
V neděli na večer překvapil Nešťastoá raíika proč nejde na
Zaponci prý neumí klíti Však sekretáře oa lístku republikán lení a Bulharsko vidouc tyto pří u přátelských nám mocností
mu
dne
v
února
noci
sobeným
39
Pan Srdflek jest starým pravy svého touteda rychle reor
Prohlášení presidenta Koose Thos Reardeocm ml v Yorku nát návštěvou tvou pan Frank zpět proč jen tik spěchá? Jsi-l- i
oni se to nau£(až se seznámí blíže ském
osadníkem nebrasským a po vše- ganiuuje svoji armádu a k účelu veita jest aaressovano pouze oa Hoši se řádně
Kaplan z Morse Bluíís Jest posud Macku kus hodináře poraď mi
ruskými kozáky
napili a v Millerovi svoboden
k hodiny mé stsré lze
chna léta podílel se činně v ná- tomu sněm povolil již potřebné vládní úřadníky ale namířeno jest
jako panenka čemuž te
iprsvit
půjčovně koni dostali se do rva
Manželství v některých ckIÍa rodním životě našem tak že
ovšem
Kam by Jo li ale tvojť stírá tiká jako jest
nedivíme
mnoho
vět obnosy Kromě toho přes hrsoice oa celou veřejnost americkou
zbil Wilcoxa tak
čky
Rfrdn
dech jest spoleínictví v nímž šině
naSich jest znám i macedonským povstalcům Bulhar již dnes vidimeže útoky na Rusko že týž po lodeonl chorob! vzdor 10 jen vedlo aby se pan Kaplan má prosím tě neptej ie jí o radu!
muži jsou jen tichými společníky osobněkrajaofi
oženili Svědčí mu to dobře ve
Jsa Čechem upřímným sko nepřímo pomocí tvých důvěr se značně zmírnily
vši pomoci lékařské skonal
Pan Ludvik Krbci navrátil
Není divu že někteří kongres stál vždy věrně po boku těch ných agentů dodává zbraoě t stře
stavu svobodném a poznali jsme
Prohlášení ono zastaví zároveň
z nemocnice omažské a jest
ie
již
Ve
ve
středu
v něm starého čtveráka
Wymore přišel
nfci skřípějí zuby když Bristow kteříž pracovali v této nové vlast livo aby povstalci v připadl války útoky těch
Slíbil
časopisů jež bez nej v
a zdravým
čilým
opět
hod večer o život Charles nám ale že má něco v
je uhodil na bolavějící) místo
pro cesi jmeoa cesiceno a iirnz na mohli býti výdatoějšim spojencem menšího podkladu jen k vůli tomu N 6:30
"pácu''
— Babička z Omahy dlela zde
A
řiditel
Baska
W
Johnson
Hlavní nebezpečí v aby mohly vytloukali politický
laicmiie se 10 uiezi ze nas pozve
předním místě záleželo na tom Bulharska
President Roosevelt má tu
návštěvou u tvé dcery pí Tříleté
Electrical Co Spravoval uvolněný oa tvatbu
vlastnost že zasáhne aby se národnosti české dostalo kritické této situaci spočívá v tom kapitál ze své lži a ze svého hano drát
nešťastnou
náhodou
— ak to asi kouká odzvooějl
když
že Rusko nemůže nyní vlivem bení obvinovaly
Dnes v pondělí odjíždí náš
Roosevelta 1
vždy do vážné situace v pravý spravedlivého uznáni a ocenění
Se svým plsobiti na tultana sby ho sekretáře Haye že jsou prý lout- uchopil živý drát a nemoha se ho bankéř Emil Folda do Kansas Sokolu totiž pisateli těchto řádků
zejména v životě veřejném
tas
ve Zlámané Lhotě a bude muset 4
Synovec City
vzácnou ochotou věnoval cenné drželo na úzdě a Rakousko samo kami Anglii a že v krvavém zápa pustiti volal o pomoc
Ve Fremont tjedou te
Grover Cleveland prohlásil že
své každéma podniku ná bude sotva míti dosti moci aby se odehrávajícím te na dalekém jeho Charles Philbrick vyšplhal se bratrem Longinem a tpolečoi ode sedět pěkně za peci neb do klece
služby
chce zachránit
demokratickou
a ttrýce tvého z ne
rodnímu nezištně pracoval v kaž vymohlo na něm amířlivé pro východě stojí při ttraně Žapon rychle na
béřou te pak do Kansaa City te zavřít nedá a do polepšovny se
stranu Nejdřív ji na polovic zabil
tice vyba
bezpečného
postavení
dém případu a proto těší se váž fttředky k upokojení Macedonců tka Jak smutná a zavrženi hod
Přejeme oboum aby se jim výlet mu nechce jit
a nyní jí chce "zachraňovat!"
oosti a úcty všech kdož jej znají V této situaci otázka války aneb oá věc to mutf býti kterou báji vil avšak nebyl 1 to aby jej udr šťastni vydařil
Už bo maji už ho perou
V Port Arthuru
dosud ao Důvěrou spoluobčaoo tvých ho míru na evropském východě bude tyto časopisy když musí vytlou žel a nešťastný Johnson spadnuv
však oni ho nepoderou
Pani
Pešková
z
ji
David
City
až
výle dvaceti pět ttop narazil matka Emilie Foldové
Orel je pták sice liloý
aj itupfiů pod nulou Ruiflm nosil se a honosí se dosuď neboť ati rozhodnuta tím zdali i oststoí kati pro ni kapitál hanebnými hlavou
přijela do
na dlažbu
Byl ihned do
je tam ale přece jen borko
Zastával již moci připojí te k Rakousku a tpo lžemi a bezdůvodnými podezřívá
Sokol zato velmi tvižoý
nikdy je nezklamal
v neděli večer a zdrží te
Linwood
praven do úřadovny lékaře Gafíor
tak
tu
až
dlouho
nebojí te nelekne ta
Někdy potřeba okamžiku dává mnohé a důležité úřady městské i léčnou tkcl přimějou Turecko by nimi!
z
Folda
te pan
da kterýž všemožní te přičinil
B
BS!SB5BÍ!!S9SSBS-Sokol letí výš a výše
vznik myšlénce jež přináší lidstvu okresní a to tak schopně a správ- zastavilo pronásledování Mace
navrátí
výletu
aby jej přivedl k vědomi avšak
ně že na nátlak četných přátel doncú a provedlo skutečné relor
do neznámé velké říše
užitek pro vždy
Minulou neděli odbývala te
marné Johnson v patnácti minu
že
odhodlal
slíbilo
Možná
se
uebázeti
o
Frao
Sokolíku mužni v před
svých
jakéž
my
nyní
ilavoostnl
řádu
tchůze
Rstolesť
RANDIKaNSASKÝ REPUBLIKÁNSKÝ
tách skonalZE STÁTU NEBRASKA
úřad státní Každému upřímnému cie jako spojenec Ruska učini
tvé pážo pni silně v střel
v niž
dát guvernérství jmenuje se Mocb Čechu musí se
Politováníhodnou obití ťf Miadočechů č 31 ZČBJ
vřele za- první kroky k takové společné
zajisté
uváděno
36
le v politice a v novinářstvl ho- mluvili
nových čleoú
Zdali pak Tatínkovi v Praze
mrzkých bfdáků ttala te ve stře bylo
spůsob jakým se pan akci aby Rusko uchránilo od no
— Ve čtvrtek ráno
sjel blesk do du večer i8tetá Eva Richova Skutečně byli jsme překvapeni nevede ie podobně že není o něm
chem není ale kapitálnlm chlapí- Sadilek dovolává
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