
BÍ tvfďrnvt ishvili Tsk

dtat tvttoliu meť kteiál diPokrok Západu
ismU předloh V t i§i pe-ísl-

s

tátett h oiatka uttoitvi hjibiii
mtltnti ifnMkkflia tidtt t phSt{
tsken dovelotal kal-lrmt-

i státu
ni v iWr(-itik)-h stíltth v

K tl ptl plitém ťaim
trhly oula v Kilť

Máti siint t tklmt tlepslt t My

d)'thsli tl t eksa takto Chvíle-

mi stm sa tofrýtlel idati flr
sa jedtrna anrti llojtme ti telí li

tychlfk viducSem Jtnem aám

nikdy tvshly tuby o tebe I

taneční tvým piavodMmi
"Vtti le Ua JtJtttk lUilU t
Hrotovic jl by tth-- l te tvými
"leklami'4 nl tenhle nál iichlo- -

rknjnM(h pl pJ#ch jtit p

aKváaa V ťototaJd to t tou

tnerírktu tvnbedou dtltko do- -

ZUKfvATt l M 1RIKV Mt

řmsa kdy pnjme st manletka
pl Msiíi Prltaoa dtMtt p Jot
Sanilnt Tedy jsme te plete tď
nou J otkali le do lotia bouchl

1 pledsíM asvemsallam gtttti-liijvm-
e

Ttt ta tle aevl jak tt
!o

totloutt rodinou Wslafch
l tt nich jako donu tu bol' l

po it toků se a nkh ttrivovtt a

tu ntnt divu le t jl ji! počitán do

mdmy Ttď jrat Isdt nt psav
Jelínkovi tt y tél on směnil tvůj
isv puk bd! rtMt 1'lstní

aby prohláMl it pto {i proti etio
ttví v Nrbttsct a Ksotssu ni
slfdVtm leho hejovány byly ptvnl
voltbot tuje týkajíc! st oivolo

fol ČPtoothA 1 ottoilvl V toce

lit) byla v Nbraict lst otioků
a v lf KnUtule ptfdlolra byt ni-vt-

aby otrorlvl v úterní bylo tru
lin V dra! jf f iflmto ni

té poittícké urany a vynálc-t-i vn

tis mu nf4m -- Tt tuu _
#bwttii Ví wt1 t nopw

ffiaTi: TfitstclM Spal Mrotť

IlOt MU Hrl l - V(tlMI 11}
""""

S#4plia-

iloťté to Uovu jm ťko(i
jemul onáUil et Mahu ttJu stu
na tvotktho Ztkrf viním te

chyba nraap-av- i a lariapjttvfm pa

míry netlr II Mv poctiví při
ittiM s Niřvda jadvo t hlai(( 4n '

V ttt 4mkMimti l kO přimlouvajících se O přijt

alatšt dva luy aJbytd Nule ji

t chutí do toho! Na tdať
Zpravodaj

tnáváme Ie rrputilikántká ttrtnt
tlcitoval tento výrok n mrteloélioťVk ti v Nřrace jnt ve vleku drah
Lincolna:

lilmlíms půkobiti k tomu aby teOktkf "My budeme mluvili v tájmu Novinky 1 Touhy Mcb

Dne 1 1 Června 1904

!# rwi rl!l iifVjSMÍiw
-- mi

hlt HW k oktM' phliihf vl

ilfln htá !i#wjt iftli tta
jlhulM pklw '! íftrmlk ta 1fitíl 1M

svobody a proti otroctví tak dlou

ho pokud konatituce nám zaruču

trans tohoto vlivu ibtvila ťe
mokratické íaopiy— aspoň vit
lina jich— okusuji na toto ovládá

ní rvpublikioiká strany korpora
ctmit aby t toho vytloukaly poli

(ický kspittli sle kdy! popokrtti

je svobodu slova! 'IMtHt lhi'ti Nl jiní tíh
li m ' 'II Miť u kfct nl Jtiřn V minulém Čísle "P Z " byl

rarKl' k f M l!!liM i1lr' V břesou roku 1 S67 presiden uveřejněna zpráva o úmrtí pí Jt

eltt smrtkM íaopi#iivo hlav

lhte spínalo tu al tou
tlevsn-kfh- a lidu t nad

vláitoiii kttt aco podobného do-

volí

ISatbtfttvít dtapoltami t Ktiska

vystavovány těmito časopisy lvím
ns výttrahu tle to o nás děle

va svobodné Americe — ve stélu

Colorado to převyšuje dslko

vlfchny řiny detpotickeho Kukt
Jak il me uvedl! v oslích a

merických ipflvách ďbUkým
polulooťn a vybuchnutím miny

pod platformou Irlerničol tteoice

v lodependftce 13 lidi bylo f sbi-

lo a R válnl srsněoo Spiklenci
Kteří tento ďábeiský ttočin vymy-

sleli a provedli byli vrahové a

bylo povinností úředníků okresu

Teller v Colo aby tyto vrahy vy-

pátrali a tji-ti- lí předvedli k sou-

du a tam měli potrestáni býli dle

zákona pověšením
Co te vlsk stalo? Po vybuchnu-

tí miny druhého dne odbývina

byla hromadná schůze ve Victor

v níž o zločinu mělo býti veřejně

pojednáno svlak schůze tato

tkončila krvavou výtržností v níž

dva muži byli zabili a jedenáct

poraněno Původci této výtržoo-st- í

jsou před zákonem vinni stejně

titimh-- 41 éwbu innomt wtiu(n Johnson vydal proklamaci prohU Benešové a duet jest nám Otná
škrtáni

lujfcl Nebrakku ta stát tniti další dvě úmrtí v rodiol milé
ho souseda osšeho pana Benešenu MlkMfntt ! w kuil nu r'l cká urana byla v Nebrasce u vesla

a v Lincolnu ttsedal iejl guvernér
Uvly to těžké počátky které

li nirMMi " r rlf-- lS ním

tlWI (tolik Ul Mu Neúprosni Moraoa vyládala smuseli první osadníci prodělali
Po panice v r 1857 nastaly ty nej

(stinky 1 Irena ítfc
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hlasnou vtačtnl hiobV pořá-dsn- t

v pondlll dne jo ktttai y
dsřila te tnsmvnitl Iea ť)t
ktáinýa ú?etnkttl dojné Slav-

nosti tůtstlnily se Ul lit Jed
Sokol Karel jotiát a llivlittk
Itoiovtký tis to ZČliJ a Alie
Ntcliť přijmou %tclý nál dik is
hojné ii(aieostvl 1'an F ) Sa

dílek a Wilbt-- r slsvnotlai tvčnlk
měl k obecenstvu tet tak dojima-va-

le máloktrté oko tůaialo
suché Paiu Sadllkovl vídáváme

tel srdečné diky Navštívila nál
též paní Ssdílková a bylo nim ve-

lice mílo s válenou pani tou te

pobavili Zdejší Jednou Českých
Dam lituje velice Ie se nemohla

pí Sadtlková tdržet u nás déle
Též p M J liouše a David City
v onen den nás poctil tvou návště-

vou Vřelé díky vzdáváme také

zpěvačkám tlečnám Emmě Tichá-čkov- é

Vlasti a Libuši Bartošo-

vým z Linwood a Anežce Hoskov-cov- é

Boženě ProŠkovcové Karo-

líně Čapounové a L Novotné za

vzácnou ochotu a jakou zapěly
několik krásoých písní Bylo to

poprvé co zde podobná slavnost

byla pořádána a doufám pevně že

příště budou místní spolky lépe
zaatoupeoy a ženezůstsnou doma

Vlinulý týden bylo v Bruno a

okoií jaksi živo Sokol J F
Vondra obdařen byl dceruškou a

stejné radosti dostalo se i Fr Ko-

zoví a toť se ví že šťastní tanko-

vé Častovali o sto šest Pan Karel

Zelený zdejší hostinský obda-

řen byl buclatým synáčkem z ně-

hož má nehoráznou radost Mi-

nulé pondělí pak když jsme přijeli
ze státních závodů sokolských v

Omize pořádaných Čekal na nás
u Blatnýho náš praporečnlk Fr
Kříž a jarým turem volal: "Nalej
pro všechny na novou Sokolkuf '

Byl totiž také obdařen hezounkou

1 popokrttickou vftlioou v legi

tlstuře popokrstická strtns neeh iUtl vkiiMiB" nu irnuk ttf mí oběť Život novorozeného dítka
kank M koiki-- l nk (íf knnl iMtiíiik kleté následovalo rodičku tvouhnula ani prstem aby Nehrasku krutli doby pro ně Půda mstila

léměř všechnu svoji cenu a nikdo(Drnl cj)ku nurmii R varn
nfc-- Ml! nlllluIMt I I hned druhý den po její pohřbutéto nadvlády korporací rbavila

Xvalork kulkf Viv-ka- r

buky an-fc- Jo ie po ní nezeptal Tenkráte kolo
pik život as sedmiletého divčátulái MMUtirim rnwu uuuu vtt A proto také ztratila důvěru u

valy v Nebrasce pouze papírové ka kteréž zemřelo druhý den po
"

Pekrok Zépeé
Omaha flak peníze vydané bankami bez záru operaci na slepé střevo Jsk hroz

vlak Víle to pojřma ra těji

pfUys A taky se tsk nato
Hltř nsti-b- do-rte- te !ilt t
titul a livútt lliuct liniulil ku

předu Pěkné to naděleni ntnl-li- l

pravda? Zaplatit a nemučí si po-

ručili Nám výletníkům netbylo
o c jiného nrl abychom u starého

pivovsiu herky sledí naitl a

rychlíkem o závod hnali jsite te
domů A také jsme rychlík

"tbl-tovali- "

neboť net se objevil v

nádrsll byli jsme již ns kopci
u vylší školy Méaíc tatím tašet
a slunce objevivši te na obzoru

ie nám tmálo Lidé vstávali ko
houli kokrhel! a my celí ustydlí
tpěli jsme domů Na to večer v

naší Sokolovo! dokončili jsme zá-

vody při hudbě a toť te ví že

přiřknula nám byli cena na před-
bíháni te t rychlíkem Borcům
volám "oa zdar"!
Slečna Rebeka Henč odebrala

se do škol aby mohla nastoupili
úřad učiteltký
Mali Anna Vetešníknva jest po-

vážlivě nemocna žaludečním ne-

duhem

Minulý Čtvrtek byl zde slavnost-

ně otevřen domov pro chudé pa
třící spolkům svobodných zedná-

řů Za tím účelem přijel tem
zvláštní vlak t účastníky po dráze
B a M načež ihned nastoupena
cesta k nové budově jež teoalézi
os západní straně vedle U P
nádraží jež spolek koupil Podo-

týkám že by si měly jiné spolky
zvláště spolky České vzíti příklad
z toho jaké mají být důstojné ob-

řady u podobné příležitosti koni-

ny Po skončených obřadech

rozjeli se účastníci opět do svých
domovů— Že! že při slavnostech

oá a bolestná rána musí to býti
pro muže jemuž v týdnu jediném
vypravili jest Iři pohřby svých

Omaká Neb 15 íervna 1904

většiny voličstva našeho státu

Lid nemá rád politické íarizejce
kteří jinak mluví a jinak jednají
kte ří veřejně proti korporačoímu
vlivu láteřejí ale tajně te t kor-

poracemi buntují Voličtkých

hejlů kteří te dávají chytit oa

ky a obmezeni a zlato a stříbro
mělo téměř dvojnásobnou cenu

tichto papírových pcsěz Za rok

na to ztratily tyto papírové peníze oejdražMch manželky a dvou dfJzsru PoktAkthuk 'adhí bude
lek dovede posoudili jen ten

jásat plémě zrádnél
i tu nepatrnou cenu jakou dosud

měly a když osadnictvo Šťastně

tuto finanční líseO přestálo tu
kierýž něco podobného někdy ji

T COLORADSK "vXlKA'' WJÍMALA
laciné sliby bohudík u nát ubývá
každým rokem a popokratická

zakusil Všech tří pohřbů súčast
by te lépe v Atii Nebraska navitívena byla kobyl nilo se velké množství přáteljako ďábelítí spiklenci ale proti

provinilcům miliční 'spravedlnost"Urana tvou zpronevěru na zájmech
lidu nezakřiduje novými tliby

kurni jei rničilv vSechnn úroduNtKDV DOLLAR POMČŽK &OVÉKU zoámých těžce zkoušeného p Be
v Teller okresu nejedná se stě K obtlžímkceré prvé osadaicivovíc nežli celý náklad sympatií
nou přísností jako jedná proti oso muselo zářili připojovaly se

neše kteříž takto nejlépe dáli mu

na jevo upřímnou soustrasť osd
nenahraditelnou ztrátou jež ho

Ta milice v Coloradu špiní po' bám jichž celá vina spočívá 1

tom Že jsou Členy délni:ké orgařádní ttrýci Strnu jebo firmu loupeže s krvsvé vpády rudoebů a

Uprve když Union Pacific dráhaVáleční dopisovatelé z Mand- -

oisace Vojsko monarchické vlády
potksla Tělesné pozůitatky ze

mřelých pochovány byly na htbitoKdo vítr beje bouři klidí jak byla dostavena vpády tyto a výžurska ačkoli censurou obmezeni

podávají nám uryvkovité zprávycelý tvět ot Coloradu nyní vidí
pravý Indiánů proti osadníkůmnejednalo by 1 větií surovostí a

větií neviímavosti vůči vSem ob
vě zv Znojemský Vlp Mat Bor

co se dite mezi armádou Kúro--
přestaly a v Nebrasce zavlídl mír Wahoo Neb doprovodil zesnuléVětšina naSioh boháč 0 jirr ni- -

patkinovou a Kurokiho Neustálé čanským právům jako jedná mili

ce v Coloradu v Teller okresu
na cestě k posledofmu odpočinkuraraně štědrá k chudým— te tvým a klid

Dnes pohlíží se na Nebraskusrážky mezi předními strážemi a i

Ujišťujeme souseda Beneše žetympatiemi Okres tento jest veliký Mimovět&lm oddělením jsou důkazem ieií obyvatelstvo s úctou neboť my cítíme s nim bolest nad ztráVina itáchamA pod koumou zAko--
doly ísou v něm farmy a renče o

ve státu tom jest vzděláni tak v&e tou jeho drshých
te oba velitelé zkouSI tvou tilu a

zároveB te tosžl vystihnouti coob aneb následkem nedostatku
bývané muži milujícími tpravedl obecné že má nejniŽSÍ procento Pan 1 1 Brabec z Weston odzákona zůstává vinou notť a tvobodu Tito mužovéjeden neb druhý míní podniknou idceruškou T tikové dceruškyanalfabetů jit Ho Ómshy za smutnou záleží
oevlattoí žádných korporacíti aby se mohl oa to připravit! VRepublikanCm ve Wisconsinu bv Itynáček jsou zdrávi GratulujemJak bude así Ntbraska vypadat!
nejsou členy dčlnícké organisace

tostí lento týden Roznemohla
se mu pětiletá dceruška a jelikož

tulí nikdo říci ! k ukooejíeu Letot bude v Bruno na 4 čerst skonči první století svého trvá
oí? Kdo může tuto otázku zodpo

Oni jsou neodvíslí spoléhajíce senervů jest nejlepŠÍ medicína arbi
jiných spolků musí býti hoed též
vůz s mokem bez něhož se nic
nedokáže

věnce veselo Budeme zde pořá byla nemoc oanejvýl povážlivá

posledaícb několika dnech staly
se tyto srážky velice řídkými a ni
některých mlatech Kuroki tvé

přední tiráže ttáhaul dle zpráv
Kuropatkinovýcb Z toho lze sou

trace vídali? Nebrsska nalézá se dosud dati velkou oslavu dne prohlášeni
tami na sebe a ti tvoří v Coloradu

třetí ttranu Tito mužové budou
odebral te t ni do onazské ne

ntodvislosti Opětně za čtyři rokyv tvém dětství Jejl vývin teprve Vyučování ve školách přestaloZkužínost jíst níjlkpSÍ vCntu mocníce tv Josefa kdež lékaři
spravedlivými soudci mezi korpo byl začat a 'možná že v pfíStích za 10 však uličníků nám přibylokou Jestli pak se t té colorad-- uznali že jest operace nutnouvzchopili te naši páni obchodníci

k činnosti a tkvělou oslavou chtějí
racemi a uniemi a oni zajisté po- -dili že Kuroki dospěl k náhledu

ké zkuienotti americké dřloictvo padesáti letech nastanou zde ještě Dva čeští hoši jichž otcové jsouJak nám p Brabec soukromýmže zná již dostatečně sílu nepřítele větší změny k lepšímu nežli způ ukázati že zde v Bruno nespíme dopisem z Omahy zaslaným tděItestaji vinníky ať nachází se v

korruptním táboře korporací či v

dělnické organisaci Tito farmeři
před ním ttojfclho a že chytli te

nicamu nauíí?

Port Akthur padmll ttixvil Tf
Program slavnostní jest bohatý asobeny byly v prvním padesátiletí
zajímavý Bude zde uspořádán

k útoku oa jeho potice To jett
vojenská taktika kterou ta řídíden jii několikráte ale Žaponci

lil dařf te nemocné dcerušce lépe
a doufá prý že bude moci za

čtrnáct dní opět domů do Westoo
se vrátili Doufáme tak jako pao

velkolepý turnaj míčový (Base

řádní a vážení občané se domlu-

vili Že se pustf na bojiště rusko-žaponsk- é

A poněvadž se museli
též oa dalekou cestu fádně zaopa-
třili vzali doma rodičům tvým
těžce nastřádané útpory a nakou-

pili všeliké hlouposti jež pak roz

tomu přece nechtějí věřit a do
generálové viech armád

Balt) koňské dostihy všeliké

a renčlři by měli být povoláni na

porotu aby rozhodli kde jest vina

a v moudrost' výroků takovýchto
soudců z lidu bude míti veřejnost

býváním jeltě ani neacli Podobné manévrování provádě předbíhání hochů děvčat i dospí Brabec že vše dobře dopadne
Pao Jan Hausner doutníkářBvmkttt v New Yorku jeStí

:
ZE STÁTU NEBRASKA

:

aí
lycn a u večer vypáleno oude zano bylo v naií občanské vilce

Tak ku př před bitvou u Stone I35 překťásných ohňostrojů tak Wahoo dlel zde za obchodemplnoo důvěru
Colorado jest tkvrnou oa čistémUiver kteráž te strhla v prosinci

stále i nejvétiína namáháním udr

iují tvé hlavy nad vodou vymafi
kanou z průmyslových akcií

že letos vyrovnáme se mnohému— Trínerovo léčivé hořké víno Tak nim mimovolně připadá čím

jsou "Morfis" dražší tím že jest
r 1863 severní armáda byla utá velkému městu na den 4 červen

dávali a tak se prozradili Dostali
se do rukou spravedlnosti ale
samo tebou se rozumí že to rodi-

če obou chlapců raději zatajili
než by je dali potrestat!

na skladě u £ J Steidla v Crete
ce ťroto udělá každý dobře kdobořena v Murfreesboro 30 mil od

Nashville vzdáleném Po několik

itítu Spojených Států již po
mnoho r?ků Korporace bojovaly
tam proti dělnickým organisacím
korrupcí a jinými Ipinavými zbra

Qrkoom ti patrné myslí zc jt se v den ten přijede podívat do
nejlépe nechat vleehoo pří starém — Krajany nsle kteříž hodlají

Bruno Pana Henry Weckbacha nenf

Honzík tlustší
Ve čtvrtek oddáni byli ve zdej

ším chrámu Páně vlp Borem i

Wahoo p Václav Šafránek a tlč
Haklova z Valparaiso Gratu

proto rozmnožit tvé větiiny pro navštívili světovou výslsvu v St
oémi a ope! dělnické organisace více mezi živými Zemřel v tobotuMinulý úterek navštívil nát pan

týdnů obě armády demonstrovaly
proti tobi a různými pochody a

proti-pochod- y hleděly zakrýtí své

úmysly mezí předními strážemi

Louis Mo upozorňujeme na porepublikánskou stranu

Jak! mají letos demokrate vv
hleděly ti ku tvým právům pomo-

ci násilím
dne it června oa úplavici močoFred Jelínek z Linwood kterýž te
vou Pan Weckbach byl tiarýmvrscel z návštěvy své matky ve tujemi

hlídky při příitícb volbách to te

hodlně a pečlivě zařízeoý český
hotel a hostinec p Josefa Čížka

oa rohu Geyer a 13 ul Krajané
učiní dobře když si předem za

Westoo ale nezdržel se zde dlou
Tak v r 1894 vyhrána byla
stávka v Creeple Creeku a v

denně byly potyčky ale tu pojed-
nou nastat klid mezi oběma vojsky

Línwoodští občané pozorl Šookázalo v minulém týdnu v Ore

gon j kde byli biti jako žito
ho neboť hoed večer nám ujel trabovi natekla do tklepa voda ToRoseocrans se totiž odhodlal k

zdejším osadníkem a vlastnil zde
obchod potravinami Byl velmi
znám též v četkých kruzích Za-

rmoucené rodině platí soustrasť
našel

Též sem přijeli pp Joe II Černý bude teď zajisté míchané
Grovkru Clevelanoovi je PRf útoku na generála Bragga v Mur-

freesboro Dne 26 prosince celá

r 1901 v Jelluridu Korporace za

to v r 1903 korrupcí a nezákon-

nými prostředky učinily zákon

týkající se osmihodinové pracovní

Linwood a Joe Koslkan Jeli Pan J L Šindelář z Bíson
do Dwight a sice v prazvláštním

mluví místo v hotelu páně Čížkově

Tím vyhnou nepříjemnému a

mrzutému hledioí bvt 1 za něž te

nynf čítají ceny většinou velice

přemrštěné Ubytováním se v če

mílejif chytání ryb nežli preti
dentství A americkému lida ji

Okla te ledy t námi na čat rozseverní armáda se hnula z Nash
Jako vždycky lak i letot ilyautomobilu kterýž měl zadní ko loučil Doufáme však že te mu vville a z ostatních bodů které měla doby mrtvou literouzase milejší Grover rybář nežli tpolky anglické a též německélečka v předu a přední v zadu což brzku podaří žádoucího místa vyGrover president aksi velmi podivně vypadalo Jak nalézt! a těšíme te již na příští

jedny i druhé 1 hudbou v čele oa
hřbitov aby tam věnovaly vzpo

obsazeny a proudem te valila na

potíce Jižanů jichž přední tiráže

byly buď zdrceny aneb ustoupily
ŽAPONSKO SK POClwA JIŽ ZANÍVAH tím již dlouho tak jezdili neví

dopit jehc Přejeme mu všeho

ském hotelu p Jos Cížkt ušetří

krajané peněz í drahého času

neboť te jim tam dostane všelikých
praktických pokynů

mínku zesnulým svým členům
zdaru v budoucím jehodomovělbez boje

Opětně opakovali mi jest ttarou
noe 1 co 1 tím vlastně mínili také
nevíme Možná věc že to jsou
kočáry nové mody jaké jsme zde

Generál Brsgg rychle učinil

otázkouico učiní t Fort Arthurem
Pýcha předchází obyčejně pád a

tak i Port Arthur může býtí dějí
{těm žsponského pádu

Pánové M Beroklaw a F J

Tak jedno zlo rodilo druhé až

konečné to dospělo k zločinům za

něž by se i nejbsrbariiéjtí zem

styděla
Jsou to pěkné ukázky americké

"civilisace" jaké nám podává
nyní Colorado
Až zase americké časopisy bu-

dou farizejsky kroutit oči na nad

ruským "bsrbartvím' ruský tisk

přípravy aby mohl čelili útoku — Minulý čtvrtek za prudkého Vaniček byli za obchodem v okraž dosud neviděli Oni lam

písničku: Z dílen B & M dráhy '

bylo propuštěno piet sto dělníků
Inu čím dál lim hůř jak la bába
volala když 1 té vrby áadala To

sídle Wahoo MacekSeveřanů a tak stály obě armády
po člyry dny proti sobě připravu

Linwood muí min vidy něcoGrNENAfNÍ XAVLADNI KMOX VL

"extra"
jíce sa k jednomu t největiicb

jfcst to milostné létoPan Josef Ouřada započal již

lijáku a hromobití usmrcen byl
bleskem zámožný dobytkář a íir-me- r

Sam Laae bydlící osm mil

západně od Hay Spriogs Line
sedě na koni prohlížel plctykdyž
bouře propukla a byl později oa

Vzhůru do Plattimouth na 4
nejkrvavějlích zápttů va válce
U Cbickamauga te opakovalo 10 kupováním prasat minulou sobotu

Novinky 2 Plattsmouth Neb- -

Dne 13 června 1904

Předmioulý týden zde graduo

což bude zajisté pro íarmery velmjim múze okszsti colorarjské zr-

cadlo americké civilissee a říci

jim:

července Spolek "Orlů" te k ně-

čemu připravuje ale k čemu nenf
mi ještě známo Naše Sokolky

výhodné neboť platf o 10 až i 15
lezen mruv v sedle Kftřl byl valy dví české učitelky a siceceotů více na tou librách Doufá

amé Rozhodnému boji před

cházely denní potyčky předních
stráží ale jakmile Kosenert ot te-zn-

že Jižané te botoví k útoku
ttábnut viechny tvé přední ttráže

rovněž usmrcen
slečny Rebeka Hní a Frtntišks sou prý požádány aby v den ten

Brschu nežli 01 někom ti
vylévali ztčnel zlotf —- K vážnému ne-- lí tmrfelné Chybová

Ke ie čeští fatmeři prodají rádi

dobytek vepřový i hovězí panu
Outadovi kterýž se v oboru tom

provedly nějaké cvičení před měst
skou rtdnícíPan Josef Paleček odjel v poomu úrtzu přišel íarmer a obchod

odduení a postavil tvou armádu
pracuj před svým vlastním

prahem
mál tam lpíny věru dostt

dělí minulého týdne do Omahy za Třešně zrají ptáci je obírají a

jmenován nástupcem zemřelého

senátora Quaye z Penoiylvanie

Trusty až t úřadu tvého odstou-

pí budou sotva pro něj ronit slzy

John P RoxKEfELLER bui sla
viti v tomto měsíci své narozeni

ny Možní ie tato radostná
událost dá Kocktíellerovi podnět
k lomu aby Svýiíl tud na gailoa
"karazínu"

V T( ťEMOKRATICKt hAroUMÍ KOK

vencí bd# kandidát pro prí
dentský úřad dost Není to divné
že se ti politikové tak mocné

uchází o tu prázdnou čett kdo
nich má být bit?

X JAKÝM pot16itelmým vYsledkOm

dospěla kooperace v Anglii toho

jak náleží vyzná a jenž jest
každém ohledu velice solidní

do válečného tiku vyčkávaje při
pracf ' já jako majitel třešní měl bych ti

pravovaný útok
Předminulý týden byli zde odPan Frank Kříž obdržel velikou

U Shíloh Jižané nemařili čit
zásobu prováků tik že bude

V padesáti letech!

Padesát roků v Nebrasce! My

to dát líbit? Nikoliv! Koupil jsem
ti za 15 centů bouchaček a již
jsms Toníkem Tříletým dnes
zabili 9 škůdců Což Toník ten
má okol

dáni vlp Baníkem sic F Ptáčko
va p } Vostřejšem a předminu
lé pondělí uzavřeli tfiatek manžel

potyčkami předních ttrížf a zkou-

šením tily nepřítele neboť věděli
kde severní armáda te nalézá a

ník prtsaty John Luess ze Shelby

Když se vracel k domovu upustil

jedou oprať a bujof koně te mu

splašili Lucas byl vyhozen z ko

čárku a nsrszil na strom tak

prudce že si vymkl páteř násled-

kem čehož tělo jeho pod srdcem

bylo ochromeno Teprve za něko

lik hodin nalezen byl v bezvědomí

t ve čtvrtek večer vykonána oa

ním nnttf lest pramalá naděi

moci nyni vyhovět farmerům žá

dajícím provázek prvé třídy
přece za cenu poměrně levnou ský tlč JWargovi a pGWaleryaki jett ati její tíla a bez okolků

žijeme a pracujeme rychle v Ame-

rice Pohlížíme-l- i na Nebrasku

jak vypadala před padesáti lety
kdy oa mspě tehdejší vyznačena

Oboum párkům přejeme mnoho Zdali pak vy všichni AntonoviPao Kříž mi též na skladě vazíky
přikročili k boji štěstí jste ti vzpomněli na našsho patro-

na Antonína Paduantkého jehož
Avlak za to u Cbatttnooga v r

Že byli Čechové plaltsmoutbštíbyla jako čásr veliké americké

"Milwaukee' a "Champion' nej-lep-

stroje v trhu Navštivte jej
g rjfvJídč!f i Věf9 toho OfbU

dsts titovst

863 obě armády ležely naproti Omaze na atalnícb závodech aodůkazem jest v nedávno minulých aválek připadá na 13 června? Já
sobe tak bíízko po celé dva měsí

kniakýrhj rnnmf aamn aehnuj fr! ho vzývi! o to by mssa }íh 3 azdrtvesfce že přední stráže obou armád
že te jim lam líbilo netřeba ani chránil kuřích ok kteráž mi přišla

k úrazu při omažských závodech
— V neděli večer koupali te v

potoku Rawhide blíže vtok i jeho podotýkali že te nám domů ne

Minulou oeděli dlel zde! návštěchtělo není divu a Že zpravodaj
vou u tvých přátel Drozdových

do řeky Elkhorn tři mladíci a

jeden z nich Willism Ueříey uto-

nul Byl to iSletý syn starého

kongres V tomto kongretu re

presentováno bylo 1701 růzoýcb
kooperativních tpoteěoottí za

stoupených 1500 delegáty Tyto
společnosti měly 3116117 Clena

s kapitál uložený v různých prů-

myslových a obchodních pod a i

kácb dotahovat obrovtké lumy

pan otec Šrámek z Omahy
Zpravodajosadníka Franka Defíeyho Mrtvo

Pan Vic Blatný horlivý Sokol
a žovialol hostinský obdržel v

těchto dnech osm tudů vína Kor-

belová Výborný mok ten prodivi
levně gallon za lioo Zajděte ti
k němu a okuste jej
Minulou tobolu přitreňla ta váž-

ná nehoda p H- - Havlovcovi když
ta vracel a manželkou tvou domů
z Bruna Ati dvě míle za městem

poděsili ta mu pojednou koně a

davše se do divokého trysku vy

la jebo nebyla dosud vylovena
ŠI3ÍAX0VSKÉH0

iJtooiiousKf Tiiři86oooooo Roční obchodní

vál zkusil jak bladki jest podlaha
v Sokolovoěaa to můžete vzíti jed
neboť jest o něm všeobecni zná-

mo že by ta bez tanečku vůbec
ani neobešel Nejlépe te mně

ztmlouvala kapela p A Kořiska

neboť jste ti při ní mohli zatančil

dle libosti jsko oa př ji te tvou
tanečnicí kttrou jsem ti v Omaíe

vynašel Oba jsouce znalci not

písní í hudby pustili jsme te do

tance a ježto přivě hrála valčík
tančili jsme o překot až nám ko

byly vzdáleny od tebe jen na 300
kroků když konečně Grant byl
hotov k úroku díl rozkaz k bitvě

jež podlomila částeční tilu Ji-

žanů
Taká bezpochyby jett oyoějtí si

Mace mezí Kuropatkioera a Kuro-sír- a

a tím lze vytvětlití ten poměr-

ný klid který mezi oběma armá-

dami nastal
Jest to klid jaký vždycky před-

chází bouři
Možoi Že uplyne již jen něko-

lik dnů a my dostaneme zvěst' že

tato krvaví bouře se rozpoutala
Bude to první veliká bitva v

nynějíí vilce jejíž výsledek bude

pro obě ttrany oe-- lí rozhodujícím

tedy vytoce důležitým

Pssm Imía3 a poh!ížíftz2' sa c

jak vypadá dnes 1 její čilými městy
a městečkami t její výstavnými
farmami 1 její dráhami protínají-
cími jí křížem a křížem tu rozdíl
ten jest tak báječný že sotva se to
zdi být možoostf že všechno to

vykooino bylo v poměrné krátké

dobi půl století
A přec jest to pravda! Ohromná

změna ta přivodéna byla pilnou
rukou oaadníků kteří z pojité
utvořili úrodoý kraj a učinili Neb-

rasku jedním z nejpřednějlícb rol-

nických států

Od května roku 1854 do května

roku 1904 jaká podivuhodná to

změna!

Nebraska tvoří jen malou čásť

ohromného území které president

Jefíersoa zakoupil od Francie v r

1803 Stoleté výročí památné této

obrat těchto tpolecoottí Činil

f445oooooo a čistý výtěžek z

tohoto obrata v r 1903 obnáíel ryltíéí upolehliTé hoiicIio--
iny zaducitii kanci na--hodili oba manžele z kočáru Kustémlř 146000000 Nejmeosf

"YclIowHtone National
Park

jett roxbodul a:o ojedlngllbo
as svítí"— Freiiiieet Rtfoaevelt

Oblíbená cesta do tohoto roz

kolného místa jest po Union Pa

cific do Mooidy odtud po dostav

niku do všech míst v parku

pokrok pokud te týče kooperace
učiněn byl v Anglii v hospodářství

Htuzcnliiy katit rity a ve-

škeré praní plfcní a krťní
Dv ze tÍ souucC již tvoří choroby PřckTapuJícÍY- -

oečni nohy vypověděly službu a
oejvyilí soud státu Colorada ve

svém výnosu v těchto dnech roz-

hodli že guvernér má právo pro

Kiedky i tam kde jiné
prostředky nepomohly

Jízda po dostavníku z Monidy
ve skvostných Concord kočárech

tu jsme teprve seznali že jsme
vlastně tančili mazurku Ať se

přihlásí ten kdo to dokáže tak

jtko my Když jsme te již té O

mahy konečně nabažili vzpomněli

ialícek $1 poctou $120hlásili a udržovat! stanoé právo

česly před nimi jel syn p Josefa
Ptáčka a dříve než se mohl tpla
leoým koním vyhoouti tito te
přihnali a vtkočivše předníma no-

hama na kočárek p Ptáčka tento
rozbili při čemž byl hoch z kočár-

ku vyhozen Na štěstí utrpěli
všichni jen lehkých zranění na

těle

Jako bleskem roznesla se min

neděli městem naším zpráva že

cbvalni známý p Joe Máca spadl
"Odkud tpadl a jak tpidl?" dota-

zováno te te všech stran Inu

spadl a sice a kazatelny Hodlá

totiž zaměnili svobodný tvůj stav

Na proděl v lékárnách
římo zasílá: ii FSlma--

koupě jest právě oslavováno v St

Louisů nejskvělejSf výstavou ja-

kou kdy tvét viděl Napoleon t
prozíravostí genia byt si dobře vě

jsme ti ze pojedeme domů a take

jsme jeli U nát jest totiž pravid
lem co ti umíníme to také prove

norsky 654 Scott St

Mooida & Yellowstooe Stsge Co

krajinou stlfí si zadá t onou do

parku samého

Velmi nízké ceny v červnu

červenci trpnu a září

Popkijta ae

každého jednatele Union Pacific

dráhy neb

E L LOMAX C P 4 T A

OMAHA NEB 46ti

ve státu dále tm mi moc používa-
li vojsko k potlačení bouří a k

uvězněni aneb i zastřelení osob

jež jsou obviněny aneb stojí v po-

dezření f podrývají pořádek ve

státu Guvernér může dle tobolo
ialamoutkébo rozhodnutí vězně

!ržeti v zajeti vojska tak dlouho
s r„j fJ dobrá a fádné občan

Mllwaukee Win

"Z dlouholeté zkušenosti jsem

přesvědčen že šimsnovského

thé jest neocenitelným
lékem proti souchotinám zíduSe
a viem piicním chorobám J
Wurm knížecí reverend Horlův

Týn Čechy" — V lékárnách za

fioo poštou za li ao R F

Simaoovský 654 Seott St
Wit

dom co ztratil tímto prodejemale
okolnosti ho k tomu nutily a 00 ae

deme Q půl Čtvrlé ráno jsme na

nádraží B & M drihy usedli do

rychlíku a ojí Zdálí jsme o překot
— Předplácejte se na

jím musel podrobit! Pokrok Západu pouze f 1Plattsmouth Cestou jsme se
Když v kongresu projednávána roenédrebet prospali chvílemi jsmeza stav manželsky a to 112 ar

byla tak zvaná Kansasski a Neb- -


