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Šotrsbe oech ti jen ty tvé ttiky
bez mikit

Občan Ilill Morry odeslil ná-

klad krmeného hovězího dobytka
do trhu south~omažského

Nál saloonfk p Vác Malý po-

vídal Že jest v korně více peněz
nežli v lích "trunkách' proto se

dal do drolení kukuřice a prodal
ji po 40c bull

Tentokrát ani Macek neměl

čisu poslat čápa k příteli Josefu
Pekárkovi neboť Pepíkův pantá-
ta p Severyn z Oklahomy přijel
k zeti na návltívu a přivezl mu

zároveň v kufříku statného kluči-

nu Ďouda i tatík na přírůstek
ten počastovali a zvláiti tatlk
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Pokrok Západu
Omaha Neb

mořskou eskádrou světli do Ivédského methodisticko

lehli popelem residence Vin

Wyckova nalézající te 6 mil te
verozápadni od Nebuski City

důležitější úlohu a také jsou na

nejvýš potřebným materiálem př
novínářství

Účelem této eskldry v ternem
episkopáloího kotteli ve Stroms

moři jest: zamezili v případu vál
Nájemci budovy nebyli v dobiburgu učinili zřízenci společnosti

Uurtooovl dokonsle přesvědčena
Kansas oení nikterak překvsptn
nad tímto koncem politické ksri-er- y

svého tenitoraoebof len hned

když byl členem kaosaské legisla-tur- y

znám byl jako bůdler a ně-

které neodviitlé čatopisy pronmly
proti němu několikráte obvinění
že jest zaprodajoý nástroj korpo-
rací a pin JJurtoo klidni toto ob
vioční snesl— proto že bylo prav-
dou proti níž te nemohl před

ky nepřátelskému loďstvu vjezdOmaha Neb 6 dubna 1904 požáru doma a následkem tohozviištní nález v podkrovní svítRedskp? S'pů
Aožto mí slavná redichce podo Černého moře a proto také shořelo též vie co se v domě niničce do níž jen po deliím úsilí

mohli vniknout! Světnička nalodě Iv isou konstruovány lak Že ctili oukulem bejt jejím dopisová lézalo Skoda na budovi obnáll
se spise hodí k ourane poorezi plněni byli slámou a aenem jetělem o tom (ajtu kerej oejčko ve

de bratr Rut te iilbivým japané- -
au 10000 a najem:e odhsduje 11

Ikodu ni I500 až át003 Resinežli k dlouhé námořní cestě a 1

bitvám na otevřeném moři Vý sem tu první můj krok byl ke

Tkn mkzinXkounI IMfXČf SOUD v

Haigu bude mlti nyní asi dlouhé

"vagace"
Amuu jAsá it prí Rusové po-

čínají uilupovati následkem'broz-n- é

porážky'' v niž ztratili 6 mrt-

vých aií tolik raněných Angli

tam nanosili bihem dvanácti let
vrabci Byl toho plný Žebřinový
vůz a celý náklad vážil asi 1100

dence ta postavena byla zesnulým
senátorem Ch H Vin Wyckem

minku činí dvě nejnověji! bitevní
starýmu kamarádovi PO Trhlýtoudy hájili A jak ta to mohlo

státi že Člověk t takovým zapro- - mu kerej nemajíc nic na práci liber — V neděli přiiel o život v ná
lodě jež teprve nedávno k loďstvu

byly připojeny a k nim řadili te
bude také třetí loď jež nalézá te

zibejvá le vynilízáním vlelijadajným karakterem byl zvolen za

spolkového senátora?— bude se
— Jobe Everett synek farmera

samou radostí jen te rozplývá
Gratulujeml

driží v Curtis brzdič John Keiííer-By- l

trižen pod nákladní vůzkejch inštrumentu a malin
bydlícího jihozápsdaě od Platuvr ttavbě 1 tíhy bude dokončena Nedávno tem ho potkal v salo Plattsmoutský Sokol ti ttížujejehož kola sedřela mu maso t levémoutb tone mezi životem a tmrtí

ně 1 dyž trne jich pár vyzunkliIJaltické loďstvo jest obzvláltě

silné pokud te týče lorpédoborců
nohy od kotníku až k tilu Nenásledkem lělkého zranění Spi
iťistný muž večer zemřeltu mi POTrhley povídal že přej

vyoallz něco co bítuje Mirconiboa torpédových lodic Iřiv Že divoké kichny snesly te na

blízké pole pospíšit domů pro

ptát mnohý nál čtenář Inu Kan-

tát trpí tím ttmým zlem jtko
Nebrtska Vliv Železničních kor-

porací jest lam lotřž rozhodujícím
Dráha Rock Islandská Santa Fé
a ostatní poboční linie protínající
Kaosas věděly dosti dobře jakým
člověkem jest Iíurtou a proto prá

že dopadl Ipstni t mojí radou a

Že jeho nos je nyní učiněná plac-

ka Jak pik takhle abyi se stiré
pomstil a brousil za některou ji- -

nou? Od které byt tak asi napo-

sled dostal not dlouhý! lleV

bezdrátnej telegraf je lo čemu
tttrou půlku a t touto te vrátil

JJÍtevolch lodí má čeroomořská

eskádra v celku devět a zde uvá-

díme jich jména v kterém roce

čané milí by li vzpomenout! te
za onoho Sam Ruaové uitupovali
také před Napoleonem velikým a

Napoleon zaplatil tento "ústup"
JiSíckýcb Ruaů ztracením výkvětu
vé armády

Vílka na ahijskím vťtHoná mi
pro jedou ttranu znamenat alávu

pro druhou porážku al pro obé

zároveO bude znamenat! rozmno-

žení daní a to v obroviké míře
I v zemích kin válka byle jen

říkijec totiž bezdrátnej telefoun
Novinky z Bralnard- -

Dne 3 dubna 1904
Tentokráte vám nemohu zaslat

místu kde kachny usedly Ni
P O Trhley přisel prej oa tu

neitěstl roztrhlise půlka a chlapci
mySiínku z tej zásady že záchvěvybyly postaveny jejích rychlosť

tilu obrnění: Spojí-l- i te Čína 1 Japanemuražena byla část obličeje a mo
vě si ho přály mlti v senátu jako v luítu keré vyvádí elektrická líla budou žíněnky velmi laciné Cozek jeho značně poškozen

Žádnou potělitelnou zprávu z na
ieho okolí a co toto píli tone
místečko nale v samé jen žalosti

Každým rokem vyskytují sc v tuto

tvého zástupce a ne zástupce atátu t pomocí mignetickej jehly dyž
imtna Kok tnmr HyrMoit 0t

Hi-Hii- lUIMit II u li p
( til lltfl' A IÉ jiného také 1 těmi copy?— Pani Frederick MillerovéKansasu Hurton te tvou jidái tato tetká te 1 náprstkem přenálí Dostanou-l- i Japanci tolik biti a

sbírajíc ubli oa trati Union Pacífi:tkou povahou byl jich ideálním dobu skoro obyčejné nijaké nekrátká veakeré peníze k vedení tak často jako já jsem dostával od

Sinotw „ IIWT KIIM' W " IS

I AiK4lMl"l '' l4" 14

yllmiK:'l H:) lí" 11

tStltll'l III4MI" l ' IS

f(4ti] iw m" lit" l

řiikln „ Ij Iíavi" l W

senátorem a proto oařídili vlem moci a podobně tomu jest i u násválky potřebné byly vypújčfov

te kimkoli člověk chce jen jestli
má k tomu dost silnou mi&inu

Nerid v tomto (ajtýřském irtiklu
uvádím ty technické) vejnučky

dráhy tři míle západně od Cbap-pel- l

byla zasažena vlakem a oka

mžití usmrcena Tělesné pozú
tvým místním právnickým zástup

Honzíka z Prahy budou rozbiti
na mancáry (Vzpomínka na klu- -Jak se proslýchá přestěhovala tedani obyvatelstva byly přece jen

zvýieny aby mohly být placeny
eům iby prscovsli pro Uurtona 1 sem z Lincoln Neb j::tá rodina

Výzbroj viech csrri lodí jež statky její dopraveny byly dotito rozkazu daného uposlechli ale mezi nama ucenejma iiOma le niž řádila tpála (meislei) a oaúroky z tíchto půjček Dle náhle
nilézijí ie ve tlužbě jest ta nej Chappel a v pátek večer odbývánto už holt zvykem Že je musíme ksziiva uemoc 11 rozlítila te vdá iapoaikýcb finančníků bude Durton byl také lei(ís!aturou zvo-

len v r toot za zástupce těchto leplí a testává z dél následujícího inkvestužívat aby nám obyčejnej píplttátí válka Ruskem trvající rok místi tou měrou že na pidesálkalibru: nerozuměl co chceme vlastni říctŽeleznic ve spolkovém senátu dítek na nemoc tu ae roznemohlo— V Kimball usmrcen byl 1IS p 10 1 s 47 p t p Mnll klaií 265 milionů dolarů Na tento

obnoe vypfljíila si fapooiká vláda 4TulM II I 14Neblahý vliv železnic v Kansasu i Tak tedy oavllívil jsem P O
ponívadž dítky nemocí tou nížepátek odpoledne 381etý budič J

W Abrabami zaměstnaný u dráNebrasce Ikodí republikánské stra né poslány byly do ikoly Byly150000000 od domácího obyva Trhlyho neboť oač bych te potře-
boval trmácet a zkoušet jako pet
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ni to ihned upozorněny a učitelní v obou tíchto státech a pakli
te Hrma nezbaví tobote otravného

hy Union Pacific Nákladní ry
chlovlak roztrhl te ve dví a Abra

telatva nehodlá hledat! půjčku v

cízioě pokud toho nutné nebude té tibířskej zimě dyž můžu t
4
7

i
I

poslal je domů ano i Ikolnf vyu4 -
Z tivlivu toadno te může ttátíže obi — 4

4 —rvniNainr hami chtěje vzduch u jednoho čováoí na krátký čit bylo přerupotfebovatí Aby vydání váleíoé

kryla zavedla iaponikl inémovna
pomocí mýho kimaráda dostat

vlechoy novinky z vojny na fleku?

Ekiplicírova! jsem P O Trblýmu
ieno Zdejií lékaři mají ploéVelk„SS 4 14 4 ISttáty budou opil oalí straně vy

rvány
vozu zavřití byl zachycen vozem

zadněji! části a okamžitě usmrcenmnohé nové daně zároveň zvý Jik jest vidět sestává eskádra ruce práce ve dne i v noci nic
méni ale vzdor veikeré péči jejich

že bych ti vinlovil mít krátký lák
Bylo mu rozmačkáno břichoPolitická situacelila daoi itaré na cukr tabák atd

Tyto nové daoé mají dle rozpočtu jipinským migádeni a Trbley rodičů Čtyři dítky již nemociodřena levá ttrana těla Mrtvola

jeho byla v Sídney baltimována a oné podlehly Panu A Langrovivynéftí 31 mílíono dolaru roioí položil hlavu oa malinu a spustil
kolečkt (Zlomyilncj pípl říkáNebude to trvati již ani dva mě

zemřel dva a půl roku starý chlaodložením růzoých veřejných prací sice a národními konvencemi obou dopravena do Cheyenoe Zaoe
chal vdovu a 4 dítkyhodlá vláda uíctfíti os tvém ob peček a p Ant Svitákovi tti rokže u P O Trhlýho není o kole-

čka tle že prej jích má o několikpolitických ilno bude zahájena
vyklém rozpočtu jooooooo — V pátek časní ráno nalezl stará dcerulka a obě dítky pohřbe-

ny byly na česko Národní hřbivíc ale to víte lidský jazyky jsou
letolní politická kampini vzdor

tomu vlak není pozorovat! v zemiliml vláda doufá získat! v celku
lý) Tu kilvaoická tíla zahučeli tov Oba občané tice žádali aby50 miiíooA dolarů tik fe jí zbude

Ikolnlk E F Carr zubeloitělou
mrtvolu novorozeněte v peci v

přlsklepí Lincoln Medicil College

ooen rozruch jský obyčejné před miiioě a spojili te 1 eletrickouk sehnání jeltl 1165000000 na ktždou kampaní panuje a to pro

černomoř lká z lodí 3 druhů K vůli

dílům jel jsou oa nich umístněna

velmi prakticky takže v bitvě

možno stříleli vždy ze čtyřech h

dři ku předu aneb ze uri-

ny byla obětována pritora pro
zásobu uhlí a z té příčiny větlina
lodí nemůže podnikat! delSÍ cesty
leč by učinily čsstějlí zastávky na

cesií aby zásoby tvé doplnily
Tři Světítelé a Potemkin Tavrí-četk- y

jsou vlik lodě jež mohou

le měřili t těmi uejleplími v kle

rémkoii loďstvu oa svítí
Dvě nejmenlí bitevní lodě z

léto eskádry a tice Rostisliv a

Dvanáct Apoítolův náleží taktéž
k dobrým lodím ovlem lé třídy

dítky jich pochovány byly na
hřbitov kitolický avlak pro nedo-

statek peněžitých prostředků byio

váleín její vydání Kůtko t vy baterií a tu najednou zazní žen-sk- ey

hlas: Lincoln Lékiři jsou toho oáto že přeé americkým národem
držováoím armády 500000 mužů hledu že bylo dítko pouze několikstojí letot pouze jeden kandidát a

tice dosavadní presídeat Theodor jim to prý odepřeno Pari Ant"Jaký lumero?"

"Nezdržujte mě ceotrálko' bodiu staré avlik oejson jisti
bude potřebovali jtltě mnohem
více oeMí jeho tok Finančníci Roosevelt bylo-i- i usmrceno Policie zahájila

Lang povolal tedy p Tomále
Dudu z Linwood Neb aby vy

řekl Trbley "já chci přímo do
Demokritickt itrina mizl te vyšetřováníapanéska"

"Já nevím co mu ta Ženskálíce oalézti nějakého kandidáta
konal obřady pohřební tlak zmír-

nil bol hluboce zarmoucených ro— Komisaři okresu Plalte vy
který by mu mohl čelili ale jest dičů nad ztrátou milovaného dít

jeho odhadují válečná vydání oa

tažení trvající 10 tuČníco oa Jzfio
ooo 000 ale odhad tento iet roz-

hod i oízký Rittko jeit ve vý-

hod! oai tvým souperem neboť

má ve tvých pokladnách téměř

370eooooo ve zlatikteré odklá'

řekli ale tolik vím že míla po-

slední slovo"
psali 1400 odměny na podání
zprávy jež by vedla k polapení ato zbytečné oamáhání Demokra

tická atrana byla oa polovic zabita V několika minutách bylo Japa
ka Pan Duda v tklivé řeči tvé
líčil vlem přítomným jaký bol

pociťují rodiče v případu když
iiryaoismem a dobita byla ne

utvídčení vnhů kteříž uimrtili

předminulé úterý ráno blíže tlum-phre- y

asi ?Hletého maže dle vle-h- o

Wiiliama Bryana Mrtvola

do niž patří Rostíslsv jest poně-

kud lepíí neboť nejen že rycblotť
jeho jest vítií nežli u příbuzné
lodí ale tiké obrnění jest lilnějlí

primo republikánskou Hranou v

poileduícb dmí IcUcb Straaadalo k válečným úče6male vzdor

nésko os bezdrátným telefouou

Nikdy v celým tvým živobytí tem

oebyl tuk supmuúváo jako dyž
sem zaslechnul oa druhým konci

bezdrátnýho teleíounu zavolat:

tato vykonala viechno co od ol
eho oalezeoa byla nedávno

ona neúprosná smrt zasáhne v

rodinný jich kruh a odejme jim to
co jett jím oejmilejilho Dále

slovy vroucoými líčil že dítko jen
lni a jako aeo že i mizf ona tru

Počet torpéd&borců jež vesměs
americký lid očekával a upravila

neobydeloém domě oa farmě
poměry zcela uspokojivě pro vět

kovská léta z Nových Dvorů )

John Trojan známý basista v

Saundert a Butler okresích byl
zde návitívou se tvým bratrem
Josefem 1 Oklahomy a tu jsme ti
dle ttarého zvyku po přátelsku
ootni cvakli Tiíilo nás velice

že jsme te zat jednou te starým
přítelem Jiném sešli a výborní se

pobavili Doufáme že nás oyol
čistěji oavltíví

Prérijní slepice houkají rolníci

tejí a tak te tntd přece kouečni
to toužebni očekáviné jiro dosta-
ví a přinese zdar vlemu

Pao Jot Vávra od Wetton na-

vštívil nál malý "Burg" a při té

příležitosti předplatil ti u Micka
na "P Z" aby prý mu nebylo
doma tak smutno Uvedli jsme
p Vávru v kruh četné rodiny zpé-lobe-

okázalým Micek
s

Novinky z Linwood Neb- -

Linwood teď dělá znamenité

pokroky Minulý týden postavili
oaii podnikaví hudebníci pivillon
a budou nát za příznivých večerů
obveselovat tvými koncerty Pe-

níze na ttavbu pivilloou byly se-

hnány t dobrovolných příspěvků
Jeden den te sbíralo a druhý deo
te už stavělo a hochům to ilo od
fleku tak jako by te byli tesaři už

narodili Chyba ale jest že te
nikdo vlem oemůže ziehovit a
lak te to stalo také 11 nás Ně-

kteří chlělí aby altáo postaven
byl dole a jiní ti zase přáli aby
posuven byl oaboře liořeRáci

vyhráli neb hudebníci uznali že

je to zrovna v obchodní části mě-

sta Připadilo nám to jako v

jedné vetnici ve stsrém kraji
když ti tím nechali postavit tochu
tv Floriána Když ji postavili
oa jednom konci vesnice ta druhá
strana nebyla spokojena ježto by
j prý uetliríuíi před ohněm
Páni radní odbývali za tou příči-

nou mimořádnou tebůzi v olž

bylo usoeleoo aby te druhé Hra-

ně zavděčili že milého tv Floriá-n- a

obrátí obličejem na jejich uri-
nu S tím ae celá věc ukoočila a

tak to dopadne také zde oeb
hudbu bude alylet po celém městě

Pan Václav Křivoblávek ze

Schuyler vyrabitel lumících ná

pojů navliívil oát minulého týdne
v průvodu avé oejmlidlí dcerulky
která ai chtěla vzít nali Blaženku
ala Lada ji nechtěl dát ať prý ti
ji litínek koupi To by bylo ati
překvapení pro pí Křivoblávko-vo- u

kdyby jí titíoek přioeil domů
něco malého Zároveň adělil a

oámi te má chuť koupit tnátlár-n- u

a udělit 1 nl továrnu na lumíci

nápoje Co ie nát týče rádi by

Ed Grahama dvěma chlapci jíž ti"Kdo jeto?"
"Tohle je POTrhley" eklple--

linu tohoto lidu a proto oelze
chlivá upomínka a že te pozvolní

círoval kamtrád "L Z Emiločekávat! letot fádoou vážnou

opnsífií proti jjími ksndidátq zhojí j tito hluboká rána a stsne
vyili oa hoo Má te za to že

byl Bryan ve tpojeol 1 lupiči kte-

říž v hádce o kořist jej zastřelili a

do neobydelného domku dopravili

jsou vystaveny dle oejnovějlího

systému jest oeznám neb ruská

vláda ho zúmyslně lají Torpédo-

vých lodic má čeroomořská

ojvíte a líce čítá se jích
něco pře osmdesál Snosnotť

jich oboííí 35—85 tun a oěkolík

a oíth má soosuosť přes 100 Im

Přilil vlleíoej korcipondeot 'Ší te po delslm čise zipomenutel- -
Ovlem demokratičtí politikáři pů' chce t lehou mluvit o mocoej

mígídoT'
udrží tvou orgauiiaci a budou do- -

Policie případ ten pilně vyšetřuje
nou Nechť pan Duda přijme
vřelé diky za tvou vzácnou obíta-vo- tt

kterouž nám prokázal
mifiovali nějakého kandidáta pro "TÍSÍ mí tůze Lže-M- íl- Sta'1

- V Lincoln byla by málem
Celá tito eskádri oilézá te pod A není jeí'é doit na obitích

řekl mígádo a já u teleíounu tem

cejtil takovej jemnej vánek z jeho

prestdeotský úřad let to bude jeo
pouhá forma která oebude mít oa

přfltí volby ani otjmenlího vlivu velením ad nírála Skrydlovi jemuž ež ai vyžádala a toid jelti vyžá
íijíře dá oeúprotoi Mortna Co totoa Theodor Roosevelt bude v listo

uhořela v noci na sobotu ivadleoa

pí F Meidová bydlící v č 1135
O ul Probudila te když celý

pokoj zihaleo byl v plameny a

tyto zachvátily již i ložní přikrýv

jest přezdíváno "buldock ruského
loďstva'' Skrydlov jest nejpřed- - V tom do kvadruplexu mezi

padu triumfálně zvolen vlastním
otcíllatorem udeřilo oico jako

p(?i ztrácí p Anton Sobola osm
roků starého chlapečka a p Antoljtím ruským admirálem což

„i at_ m ě _ _ msvým nástupcem hrom e vodíě byl pfiriinj oěkdí
( 1 hU%iitéUf ÚJÍUU(J o- - Havlát ztratil jedenáct měsícůUbohá demokracie! Musíme ji
jde li skutečně k tomu že Ruskomimovolniiítovati vzpomínáme li

i oa její dlouhou a y některých vytle svou čeroomeřskou etkádru

tom t budou na runké obyvatelstvo

uvaleny nové dani aby válečný

poklad mohl býtí zate pro

doploén Poplatníci
obou válčíiích mcoottl jsou k

litování Válka trvající deo rok

bule ttáti přes pit set mílíono

dolarů které oni budou muset z

kapet tvých hradíti Válka jttt
nejeo pexlo jik říkával nebožtík

Shermanale zároveS drahé peklo

BoŽÍDKU KDYŽ 1AK V lUMtO

dnech čteme ty zprávy "žlutého"
amerického títku o rusko iapoo
tké válce tu te před námi vyno

íují vzpomínky t naií ipiníisko-ameríck- é

války a kdyi počítáme

ty vyihaoé či ytfúůu vypnaoé

zprávy o bombardování Port
Artbura tu ti vzpomínáme při
tom na bombardování Mttaozatu
Sao Juaou Porto Ríca a Santiaga
de Cuba Jaké ohromné Ikody
tenkrát dle žlutého títku tpftto-bil- o

000 bombardování! Krev

lila ae vlude potokem To z tobo

mezka který byl po dvouhodino-

vém bombardování oaleho loďstva

zabit n Matanzasu- - V Porto Ricu

při bombardováni tekly před lešti

roky ne potoky ale řeky krve

neboť tam zabita byla nijakou
oelikovoou kulí náhodou jedna
nevinná ženská a jeden ubohý
žebřík A eol když oám "žlutý"
titk líčil to každodeooí ttraliivé

tttrou holčičku Pao Ant So-

bola převeze těleiné pozůstatky
tyoáčka tvého do Howells Neb
kde budou uloženy k věčnému

dobách také čestnou kariéru Ne' do asijských vod admirál Togo
oalezse v nčm soupeře jemuž
sotva eddolá

lze upfítí lé bíilon Úlů

vykazuje oěkterá období kdy de-

mokracie prokázala jí dobré aluŽby

Odpočinku dcerulka p Havláta
pohřbena byla oa český katolický
hřbitov Pao Sobota povolal k

nemocnému svému chlapečkovi tři
proto jíž k vůli této minulosti

Htjltptl dllottřtltc

Amerika mi v přítomné dobi
ztilubuje demokiacie oalich u- -

přímoýcb tympatbíí lékaře a konečni povolán aem byl
Dr Draský s Linwood NebDneska viik oale zeme te může oejlepllho dělostřclce ve avém

loďstvu Tím jett Frank D Ar Než bohužel bylo již pozdi
buekle který te oirodil dne 19 sem vlak toho náhledu kdyby
dubna r 1885 v Kingstoou v Dr Draský byl měl malého paci
Illínoisském okresu De Kalb Ar- - enta toho v péčí avé dříve te by

velmi dobře obejiti bez nyoějlí
demokritické itriny která jest
pouze stínem bývalé tvé minulosti

a která te zvrhla jeo ve tbor tuři
výcb "kritýgrů" a "budil k niče-

mu' kteří oetnaji ládnýcb
schopností My máme

v přítomné dobi administrací jet

bo byl jistě při životu zachoval
oeb máme pro to doklady 1 dři

buekle pracoval oa otcovi ísrmě a

al do 16 roků chodil do díitriktoí

Ikolyv oičež ae dal jako plavčík vějllbo půaobenf Dra Draského

ky Proběhla v oočoím pouze
oděvu plameny seběhli po scho-

dech na ulici kdež na ní policista
Ovcrtoo bořící lily udusil Paní
Meadová popáleoa byla tilce v

obličeji na rukou a na tíle Pří-

čina požáru není známa

— V tobotu odpoledne zaiťe-le- n

byl neiťistnou náhodou aoletý

tyo Aodrew Johaoteni bydlícího
osm mil teverovýcbodni od Ot
ceola Nelťattoý mladík sil 1

mlsdíím bratrem tvým ovet
Mli dlí bntr bral s vozu půlku
kohoutek vlak zacbyceo byl drá
lem a vyllou ranou zasažen byt
Marií bratr jebo do obličeje a té-

měř okanžiti usmrcen

— Přední dobytkáři s Oloe

okretu telli te v tobotu večer v

Nebruka City a utvořili orgaoita-c- í

pod názvem Otoe Couoty Stock-me- n'

Associalion zvolivše záro

veB úředníky spolku toho Po

mýllí se na jmenování výboru

jemuž připadoouti má za úkol

pracovali v okresích o zsloženl

podobných spolků Účelem nové

orgioíiice jest fedrování zájmů

pěstitelů dobytka a zajíltěnf lep-líc- h

dopravních prostředků pro
vlechoy zasýlatele dobytka Z

tícbto okresních organitací má

býtí konečně utvořeno těleso stát-

ní jako jett ot př již v existenci
v Iowi a Kansasu

kterýž vždy osvědčil te jiko výloďttvu Spoj Států kde ti vy- -

u Filipioskejcb ijlandů Dyž trne
docílili zat spojení přivil mígádo:
"Prosím za odpultíní Lže— Mil

—Sao ale moje álfy zas h"mbr-doval- y

Port Arthur a jedna hloupá
kule vrazila do naiebo tpojeol"
"Well to nic oeoí" řekl tem

"Co pik je u vái oovýbo Migí"
"Dnes trne byli oárimje bizy o

Lže-Mil-- Sio"

"Tak tak ou a jak ttojí ta vá
lečoá aituice Mig?'' Celá moje

bytost oyol ae eoustfedils v mejch
uiích

"Doea ráno" zipočil mígádo

vybrávítí "mezí 4 a 5 hodinou
bumbardovali trne Port Arthur

Za deset minut oa to moje vojsko

pod jeoerálem

pustilo te oa polostrov Šíndyk

(lak Bák to lek) ale nelíbilo ae jim
tam — bylo tam moc rusů a oni

nemjelí dost prálko na ně Pak

iífy zat bumbardovaly PortArtbur
Po patnácti minutách moje druhá
armáda poť jeoerálem

napadla kozáky n řeky Žejlu a po

vítězným fijtu koncentrovala te oa

zad Na to moje lííy zat bumbar-dovil- y

Port Arthur- - Po objedí
pustily se Iífy k Vladivostoku ale

admirál Togo ai to oa cestě roz-

myslel a oechkl tobo a zat bum-bardov-

Port Artbur Moje třetí
armáda vyrazila k řece Tumenu

ale protože voda nemá trámy ne

borný a ivědomitý lékařtloužil půl třetího roku- - Nyní jea hrdostí může poukáztti ku tvým
oa křižáku Newirk Arbuckle tebospodířským i politickým úspě Přijmětež zarmoucení rodiče
aúčtitoil poslední potyčky v Santoumlčeni Ipaoilských bstteril a tu chům docílcoým t posledních jménem viech přítomných účast-

níků pohřbů vaiicb miláčků

upřímnou soustrast!
spoustu kterou způsobily granáty Domiogo dne 3 února Při po-

slední atřelbě do terče o předáctvlv Ipaoilských opevněních! Jak

povědomými oám přicházejí vlc- - vystřelil te 6 pale d£la dvanáct L J Kavalec chom to viděli a jsme tkoro jisti
te by te rodioi Křivohlávkově
zde líbilochoy ty lže čí pardon vlechoy ty T tibeře nepřátel Pan Fr Rů

krátě v jedné minutí a 54 vteři-

nách a jedenáctkráte trefil terč
žek ze Summit Mínn praví: Žádott o povolení k hostin
'Nebyl jsem přítelem botových

čímž překonal vicebno předellé
střílení Až dotud bylo tvětové skému prodeji lihovin podii dotudléků ivlak měl jsem tikovou bo
předáctvf v tříleoí do terče v an

tedmi letech
Doea maroě hledají demokraté

toupeřo proti Rooseveltovi který
oeoblížeje se ani v právo aoí v le--vo

jde rovným smírem v před
jak mu to předpisují zákony této
země který ae chová atejnl ipra-vedliv-

ě

ku kapitálu a k prácí a

který nemá žádného ilítováoí a

žádných ohledů pro zloděje a

bůdlery již zklamali důvěru itrýce
Sama
Rooseveltova admioiitrace může

1 hrdostí ukázali oa výsledky avé

diplomatické činnosti která mi- -

oynejti hostinský p Fr Bartol
Šoirib

lest hlavy te jsem zkusil Severo

vých Prátků proti bolestem blivyglickém námořnictvu a oejlepti
střelba byla ze bpalcovébo díla 13

zprávy které žlutý titk dottává

ze Šangbaie Yon Kanu Wunlun-g- u

atd Ku př čtime jen co

hrozného te stalo při bombardo-

vání Vladivottoku- - Žlutý titk
oemll slitování krev musela téci

tta raoěoýcb umírajících leželo

na ulicích k tomu aby to dělalo

vitíí eííekt musel vypuknout!
také požár na moohýcb míatecb a

l yl konečni kouř bitvy způsob

neuralgii K mému tvrebova- -
ran ve li mmutaco a 9 ireiami
Předáctvl ve Spoj Státech míl až

nému podiveni bolest v 10 minu-

tách přestala" Cena 25c po-ito-

37c W F Severa Co

— Zubní lékař Bailey zaměst-

návající českého assistenta ručí
za velkerou prácí jím zhotovenou
Úřadovna jeho jest v 3 poachodf
Pazton bločku — S

dosud jedeo dítostřelec z Wiscon-sin-

avlak osmnáctiletý Arbuckle

ho značně překonal
Ceiar Rapídt la


