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Skrydlov který jett tnám jako
' buldok moře' ie přičiní aby it
zbytky ruského bitevního loďstva

jel má nyol k disposici čelil ne-

příteli v obranné potici tik dlou-

ho pokud baltická etkádrt nepři-jed- e

mu na pomoc
Car a jeho rádcové jmenováním

Skrydlova na důležité a zodpo-

vědné místo vrchního velitele asij

kandidát mUtopreaideoUtvI a řeítl Minulou tobolu příjnl do Platu- -

i Černidlem ni kamna a vy
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— Minulou středu odbýván byl
v Lincoln ijeiJ zástupců Nebra-

ska Creamery Co kterýž byl

hojně navštíven Dle výkaiů v

konvenci té podaných obnášel

počet dojoic ve státu 1186000
kuiů v ceoě 137000000 Má

alárny idárně pokračuji a obchod

jejich rok od roku značně vzrůstá
V roku 1898 obnášel $161999651
1899129387190 1900 $406
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zpráva le paní Emilie Foldová
tomu ic Mitchelk se hlnl k d tlřeoku Kláru Tříletých Toť tei

Pokrok Západu ví že navštívil též Sokoli Mizemřela Pohřeb odbýván byl
mokratické itraní a le jest to a

roven důkazem le tato straoaOmaha Meb
lého Freda provázel tatínek 1 mipálek v David Cily a domu jejich
miokourodičů za velkého účastenttví pláOmaha Neb 27 dubna 1904

musl býti pro dřlolka lepBf a

A nyol ten ukrutník
Mitchell do toho kalichu radosti

?? vam nuicxy uay avetel a známých Pani Foldová

rozená Pešková čítala teprve 38
ského loďstva dovázali Se uzná-

vají v plné míře vážnotť aituace i
již potud oči neuzřely
tou tkoiičf te ten krutý spor
v té ltčná bída zhubí tebe

do tebe ztkoukli chvilku při tom

přemýšleli že prý te toho tvobod- -

058 67 1901 1307221 98 1992

794 93 84 a 1903 $1350000moře — kdy si pro Rus přesune
roků a 6 mčilců Před 10 roky
provdala se za Emila Foldu jenž

le nikterak oepodceBují nepřítele
jako činil Alexejev

který li lamy natočily přimíchá
jim tolik iluče Prohlásit totiž
mioulého týdne ve ichazi Ameri-

cké federace práce v Denveru od

ného nivu již nabažili a proto— Guvernér Mickey vydal prohoře a zasvitl pro oi naděje xoře?
zde už po vlet roků řídí bank také v cukulelu za maoŽelatví jelKéž te Surydlovem te válečné

a t přepychem te utká hlad

a ttrtchem tiott bude nebe

leč lidstvo bude 1 brttrem trat
SekXtot Gorman st svVm thesi

klamaci kterouž určujn úterý 31

květoa za den oslavy podepsání Zesoulá zinitchává zde mtnžela vyměoili Minulé pondělí vitouváné takto: "Co obdivovatel adeoiským "bumem podobá te štěstí obrátí k veliké slovanské
říši! dvě dítky chlapce a dcerušku do pili do stavu manželského p Aol

přftet presidenta Roosevelta aubohému troieíafku vyvrženému předlohy kterouž Nebraska a

Kansat staly ie územími Dále Jelínek ie il Julií Skoumtlovoutud v útlém mládí kteří budou

nejvíce matku postrádali Panína puitý otrov ako íleo republikánské strany

—A II

Činy mluví hlasitěji nežli tlova
Poslední z territorlí oba z Pltttsmoulh Pan Jelínekžádá guvernér aby v pátek před

31 květnem oslavena byla událostŽ4P0NSKÍ U)fSTVO UŤALO SE OSU li Foldová náležela k řádu "Ratopravím že republikániká strana
v Coloradu bv měla zavrhnonri jett zaměstnáním pekar a pracuje a přece nenadělají tolik rámutu' M i ( a nním ora "kozáka moři" hurf lest Mladočechů č 31 ZČBJMinulého týdne přijala niiši ta přiměřeným ipůtobem ve všech jiz po oeisi aoDti v umaže pro

nyol "buldok moře-oiudn-
ým

pro 8ive' 1P"bod'í'f1 dá' P"
vím že

k "líea ilur ' Uba spolky se Balduíía Novomanželům přesněmovoa předlohu která r No

vého Mexika a Arizony a Oklahokaždý republikánský děl
NejdomýŠlivějŠÍ hlupák 01 tvětěžapooské loďstvo? pohřbu v slušném počtu súčsstni jeme mnoho štěitíl

nik by měl pracovali proti němu

školách nebrasských a v neděli na

to ve všech kostelích Preiident
Pierce podepsal předlohu tu dne

30 května 1854 jelikož ale na

ti

ly Zeanulá byla řádnou panímy a Iodiánského území povoluje jett ten kdo ti myslí Se zná

ženy
Sotrtb píše Se v Abie hráliJsem obyčejně prohlašován za

utvoříti dva státy Senát sotva
onehdy ochotníci anglický kut

PaisiDENi Roosevelt stiskne dne

30 dubna knoflík čími začne
větová výstava v St Louisů a

povahy mírné a všichni kdož j

znali lituji její předčatné tmrtikooiervativoího dělnického vůdce
nynějším zasedání předlohu onu den 30 května připadá národu Our Jim ' ale návštěva So byla

Dřttký vtip
"Zač pak prodáváte Ivhle Iv

Truchlícím pozůstalým platí našeschválí neboť čas jeho jest
ale zde veřejně prohlašuji že

jsem proti každému muži který
slabá a dále podotýká Že lam majípak páoi senátoři začnou počítati rvátek věnčení hrobů odložena

oslava foletého výročí podepsání
nelíčená soustrastvyměřen ale v roce 1905 budou měitské udě tamé Cechy a Žeobvyklý schodek víech výstav stojí proti lidu Stojím však 'nicky'!" piti te milý Žtník mabeze vší pochybnosti poslední předlohy na den 31 května - vectvrteK navttivii nit pin mayorem zvolen byl teoi kdo távždycky při onom muži kterýGkneral Korupatkht praví 2e jitele "kendyštoru"tyto territorie přetvořeny v státy Jot Prai z Prahy všeobecně zná zel nejdříve brambory A já až—- V sobolu odpoledne odbýŽapansko ivými úspěchy dosud jest přítelem lidu ať si je repu
mý a oblíbený sklepník u pant J dotud myslel Se v Abie vůbec ni

"Sett 'tticků' za pěťák"
"Šest za pěťák1' utažoval Ža- -

váoa byla konvence reputlikánů zblikán demokrat aneb socialista
Období v nichž jednotlivé státy

Unie existovaly jako občanskyjen polkráhlo kůži Ruska Až
Ubla SJíiil nám Se teď není kdo Četky mluvit neumí OstatněColíax okresu v okresní radnici veGuvernér Peabody jest však nezačne Ikrabat on na souši pak to nik "to je pět tticků na 4 centyzřízené territorie se za dobu trvá zrovna pilno a protož te jel dro u nái ttké máme takové "něcoSchuyler ve kteréž zvoleni bylpřítelem lidu nepřítelem vlády apůjde u Zaponca trochu hlouběji ní Spojených Států různě měnila bet vyluítoval Pan Kubát též z ako všude jinde To "něco' při

čtyři za 3 centy tři zt 3 centy
dva za cent a jeden ttick zadarmonepřítelem pořádku a zákona delegáté do konvencí ttátoí koo

greiní a senátní Tito krajané byl
Vermont Maine Texas ZápadníNejsou všichni AngliCani lhXri Prahy známý expreaák přivezl šlo jednou k Sokolovi aič věděloproto jsem proti němu"—Ovšem Dejte mé jeden tlick" poručil tiVirginie nebyly nikdy territoriemíi mezi nimi najde se tu a tam bílá že te u nát bez české mluvy neozvoleni delegáty: T II Urubeskýdemokratické časopisy opatroě

nám zaia jednoho odřihosta
"
Slavoý máj ten látky čas te

vypočítavý malý "kostymr"bejde přece Mále jen rebeotilodo konvence ttátoí a A Dvořákale byly ostátněoy hned jakmile

byly připojeny k Unii Také
toto veřejné prohlášení Mitchelovo

vrána a takovou jest také anglický
cestovatel Robert i Turley který
v přednášce své před královskou

anglicky A Se to "něco" má tioam bliti ala pouj lakově zimaJohn Prokeš do konvence senátnízamlčely protože ae jim nehodilo
Kentucky byla po nějaký čas terri a větry že člověku i ta láska přePřijatými resolucemi schvaluje ie

Aa vlethnt připraven
Ptní Tvrdá (k trampu vypravu

do krámu Mitchell patrně stojí torií pouze dle jména jde a tedf rtdějí doma za kimny

in migoeticxou o tom jíme te
také přesvědčili a síla jeho je
větší než 30 jiných Myslím Se

zeměpisnou společnosti aqglickou
pravil "že jest to lží nečestných

na tom samém stanovisku jako administrace presidenta Rooie

velu naléhá ie na znovujmeno
vání Mickeyho za guvernéra a vy

P Z Oa vf Se se hlavou zeď Ve čtvrtek kdyS umývala pí
Alabama a Nevada byly ostát

oěny dle zákona přijatého kongre

jícímu o jeho útrapách aby získal

ympatie) Já nevěřím ani slovo 1
toho ze všeho co mi vypravujete

zpravodajů kdyl tito tvrdí že to "něco" patří ještě do Ikoloíchneprorazí a ' Se Široké masny lidu
lavic a že by mu napomenutí rosem v necelých pěti letech ten

nessee Louisiana Illinois lowajen blemlidím krokem pokračují

Antonie Bártová okoa byla tam

pohozeoá jehla již nešťastnou ná

bodou vrazila li za nehet kdež
e jí tato zalomila V pátek při

ruské vojsko na některých místech

trpí takový hlad že musí jisti
koně" Turley viděl v Amurské

Tramp: To jsem očekával aičů neškodilo
cbvalujf te zásluhy koogrenníka
J- - J McCarlyho Rozhodne li it
ttátní konvence jmenovali čekaoce

po cestě pokroku lepším dobám
Missouri Minnesota a Kansaa proto jtem ti přived tebou kamaNaše Sokolky pilně te cvičí provstříc My zde máme dvě politi
necelých desíti letech Ohio Wísprovincii lýpky přeplněné obilím

pro úřad spolkového senátora ráda který j veřejným notářem a

00 lo za 3 centů všechno stvrdí
jela k Dr Draskému jen! vyko omauké závody Hlavní péči mácké strany a vzdor tomu Se dobře

a Sibiř poskytne prý vojsku čá coosia Uregon Nebraska 1010
mají delegálé z Colíax okresu hla cvičenky pan Vác Bulín mlvíme Se republikánská straoa má nal operaci Nehet musel rozřfz

nouti a podařilo ta mu špičku
radii ostátněoy byly v méně nežli pod přísahouatečné zásoby oa delší dobu sovati pro E J Burketta jenž ti vzal na ttarott výcvik Soveliké své chyby přece jen nad

Kusové v Maodžursku u domo patnácti letech Indiána Missis
kolek Obětavott jeho je opravOčekává se takřka jistotoudemokratickou stranu vyniká jakorodců jsou ve veliké přízní a iedi Nejen chudý člověk ale I arittouppi Arkansas tnéné nezlí ve ehly iťntně dostati

S letošním jarem nastalo též du velká neboť má z domu dofe Kiokaidova homesteadní předně zrzaví lupiči Čunčuzové proti 20 letech Michigan Florida kracia má tvé "truhle'' 1 v pří
den nad noc a proto t okamžitého
zájmu pro dobro dělníka rolníka Sokolovny tři míle cetty a vzdor

Wyoming čekaly na ostátoěoí 35
loba přijata oběma sněmovnami

itane ta co nejdříve zákonem
nimž místokríl Alexej vydal oe

špatnému mnohdy počasí Václava vůbec širokých vrstev našeho
až jo roků Washington Utahdávno prohlálení nenávidí prý přijde vždycky Sokolky uzná

tomné době hlavně aríitokucie
tnglická jeit tkutečně k politová-
ní neboť oátledkem búnké války
mutí ještě teď šetřili nt všech

lidu nalézáme se v táboře repu

mnoho nemocí a nejvíce trpí lidé

oa reumatiirn Tik ve tiředu roz

nemohla ta ti Klára Blatnová a

náš "ex džač" také pořád naříká
oa regma Ondyno to také drže

30 roků ježto ae i preiident Roosevelt vy
lovil před časem v její prospěch

Kusí poněvadž tito cbráol praco tjíce plně tuto obětavott umeblikánském My však neskládá
Oklahoma a Indiánské územ)vité pořádku milovné domorodce

ly ae Že te mu odmění UchyPředloha tato oprávBuje každéhome v něm ruce v klín ale pracu
čekaly na ostátoěoí 15 roků

tlily mu překvapeníčko a v odmě- -osadn'ka aby li zabral 640 akrůpřed ukrutnými jich nájezdy a jich
vydíráním Dle oáhledu Turleyho

lo Bartoše Tiď tle je ztse chltArizona a New Mexiko více nežli
u koupily mu krásný závěsek kveřejných pozemků v (olotucho pík jenom Se kulhá na jednu no

Hranách Většina těchto angli-
ckých šlechticů má jmění ivé ulo-

ženo v tak zvaných "Kaílrkách"
akciích to démantových polfk(eré
nyní přináší nízké úroky proto Se

30 rokůRusové se zachovali a zachovávají hodinkám Avšak jaké bylo ořeparných částech Nebratky jichž hu

jeme pokud naše aily stačí aby
strana ona se zlepšila a očistila
od svých chyb a tím stala se co

nejvíce prospěšnou širokým vrst-

vám našeho obyvatelstva

Průměrné období nežli organivůči domorodému obyvatelstvu rozloha obnáší více než 8000000 Dozvídáme ie Se pan Adolí kvapení všech Sokolek když tpo
zorovaly že Václav byl spíše za

sovaná territorie byla ostatoěoavelmi dobře a toto jest s vládou
akrů Jett všeobecným náhledem Korb který už po více roků vlastobnášelo od patnáctí do dvacetiruskou úplně spokojeno imušílý než vetel Udivení jejichže přičinlivý a pečlivý osadník1

roků V průběhu 139 let od nil jídelnu oa ntŠern nádraží hod-

lá te od nát odstěhovatKdyž se dostanou dva kumpXni dostoupilo však vrchole kdyžbude moci os 640 akrech pozemOdstoupení místokrále Alexejevi- -

doby kdy americký národ úspěš- -do vlasů svět se obyčejně dozvf krátce před desátou vyšel Václav

za dobu války nemohlo býlí v po-

lích pracováno Nyol ie ovšem
pracuje tam z ate plnou parou ale
mzdy jtou vytoké a expense znač
né tak Se řidítelové démantových
polí ztmýšlí přivézt! číniké kuli

ku hodícího se výhradně jen pro US příští sobotu odbývá ie uoou resolucí vstoupil v řadu samo
pěkné věci Cleveiaod prohláse chov dobytka opalřiti pro tebeSotva Se petrobradikým telegra Bartoše velká taneční zábava astatných národů utvořeno v tétoním svým pro Parkera popudil

ze tíné a přet veškeré domlouvání
nedal te udržet a odešel Toť te
rozumí že pik bylo po zábavě a

rodinu tvou tluloou existencimem oznámeno bylo míitokráli
republice 47 samosprávných států doufáme Seto bude jedoa z nej- -

proti tobě Hearita a ten minulé Tímto uznáníhodným jednánímAlexejevoviSe náitupcem admirála V Aljašce a v ostrovních državách' bo týdne prostřednictvím svých všichni hodující brry te rozešliepších zábav dotud pořádaných
Zase nám nastaly vagacefar

Makarova jmenován byl carem vlády zsopatřeoy budou domovy
více než 12000 rodinám a též

atlantickém a pacifickém moři Ale ten "mignet" měl ridoit Žečasopisů předkládá tuto choulo

do polí a nahradit! nimi bílé děl
niky Kuli může býti pohodlně
živ f toho co běloch zahodí a jak-
mile Číňané počnou pracovat! v

admirál Skrydlov Alexejev zaslal
caru telegraficky tvou retigoací

mefi mají pilno a my "čumíme" zkazil zábavu Sokolkám i Váda
vovi

itivou otázku před veřejnost:
"Clevelanl když se dostal po

má strýc Sam dosud državy které

jednou mohou rozmnožili řadu

hvězd v praporu jeho leč to jest
oa drát bez telefonu J J Kavan

státu přibude značně majetku da
ním podléhajícího V pozemko
vém distriktu O Neíll jenž (shr

Skrydlov a Alexejev jtou oiobní
bo tam má až bo prodává démantových polích tu dividendy

z kaíírek porostou a ariioknria
Vřelé díky vzdáváme p Aloisůnepřátelé-- z jakých příčin to není

ještě otázkou daleké budoucnosti Pan Jaroslav Polda man
druhé do Bílého domu byl poměr-
ně cbud když ho opouštěl byl
několikanásobným milionářem

Kořiikovi za zulání nám českých zbavena bude tvých nvněišíchPředloha ostátfiující Oklahomn
nuje v sobě okresy Holt Garfield

Wheeler Loup a jižní část Rock
známo— a Alexejev raději hodlá

úplné odttoupiti t jeviště neS by
želkou zastavili ie zde na zpáteč

Indiánské území a Arizonu 1 "truhlů" které nelze ani vypaití
pitní "Skála věků" a"Blížt tobě
bože můj" Pan Kořitko byl tak

ní rstl pohřbu paní EmilieokreD ntléfi se dotud kolemhrál ie svým nepřítelem podříze
Kde to vialt— Hm na tuto otázku
by mohl oúoovíuít - kdyby chtéi

Povtžme jen Se jedna kněžnaNové Mexiko netkala te od po Foldové a zdrželi ie zde po něko700000 akrů veřejných pozemkůnou úlohu latktv že otšemu malému krou! ti musila odříci potěšení ííti dorem demokratické menšiny jejíž ikdnúdittriktu Valentine nalézá te vAlexej se osvědčil dobrým správ u zpěváků diroval t látky tyto dvorního bálu proto le nemtta
—král cukeroího trustu Have-mey- er

dále Belmoot a Morgan Děkujeme za pozornost panu
vůdce Williams z Mo prohlásil
že prý tato předloha okazuje jablí

okresích Cherry Browo jižní čátticem a v postavení Boxerů proká
kten uatiaii tak doriry "kseit" a J L ŠíndHářovi t Biton Okla

šaty 0) Obyčejně totiž každý rok
objednávala toilelu k tomuto ple

Key a Fa ha a teveroí části Rockzal Rusku velice platné služby
pitně v českém překuji Z toho
fe vidět že vážený krajan náš pro
hudbu a zpěv nadán jett českým

čka příjemná oku ale nepříjemné
chuti a že demokratická menšina

okresů pozemků těch více ne! p Vác Simsnovl z Tábora S- -Vyčistiv Mandžursko od Boxerů tu která I Itált I JO 000 letna
D Milý pana Šindeláři ty ne duchemzavedl tam klid a pořádek rekoo

vládními bondy a inad ještě ni
která jiná světla t newyorské
Wall ulice kde Cleveiaod je stále

jeltl osobou náramně oblíbenou "

2000000 akrů V distriktu Allí-inc- e

a tice v okretu Box Bulle
vltk nemohla více obětovali oanemůže hlasovali pro předlohu trasské "šturmy tni mne toliksiruoval poškozenou sibiřskou V měsíci květnu budou pořádali

naše bujaré Sokolky ušlechtilou
nynějším jejím znění Také Moon
z Tenoestee a Wilson z Arizony

dráhu počal opravovat! stará ob
ně nežli $15000 ale pařížská
švaileoi nechtěla ilevit ani cent
a chudinka kněžna musela zůstat

neděsí jako když ztčne "Iturmo-va- ť'

moje polovice potom nevímDemokratická straoa říká že je ebodoí místa a vzbudoval nová se postavili proti předloze a Wil zábsvu Přijďte a pobavte se 1

nimi vždyť je radott mezi nimimám lí te tchovtt do tklepa nebooa důležitých místech a na zákla doma Nešťastná búnká válka
co ta všechno oezavinilal

věrní čátti Cheyenne v aevernl
části Deuel Scotťt Blufí Sheri-da-

Síoux a Dtwet blízko 3000-00- 0

akrů V distriktu Sidoey v

okresu Banner jižní části Duet
jižní čátti Cheyanna Koiih Kim-ba- ll

Části McPherson a Perkini

ion hlavně kladl důraz na to že

prý sloučení Arizony a Nového jít do hot pody Pto Vác Simandě těchto svých zásluh byl carem dlíti
píše Se pohonil pp V Přibyla ajmenován mlstokrálem a dána mu Mexika v jeden stát bude prova V tobolu obdržel jtem dopit od

přátel v Linwood v němž nám
ot Růžičku iako SotraU ťauadfso prsti vůlí lidu obou téci

svrchovaná moc ve všech záležito

stech týkajících se asijského vý
Matlc Vyššího VndéláníCmuchtlka Za to já ale nerno

tdělují že ti postavili novou ku
hu že ai to pan Čmuchálek v kuchodu Alexejev náležel k válečné Clěné veřejnoslilchyni ježto jim do tttré teklo

celkem ati 500000 tkrú V di-

striktu North Plitu v okresích

území
Z republikánských členů sně

movny mluvili proti předloze Need hyni nevyčrnuchal Měli jíme Před něiakým čnmVšak ono také onehdy v noci not
klice u ruského dvora a avou di

plomacií přivodil nynější válku i Lincoln Logio Dawton částí zrovna bramborové knedlíky te Ústřední Výbor JČD jednotlivéhamá t Kalitornie a urosveoor z
McPherton a Frootier asi 600000

ně pršalo Pojednou mně nará
zburcuje tbycb te prý lei podívat

zelím a kut vepřovéhoZapooskem Vzdor tomu však Ohia ale jen s toho důvodu Se
krů V dittriktu Brokeo Bow

republikánská strana" služka tru-

stů ale přece Žádoý republikán-
ský president si nepomazal tru-tomí- m

"bůdlem" ruce jako
president C!!aod

Jak kme v josi-euní- Čísle P Z
uvedli byl senátor Dietricb jedno-
hlasně očištěn 1 obžalob nafl

vznešených což se dalo očekávali

neboť každý rozumný člověk vi-

děl že obžaloby ty jsou mizerné

klepy jež vzaly vznik v pomsty-chtivýc- h

duších zklamaných úřa-dolov-

Bývalý poštmistr v

Hastings jsa rozzuřen nad tím
že Dietricb ho neponechal v úřa
dě klepy ty rozšířil aby se dle
vlastního vyjádřeoí svého a Die
trichem vyrovnal a bývalý nivlad- -

dopuitil se chyby Se byl úplně na Výbor řádu Rttolett Mlado
shory aby na památku 35lelého
jubilea podoikly mezi členkyněmi
sbírku na dar "Matici Vvššlha

do kuchyně že tam něco SbluHkápředloha má v očích jejich některé
menší nedostatky

tuto válku nepřipraven a nezdary v okresích Cutter Blaine Graot
Hooker Tbomat a čátti McPher

čechů který byl zvolen stranu
svěcení síoě rozhodl te na den

ako by Um crčela voda "I mlč
1 lež'' povídám jí "ještě ae neOdpor demokratické strany pro

na moři byly celou ruskou veřej
ností připisovány na jeho účet

Vzdělání" Vyzvání Ústředního
Výboru našlo vřelého ohlasu v

ton asi 73 j 000 akrů V dittriktu 38 května Dllve te mělo za to topíš a proto dej pokoj" Obrátilti předloze byl t politických oble
McCook v okresích Chtse DunTské strana míru činila bo za tyto ze tiavoost svěceni slut bude te srdcích Žen a dívek českých dojtem te a tpal dále Teprve ráno
dy llyes a IIitchco:k celkemnezdary zodpovědným a Alexejev

dú Nové Mexiko a Arizona jsou
převážnou většinou demokratické
a spojením těchto dvou území v

te to vysvětlilo Stará ztpomoě
50000 akrů — Každá osobarychle počal ve přízní :ara kle

kázaly poznovu čeho jtou schopny
pro dobrou národní věc Obdržel
jsem totiž prostřednictvím místní
ho výboru oašeho v Clevelandu

la dát oa komín deštník a lak
nám hezky do kuchyně

sati a ztratil znenáhla celou veli
jeden stát demokratická straoa je

kteráž j- -t hlavou rodiny obča-

nem Spojených Států aneb projekou důvěru kterou car k němu Teď mě alará trápí abych jí takéztratí Oklahoma a lad území

budou tvořili pochybný tlát vměl Vrchní velení na souši i na vila úmysl stáli se občanem a není
postavil novou kuchyR- - Já však

napřed postavil tchody teď ntmajitelem více než lúo akrů vmoři mu bylo oddalo a Kenerál

odbývat 30 květoa oa len den

jett ale oznámeoo v okolí několik
tmutečoícii slavnou! oa hřbito-

vech a za tou příčinou rozhodl te
výbor pořádat slavnou v tobolu
dne 38 květní Pan Sadilek z

Wilber bude alavnotinírn řeční
kem načež bude následovat nivo-li- k

zpěvů a tolových výstupů Že

zábtva bude pěkná za to ručí vý
bor Šotrab

ní Summers uchopil se s rozkoší němS jedna i druhá strana bude
kterémkoliv státě neb ú{emfmůžeKuropatkio jmenován vrchním vetěch klepů aby se pomstil Die mne cevtji krtiny a pak leprv temíti naději na vítězství v národ-

ních volbáchlitelem armády na souši a nešťastný pustím do kuchynětrichoví za to že te postavil proti
tomu by podržen byl na dále v Jak te proslýchá budou dílnyVzdor prudkému odporu demo

zsbrati domovinu a dle opatření
předlohy právě přijaté může ti i

otobt kteráž ti domovinu již za

bula zabrat! tolik kolik jí tchází

částku $300 a protože už před tím
sbory oěkteré výkonnému výboru
přímo zaslaly $33 65 obnáší jubi-

lejní dar Jednoty českých Dam v
celku $33365 Takovýto projev
ryzího a upřímného vlastenectví ai

plně zasluhuje uznání celé veřej
nosti Potvrzjjíce příjem obnosu
výše uvedeného nemáme vrouc-

nějšího přání nežli aby horlivost

úřadě Celé to obviněof bylo dráhy B&M oa několik neděl zakratů přikročeno bylo k hlasováoí
dílem dvou mizerných zlomysl-

ných pomstycbtivýcb bab v kal do 640 akrů kde žadatelé zabrali
vřeny ježto te budou do oi:h dá-

vat nové parol kotle a vůbeo

všechny atroje Bude li mít So

a předloha byla přijata 147 blasy
proti 104 Demokraté hlasovali
vesměs proti ní

Ct- - odbcTttelfira v Sootb Omaze Iiž domoviny jett nutno žádají li
hotecb a ty částečně dosáhly

"kozák moře Makarov vrchoím
velitelem na moři Alexejev stal
se pouhou figurou se zvučným
titulem když však osobní nepřítel
jeho Skrydlov jmenován byl ná

stupcem Makarova tu se Alexeje
vovi zdála míra jeho ponížení do-

vršena a on chce odstoupili a mí-

st kde prokázal Rusku dobré a

také zlé služby
Jeho rozdělení bitevního loďstva

Příštím rokem budou v praporu kol též nucené prázdniny rozlét
ne te irocbu do ivěta a oeiorve

opětně aby udali číala dřívějšího

zápisu Svobodná Sena kteráž
chce zabrali domovinu musí býti

strýce Sama stkvíti se dvě nové

hvězdy
zastaví te u šotraba na koláče
Na zdar! Sokol

a obětavost dam našich byla co
nejhojněji následována jinými jed-
notami Příspěvek k příspěvku a
kdyby sebe menší oa iedootlivce

l rok stará Vdovy mají právo

Pan Joaeí Štěrba č 3014 Qul
převzal z ochoty jedoalelttví "Po-

kroku Záptdu'' a ct krajané mohou
te na něj ve všech záležitostech

littu tohoto ae týkajících a důvě-

rou obrátit! Doporučujeme vřele

p Štěrba přízni otŠicb krajanů!
V úctě Vyd "Pok Zápw

vého účelu aspofl tím Se Dietri

cha přiměly k prohlášení ie ae

nebude vfce ncházetí o úřad spol-

kového senátora Mnozí naši

spolkoví senátorové nejsou sice

příliš skrupuloioí jedná li ie jim
o to získati peníze a v tom ohle-

du M vyznamenali v roce 1893

zabrali si domoviny jakožto hlavy
~ Předclácejte se na Boleni vyvolané doou kyčelní tvoří v celku pomoc velikou a vv

Pokrok Západu pouze f 1

rodin Každý žadatel musí tloSiti

přítabu Se ti osobně prohlédl po-

zemek o nějS Sádá Jest možnože
ruského jeboi jedoa část byla v jtou totva k toeteoí St jskobs datnoo Za Vvkooní vvbor

rtiaéšangbtii druhá t čemulpu (kdež Oel včasně použit proniká a bojí W F Severa pokladník


