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It Bitu Sajliitiiy lyly

k alma na rychlá povoláa dr- - Je
tlatk Nemocný te vlak poiJis
vuje čthol maji telai přátelé

jho srJcčaoa itJott
Pne 5 ilřl il st itpolae vat-

ovali aal! Ikole V pálek od-

poledne bude ta vyučovali lakl
česky

Jíl ad 1 siří mime id itvede-u- a

Uutáleni posty pa venkov!
Mino rozválet obdtiel p Jto
Novotný ťarmeři si velice libují
jská prý to jeti výhoda To si

myslím)
Paul Veselá manlelka p Vác

Veselého ela schválni do Morse
Uluílt oa předaálku Dra Itky
Vyprávěla te ae jí plednálka páně
Uková náramně Ubila a sároveR
se vyjádřila že by přednáška ta-

ková měla býti pořádána alespoB

leku I sice Mile Llsoangu Shle
dsv vlak le jest to Uměř němot

v potltdal chvíli tm do
svlděl I da mladý hoh tttký
bud adluď tdvsa do poleptá
vny )t lo apl()rmn! tle
vtsk dotita li tfteatek uk
dalvko i orní moloo domácí
kátni jej sic at dobié ctil! udr-ln- i

pro lakového ml polrplovn
hýli dobrodiním alespol se mla-

díku akáte rit ) tit t rn

práce Mil jtem mnoho lei tůtné
skutenosti te Ikolol mláJell a

bctděčoi tssio vzpomínám S po
rovnávlm ly různé povshy jel
pod svůj dosor učitel dostane
Pak kdyl k tomu připočteme tůt-

né okoinoMimáme mnottlvl látky
ku přemýlleoí o výchově dílek
Žel le vlak dnelni apolečnott ne
dbá lolik o vychováni mládele ve

směrj mrsvném a uliteěném ve

všech případech teď luze vládne
touha po bohatství slávě a moci

ty samé ohledy k oslím právůmrtwW Hn tllk ! ! awaa
tkal kna k iWliilCk otar)aa ln kMf

nosit poslal dvi divise ke brod

teplých chodbách tsdnica a lem
as tvrdých ksmenech Ulice a sedl
ce plcčklvslí dlouhé timnf ooce

jaká M U fentvli tehdy t Čt
iké Čtvrti chicagské! 1'onlvadl
dobročinné spolky americké oe

stačily k umlrnial všechny léto

bídy ttloleo byl ivláitoí spolek
četký k tomu účelu a na Paulina
ulici mesi 11 a Wsshburoc s

byla týdně podpora sestá-

vající a masa chleba a růzoé gro-ceri-

Ačkoli panovaly tehdy tře

jákémy jsme ochMoi tajisiiii vůči

právům jiných národů"— Tato vzdálenému asi to mil od Liaojao
slova Rooseveltova odhalují nej

nklakaal Maknfkal tm (I a it fit
a ttat IH ta tafcla kaahjníni
k'kf k 'f pmt HU4t léhiliitrra muk

gu a ttle v noci ples ponionový
mott tyto dvi divíte se dotlaly oalépe brsJůvodnoit výčitek demo

)nk raiam MkiMfck H1U1 "í
nh akrk dnít auta uankatl M w itlil u

Ctj tt tlilo V folk Couety M-

oll minulý t)Jfn

lioltvsr Mn 4 sáli

lletky Udil- -" KJ)hy ml b)l
alkdo Itkl le jtem v)hill jedra-kiáitioiítl- c

at la los kuiý va-

rnám nebo I Jspoocl visll IVtre-hts- d

útokem a tSii catt i t jeho
v retaým patijiem p'

lych lomu liyl uvěřil ntl tptlvl a

tvaibl p Josefa Přibyla v potled-ní-

Pokroku otolmeaé I't lt
Ilruuř Já vldvcky říkám I Bcol

vlechno tlaio co 1 leskne a aenl

vlechno prsvda to se lukae arl
tohle kojká oprsvdu "opisvdov
sky" kdyl ul dojd na (islulee
Mám oti vyvalené al viti ven jako
tře lat oa Iťopc a útl otevřená

la by lam celý Črrchov schoval
Pořád a pořád se dívám ns oinám-k-

a nemohu a toho nic jiného
vykoukal oel la Jotrí F- - Přibyt
se oženil Vldycky jtem si my-

slel le bude jeho dobré srdce na

věky věkův patřit celému tvětu
ale "von to srdce vsul ns půl roz-

říznul a lu jednu půl dul" A

proto mi nezbývá nic aci doložili:

"llsby vooa bula jako von bul"
Smiřují se s tou myšlénkou Zráda

je to "aoyhow" Pořád mi slibo-

val že si počká na naši Milenu

já mu ji opatruji jko oko v hlavě
a tohle najednou přijde bez před-
běžného oznámeni? Jako by vedle
člověka z čísla jasna hrom udeřil
Ať si Za to Vám přeji abyste
nepostačili ani křtít tni chovat

Demokraté ti odbyli tvou okres-

ní konvenci a navrhli (jak ssmí

kralických krityerů ale vsJor druhý břeh řeky týl a bok Kurotaal
Italika inkal

tu MlhMMÍnf ll aa knuht
tomu bude )imi leo vojácký ha palkinových potic byl Km velice

váloě ohroleo Ačkoli vleeboysirol stále vystrkován k stilrtleolkih araaii ' "M iinlor" lv nim a

T cliia knati tm
a Saau lrikní Mai lallaa Itala hh přímé útoky Jsponců byly ruskýmchudých duchem neboť oni ne

soají ládné spravedlnosti vůči po
litickým protivníkům

vojskem odrsleoy lu toto taiko
skuté mrazy tu davy lidi obléhaly
tuto místnost od časného rioa
a taplBovaly celý blok Jednoho

Cení přimělo Kuropatkioa že vel

tiw--a platit! itia kam" bank nn bf la
ratk pfiin ka inlu mu'ma platit

kanan ta atlk-- l íinak til knii antatittu
ilrkfi na Omaku Otli-a- n Vota Na

(Mat tln h peni-- lljnim I I k
canlnt huUjr Vaarhnf Ukalllt nnhf Janu

jednou za mětíc Dobrý to zajistékou větliou svého vojska přepravilKdy! rusky apoStol mIkuBloih dne byl nával tak ohromný že vy

raženy byly tlakem o sousto po
na severní břeh řeky Taice

vydal svého času knihu v niž líčil
náhled sám jej schvslui
Nyní zde máme dva řezníky

Pana Vác Vojtěchovského staré
k bájení Liaojangu ponechal pou trávy prosících lidi dvéře V doběstrašlivé důsledky války s moder

olmi zdokonalenými zbraněmi i ho a chvslně známého žoldnéřečinnosti tohoto českého dobročin-
ného výboru rozdáno za několik

ze jeden abor Úmysl jeho byl
ten: vrhnout! se na zbytek armády
Kurokiho nalézající ae dosud

vyslovil v ní přesvědčení le první jenž každému výborně poslouří a

Mtaikna puu Jmlkuauinuu kurmuu puuM lak
i

Pokrok Západu
Oraaba neb

Omaha Neb 7 lářf 1904

CtlTA TRPĚLIVOSTI JIST SICI DlOtf- -

bá ale obyčejní vede Ir dli

tisíc dollarů různých potravin p Fr Jungmana bývalého to řez
na severním břehu řeky s možno I

Tehdy stávající spolek českých nika a starého socialistu kterýž

válka bude mftt v následcích tak
ohromné ztráty na livotech lid-

ských Že národové se v zděšení

vzepřou dalííffl válkám tu náhled

porsziti ho a pak teprve svésti boj

My pěstujeme dnes ples moc růz-

né Ipatnosti jel mládet přirozenou
vnímavostí do duše vstává již od

kolébky Pobuda povslovsč
zhýralec neb rváč pouhým objeve-
ním se má větší vliv oa myti i ma-

lých dítek nežli by se mnohá
matka nadála Otevřete jen oči

kdyi kráčíte ulicí poslechněte
řeči uličníků a různých zahalečů
všimněte si jednání tskových a

jestli potom 1 dobrým svědomím
i 01 dále necháte tvé dítky do libo-

sti na ulici sobě hráti a jed onen

groceristů uspořádal zábavu jejíž sa soudruhem svým v povoláníoddílenlm Okuovým a Nodzuo čiktý výnos byl ustanoven k umír nezůstane v ničem pozadu
vým Leč tento dobrý strste

MASO VI VELKÝCH MÍSTÍC H SI Lduard syn p Johna Šťávy ta
oění bídy panující mezi českým
dělnictvem Za výnos ten kterýgický tah jeho byl zmsřen ostraží

italo zapovězeným ovocem městnaoý v lékárně v Omaze přitoslí japonského msršála Oyama obnášel několik set dollarů na jel se na několik dní pobavit se

tento byl provázen souhlasem ve-

řejnosti i odborníků Bloch vy-

počítal ku příkladu že nyně&í
děla jsou tt6krát vrsžednější nežli
byla děla armád francouzské a

pruské v roce 1870 a moderní

který rřevzal vrchol velení naPrasecí baroni v dob I války
ani slyŠeti o přípravách k koupeno bylo spolkem groceristů svými známými

Pan Bašta stavitel odjel do Mispojenými armádami Japonců Týž potravin a tyto byly zvláště ustamíru sotva zpozoroval ústup Rusů noveným k tomu výborem rozdá ligan kdež ataví cihelnou budovu do mysli své vnímali jste tuzeKUROPATKIN SI ZOUFALI SNAŽÍ severní Dřen tu te same noci vány oejpotřebnějším rodioámpuška která nese do vzdálenosti p Hrdinovi aby tam poslechl
rychle dal rozkaz většině sborů Na robu Blue Islandu ave a 18

krátkozrací abyste neviděli
tom zkáru těch jei milujete a

by Japonci i Liaojangu neučinili
mu hrobku

dvou až tří mil a z níž voják může
k překročení řeky a ráno kdy ul každého dne stály davy dělnílehce vystřelit! dvaoáct ran za vůli nimi iijete Moudrá kázeBNapoleon kdysi pravil: "BCh Kuropstkio započal útok ahledal ků oemajídch práce a jiné davyminutu že jest padesátkráte vra a příhodné zaměstnání jest požeje tím kdo má více batalionů se na všech stranách s nepřátel tlačily se okolo českých časopisů

Dle toho Bůh je dosud na straně skou přesilou a vida že by je
hnáním pro každé dítě a jenom
tak možno vychovali dobré muže

zdali by oenašly v ozoámkách jich
marným bojem seslaboval své síly nějakou práci Tak to vypadal a dobré ženy pro vlaat a Život

XKuropatkia dal rozkaz k ústupu v české osadě za těch demokra
na Mukden Čtenáři yuillu a jeho zastancitických slibovaných "zlatých ča

ať jit k vůli stranictvl Či k vůlsů"Japonci se zoufale snaží aby
mu tento ústup překazili a aby

Japonců
Poněvadž Port Arthur nepadl

tu Japonci v nihradu se přiči&ují
ab přivodili pád Liaojaogu
Port Arthur i patrní tvrdším

oříškem neili si Japonci myslili a

proto si oa nim přestali aspoB na

nijaký čas lámat zuby

politickému vlivu by měli léiVůči těmto smutným faktům
vlechno umývání demokratického čístico o stsrém tom listu a maustupující ruskou armádu zdrtili

žednější nežli byly pušky užívané
v oné válce a z toho dovozoval
že válka v budoucnosti bude mít
buď v následcích svých vzájemné
zničení obou zápasících armád
soeb že bitvy budou bojovány ve

velké vzdálenosti a ie trvat! budou
několik dnů a skončí teprve když
té neb oné armádě dojde zásoba
střeliva Leč tyto theorie Bio

chovy se v nynější válce dokonce

neosvědčily Ztráty Rusů i Ja-

ponců u Port Arthuru Nanlanu a

Liaojangu byly zajisté veliké— ale
u porovnání se ztrátami které

měly armády rakouské a pruské v

podaří-l-i ae Kuropatkioovi dostali

přednášku Dra Išky Na zdar!
V Blatný

Novinky z Touhy Neb

Dne 5 září 1904

FARMA NA PRODEJI
340 akrů mírně vlnitého pozem-

ků 3 míle východně a jednu míli

severně od Agnew a }4 míle na

poledne a 3 míle východně od

Valparaiso Neb jest na prodej
za mírnou cenu Na farmě té jest
zoo akrů vzděláno a 40 akrů jsou
luka a pastviny První třídy vý-

stavnost a vše v nejlepším pořád-
ku Dopifite ti oa majitele pod
adretou: Fr Králík
tf Agnew Nebraska

MÁM NA PRODEJ farmu o

340 akrech 7% míle od města
vzdálenou Farma leží na Oak

mouřenína je marnou prací Ten
se nedá očistiti ani tisíci sloupci

lém jeho vydavateli píle Free
Laňce Leigh World a Howellt
Journal Pak mi nebude ve zlé

se do Mukdenu tu vzdor jeho po
ráice bude mu celá Rus zavázán slovního věchtovíani obílili omluAoint pána Boha Bear ukázal
díky vami a výmluvami

staří zde rození demokraté uzná-

vají) tu nejslabší ticketu jakou
jen mohli navrhnout Samý

a který není zrovna

zuřivýtak je vodolízal jen tak na

půl Tím zajistili vítězství repu-
blikánskému lístku neb my máme

alespoB tři dobié a liberální lidi

pro které může a zajisté též bude
hlasovali většina našich krajanů
Jsou to: Eroest Upton za návlad-oíb- o

Wilton Crain za Šerifa a T
M Easely za kolektora Demo
kraté dělají co mohou aby sa
zmocnili našeho okresu jenž v

minulosti byl vždy republikánský
ba i paoa Folka si sem zvou Pro-

to nás ale neopíjí rohlíkem jako
jste se vy nechali oa severu"íolko-vinou- "

opít Pozoroval jsem i v

samotném Pokroku ! Folkoví

nadržuje patrně z neznalosti po
měrů Bude li mí dovoleno po-

hovoříme ti o lom a dskážijakým
je Folk pokrytcem i jak daleko
tahá jeho reíormatorttvf

Nál missourský Roček který je
mimochodem řečeno věiíí než Vái

oebrasský Tříletý pojede v úterý
io Nebrasky a 1 oím zároveB kra

vykládáni věcná poznámkt jii tu
a tam o Časopise onom oeb jeho
vydavateli projevím čas volby

Zdrcení Kuropatkinovy armády
by znamenalo pro Rusko úplnou

Noviaky z Botte Neb se blíži a kdo přemýilí bude přiztrátu jeho moci v středním Mand
praven jednali oeodvitle kdyl dližursku a zároveB neodvratiteloý

nám svou moc a zvýšil v tichto
dnech cenu tuny tvrdého uhlí o

desák Že by byl zvýíil také

uhlokopůra mzdu o tom jjme ne-

slyšeli
David B Hill učinil veřejní

prohlášení le po tichto volbách
s vedl politiky Jeho přítel

Dne 3 září 1004 kladně pozná karakter a teodeocir t866 dále armády francouzské pád Port Arthuru

Jaký div ie celá Rus a a Minulý týden jsem byl zase ns listů místních
a německé v r 1870 a kooečni reservaci a proto žádné novinky — John Kohout te opět odebralviecboo Slovanstvo-- vyjímaje Po
armády turecké a ruské v r 1876 víte co jsem tam dělal? Vrtal do obchodní ikoly v Omahaláky— s úzkoatlivoatí zírá k Mand
nejsou ztráty Rusů a Japonců ni

jsem díry do avětal Avšak ui jsemžursku jaký konec vezme krvavá A J Bittner dlel minulý týdenkterak překvapující a strašlivé zass doma a tak se vynasnažímtragedie započatá u Liaojangu v ťrague za obchodem

Parker m jí vzdi také ale ne do
brovolol Voliči ho k tomu do-

nutí

Ji to skuteční dojímaví akt"

jak prorokoval ve své knize Bloch
abych učinil zadost co jsem proA Začátek její byl pro Rusko nadě

Creeku 70 akrů jest louky a pa
stvin ostatní jest vzděláno Do-

brá výstavnost a vše v nejlepším
pořádku Cena akru 16500 Do-pišt- e

si na adresu: F J Vaniček

Vlaky osobní se opit pozdí toťV potledof pitideonf bitvě u Liio meškal
jaogu ztratili prý Japonci de svého zajisté oásledKem ttátní výstavyjeplný střed je smutný a ko

oec ? fozemky na reservaci se oeroz
odhadu 20000 mužů (ztráta sku M Buršík 1 rodinou te nám

bfrsjí tak rychle jak bylo očeká
Touhy Neb 5títečná je zajisté ještě jednou tak tento týden odstěhuje do Omshyvano Lide pnjdou a když si

veliká)ale i kdyby obnášela 40000 Páoové Vác Malý a Aoton ŘeUmývání mouřenína V Miniberger který před něje prohlédnou nezdá se jim za jan Janda Pan Mat Wacek při- -mužů tu f celkového počt kolika dny dokončil českou letníplatit 14 za akr Není všechno pravuje te 01 cestu do Nebrssky a
340000 mužů ztráta ta jest menší V ksždé kampani největlí prac ikolu spolčil se p ZerzaoemZlato co pozemkoví jednatelé za

zač t manželkou navštívili státní
výstavu v Lincoln Neb Dámy
se dostaly šťastně domů týž den
ale páoové isoice zvvklí ns

oucit maji ty demokratické Čsso-pis- y

s drahami že musí prý platil
o nějaký dollar více za tunu ko-

lejnic následkem toho "zlodějské-
ho cit" Že touto ochranou celní
e udržuje v závodech ocelářských
mzda statisíců dělníka na nebývalé
výši na tom těm šlechetným du
šlm oezálelí Iou demokratům

patrně je blaho železničních msg
nátů předoějšl nežli blaho dělní
ctva

nežli ku př ztráta již měli Jižané dá demokratickým časopisům u Pozoroval jsem to oa Českém Obato prohlásí
Dříve jsem psal ie jméno prvmývání jejich mouřeníne Tské zoru minulý týdeo

sice do Wahoo jako delegát do
státního sjezdu spolku "Katolický
Dělník" neboť náš stát přidělen
jest k Nebrsscu ve správě tohoto
velmi oblíbeného spolku

v bitvě u Gettysburgu kde ztratil
ze 73000 mužů 15000 tedy sko slow U P" šťastně zmeškali!letošním politickém zápase vidíme Drůbežní spolek tohoto okresuního města na zip j od Bosesteel
ro ceiou sestmu lest to sice bude odbývali tvoji výstavkuPři poslední bouři sjel tlesk djest Roosevelt Není tomu alttu usilovnou toahu omlouvali chy

by a oátledky těchto chyb jei deprsvda ie moderní zbrani jsou prosincitopolu stojícího u maštale oa far Na fsrmě p R Klimeše odbýmnohem vražednější nežli ony mokratická strana jsouc při vlád mě starého p Závodnýho zapálil Anton Valíš přivezl svého tchá
tak Město 000 nazývá se Herrick
po guvernéru Jižní Dakoty Ně
kteří je jmenuji Soonerville

vat! se bude veřejoá drtžbt v ponjež byly užívány v dřívijších vál maštal a tuto i a obsahem zničilním vesle spáchala
Je to zvláštní ale je to nepopí

"Kewaunski Lim" proiívají
na z Omahy z nemocnice

Několik našich mladíků se mi
kách ale vzhledem k tomu opět Při požáru tomto zahynuli též dvaPřed časem jsem psal že Rv článku "Smutné vyhlídky" slze

dělí dne u tohoto měsíce nsČei
pojede Robert do Iowy sby 1

bratrem svým ve Spillville obcho
vojenská taktika byla lak zdoko ratelný fakt ie za každou demo cenní koněNewton který uprchnul z okres nulý týden odebralo též na výletnaíeoa ie zlepšené zbrani nemají

nad tím že jest cena pšenice tak

vysoká Že farmer jest nejlepším
Pytel se roztrhl oe ale ten t peního vězení v Butte bude míti du se vénovsl

kratickou vládou jako čeroý stín

plížily se hospodářské krise těžcetak zhouboýcb účinků jak se před
sokolský do Dodge
Fraot Fajtíoger obchodník

Mm nýbri onen 1 bramboramipodruhé těžil práci utéci Bylodběratelem výrobků zhotoveoých Očekáváme sem tento mětíc dSIM 1 i tnynější válkou předpokládalo nas storaa zasyia Dramoory najsem vlak špatným prorokem Sdoléhající na americký národ

Když Buchanan zasedal na stolci
Línwood byl ve Scbuyler koncemděloictvem a že blahobyt rolnické Karla Barlošovského t Alwoodkáry a roioíci vozí je tak jako korúierka na atředu někdo vylámal minulého týdnetřídy podminuje blahobyt dělnické

Wasbingtooové tu sám ve vlast nu A proč by také neí Brambor
Kansas který letot po jaru zde
koupil farmu'Taneční sdružení uspořádslo vtřídy to ty demokratické časopisy

mříže z venkovního okna vězení a

pak utloukl zámky u cel a pustil
ním tvém poselství ke kongresu

Porážka Koropstklnovt

číselná převaha Japonců obná
jest dost a ceoa za ně dobrá Pro neděli výletnedovedou pochopili Jo ti velicí Nakládároa na rtjtká jablíčka adoznal všeobecný úpadek jakým to kdo byste se jich chtěl zbsvitReubena Z jedné a jeho společníka"přátelé' íarmerslva a děloictva tikpostižen byl lid Spojených Států a

Šerif Fiala byl venku minulý
týden avolávaje porotce k soudu

e všemu aosiat za ne nodoe peBennetta z druhé cely a vše zmišející nejméni 70000 mužů větší
množství děl a konečoi přímo ií--nejsou šťastni lei kdyZ mají sa

ovoce nalézá te v plném pracov-
ním proudu a platí jako vždy 40c
za ato liber rajčat

to následkem spatných hospodář něz přivezte je jen našemu Kačír
pro tento měsícmou láci— za lidský výrobek i za zelo v nočoí tmě Stopu po sobě

zničili jódoíormem tak aby slídícílená statečnost jspooských pluků skycn zásad které ttraos tato kovi kterýi jich od vás koupí Koogresník McCarthy byl zde vlidskou prácí
prováděla Pšeoice je za dolar — dobytektolik kolik jich máte a nepostačípsi nemohli jim přijít oa stopupřivodily pofážnu vrchního velíte

le ruské armá-i- y u Liaojaogu
den výletu starých osadníků

Když po dlouhé době americký
Skutečnými riditeli Parkerovy

kampani jsou Belmont McCarreo
Okresní šerif dává 5 za chycení

li pro ně káry objedná si třebas
nákladní lodi Učitelé a učitelky po většiněRuské vojeoské kruhy z po oárodisveden povolal v roce 1 89 j

skoro zdarma Pravil mi včera
jeden zdejší obchodník dobyt-
kem ie jo mu skoro hanba platil

aždého z nich
Sbeehan Ttggart alkoli stojí nastoupí tvoji povinnott teotoátku války netajily se svým opo opět demokratickou stranu k vlád Nu tak vida! Ani jsme neviPan Fr Talih který vlastoív Cele demokratického národního vržením vftei "žlutým trpaslíkům" děli že máme mezi sebou též řezželezný a nábytkový obchod vnímu veslu tu oíkiedovaia opětná

krise ale daleko horší nežli za
Městská nádržka na vodu bylavýboru jest pouhým figurantem nika a líce v osobě p Johna Fi

cent a čtvrt za krávy však vzdor
lomu prý nevydělá tolikjako kdyi
byla ceoa trojoároboou

a vojenské jich schopnosti a jich
zmužilost braly oa velice lebkou

Briston Neb a p Frank Junek z

Kimbail So Dak který studuje
který vykonává pouze to oa čem vlády Buchananovy Krise ta tkví cence v neděli ukázal tvé umění opravena minulý týden a jelikož

prám velice spěchala bylo po cese uvedená trojice usnese Be- i- váhu a Japonci tímto zlehčováním na Nimrodovu vepří Vše šlo dobřea státní uoiversitt v Uurou So Tyfová nákaza která zachvátilalou neděli t výie slyšeli klepánírozhořčeni v každé MtvS snaží se Dak meškali zde návštěvou u ro- - ale hlavu nrmobl a nemohl u

kroutit kladiv
rodiou našeho milého přítele Jaoa
Klekara rorliřila se na více členů

dokázat! ie ilutý muž jest leplím

ovšem ještě dobře v paměti větši-

ny voličů a právé proto demokra-

tické časopisy t velikým úsilím se
snaží demokratického mouřeoíoa

omývati ie prý tu kriti nezavinil

Již skorém rok a půl tomu co
ioy Matouškovy
Vyučování v naší škole mělostatečnějším vojákem nžli bílý Špenát přijechal z Oklabomy 1 jak ta doslýchám tám ttarý pan

moot je representantem Rotshildů
a "zrizova!" jak známo i Cleve-tande-

oneo pověstný tajný ob-

chod bondy při čemž vydělal
několik milionů z chudého Cle
velaoda se stal milionář Senátor
McCarreo stojí ve službách Ro- -

muž ako 1 keserem Jo holečku O
zde nebylo ohně až před několika

dny vyburcovala poplaioá pílťala
započlti v pondělí dne 5 září rwek-a-

r

jestenuravie nebyla tak zlá td aby tímTato uražená ješitnosť žlutého klahoma neoí Brainardl
Temperencláři nabízejí lio od

vlak bylo odloženo na týdeo ž

školní rada nepřijala práciplemene spojená zároveB se cti- - větliou lidu vedly opět na scestí Macek
žádotí ukázat! celému světu že Patří k tomu ovšem pořádná

měny každému kdo chytí nikoho
v lékároi při koupi kořalky lešti

obyvatele ze aladké dřímoty a

vyrušila z příjemné zá

bavy Nestalo sa ale Velké

neboť pohořel pouze oějský

ootriktora který měl na starosti
Japonci stojí na tak vysokém stup porce oervu chtít zakřídovati správky školy

ckeíellerových se thžným % 15000
ročoi zastupuje ovšem zámy Novinky ze Scboyler

íP1áa f (f a9b~!s )

máma naději ie jim trtzíma roby
l líce pomocí odvoiačního soudu

Pan Josef Fiala hostiotký z
smutoá fakta 1 tak nedávných
dob z!e toho mají děriiokiaiické

ni jako kterákoli jioá velmoc

Evropy jon ty vtpfshy jl do uheloý "bia"Bristow Neb a náš starý známý Kaosas City kde bude tentoTom Wácha rychle zásobujeVadu a nedokonalost jinéhoháněly a dohání japonské vojáky časopisy nadbytek jak vidíme melksl zde několik hodio za ob
tvůj ootý obchod zcela čerstvýmvžuy spise vidíme nežil nedostatkypřímo k šílené odvaze a jel naučí nejlépe z toho ie kandidáta zvo chodoími záležitostmi zbožím a bude hotov otevřití asisvéiy je p&brdlí úplni smrtí leného bursiaoy Rockefellerem O- - I Know

polovici tohoto měsíce Panťotéieoí z neštěstí a utrpeníKuropatkia v pětidenní bitvě cukerným a jinými trusty prohla-

šují za kandidáta "lidu"! Wácha bude míti hojnou zásobuJioého má nejspíše člověk sobeckýbyl sice poražen a ruské vojsko
Novinky z Bráno Neb zboží smíšeného a obchod jeho sea zarytypřinuceno bylo k ústupu z Liao Naše rolnictvo si ještě dobře

mětíc projednáván koolest maji-tel- a

zdejšího hostince proti ní

volbě Jedná sa jen o jskési
technické chyby a naděje není
valná Kdyby přeca motyka

hostioec otevřený na 4
roky zcela jisti Zatím pijme
"ssjdr" a domácí víno Ja to laci-

nější a rozhodni zdravěji! a leplf
Doogres

oaiezt na výhodném mdliStarý lišák vždy ot ktidébopamatuje ot ty Clevelandovy 'zlajaogu leč" porátka aeoi savroou
podezřele pokukuje neboť co tám Utrápeným maminkám ta tentooa cti ruského vojska a dokonce té časy" kdy skutečně zlalé časy

mě1! Šerifové pújčovatelé peněz a cítí jak tám jedoá myslí ie i týdeo ulehčí Začíná Ikola 1

Dne 3 září 1904
Pan Fraok Kříž má již dohoto

vénou stavbu pro hospodářské jiní tak jednají a tak ae chovají proto ta drobotioa přijde na niko

ne oa cti Kuropstkioove Který

opětoi v porážce této dokázal své

neobyčejné strategické schopnosti

ražebníci ale chudák farmer při
stroje Jest to oejvětší sta ba ve lik hodin v každém půldni dovší dřině své a při mizerných ce

nách které dostával za všechoy bezpečných rukou Hleďte všakJspooci Liaojaog sice dobyli

Karakter člověka prozrazuje
kaidý jeho pohyb každé jeho
klovo každý jtbo pohled -- vůbec se snažiti dítky v učeof povzbuzoKuropatkia sa jím vlak vysmekl vé plodiny a za to co vypěstoval

van a pravideioi ikolu navštěvosa tvou armádou s leco a ackoit ila skutků jediné poznáváme pooa farmě neviděl jakým způso

olejového trustu A vůči těmto
faktům které uvedly několikráte

Hearstovy demokratické Časopisy
přec ješii oěkteří halaparlnfrj
bursiansko-trustov- of demokracie

chtějí lidu namluvit že Parker je
kandidátem liduí Inu hlavní "zá
sadou" demokracie byl v dobách

clevelaodovských jen bumbug a

zase humbug a co můžete očeká-

vali dnes od strany v oíž Cleve-lan- d

a jeho bývalí rádcové a dů-

věrníci brajou prim?

Jedno anglické přísloví praví:
"ve válce est všechno dovoleoo''
a tímto příslovím se patrně řídí
většina demokratických časopisů
také ve volebním boji Před čtyřmi

roky nám tito povedení malíři

atrsk oa vrbě hroznými barvami
líčili jaké nebezpečí nám broží
bude-l- i McKinley zvolen Dle
nich bývalý šlechetný president
mil prý podvratné myšlénky a za-

mýšlel směníti tuto republiku v

císařství a ponlvadi by se letoa a

tím císařským burabugem dalo
málo lidí zastraliti ta zas demo-

kratičtí 'kritýgrové obviBují
EoeMvelta ie bodli 1 aalí repu- -

vabu člověka Na co o náa liJé vali a po školních hodinách něja-
kou práci oeb zábavu jim za

vítězství nepřátel Ruaka jest zá-

važné přeca je jen malým krokem
k velikému cílí k němuž Japonci

mluví na co o nás lidé myslí ný

Pouze I1000
do

Dakota Hot Spriogt
a nazpět

po Norihwettera dráze
iz září

Městská úřsdovna 1401-14- 03

Farnam St Omaha 6zi

opatřilibrž co o nás ví svědčí o našem
karakteru

městi a může do oí složití devět
železničních oákladů zboží Pa
Kříi má nyní velkou záaobu řád
kovacích secích strojů a prodává
je za nízké ceny
Firma John Šťáva a Syn dosta

věla právě tvou ob:hodol budovo
tak má nyní dost místa pro záto
by zboží jímž může každého do-

bře a uspokojivě obsloužili
Páoové J Ouřada a J Šandera

koupili tyto dny dvi káry západ
nich koní a mají nyoí krásný vvběr

směřují Síla Ruska tímto vítěz-

stvím oení zdrcena a k pokoření
ruského obra mají Japonci ještě

Kdo moudře mluví musí dříve IWdí EžsiroiB

ZaiUin tdarma mole□bodně daleko
rozumně přemýšleli Že pak pře
mýllenl test věci velmi obtfžnoď
mnozí nechávají does jiného pře

bem krýtí úroky a půjček dani a

ostatní tvá vydání
A trpěl li farmer jemuž aspoB

práce přinesla nasycení jak teprve

trpěl děl nikl
Dle statistiky vládního dělni-

ckého komisaře téměř jedna třeti-

na amerického pracujícího dělni-ctv- a

nalézala se na zahálce oatatní

dvi třetiny pracovaly pouze čásť
času a za mzdy které se a dnešní
mi nedají ani porovoatL Proto
také v dobách těch organisace
dělnictva tyly neobyčejně alabé a

krkaná liluktwvaná caa-alk- v

badabnicb mátim-- Odvoliinl !Zápas skončivší porážkou Ku- -

ropatkioovou započal ke konci JO Krákoá plana orga
dv foukací eáetrolemýšleli a za moudrost jeho sami

slávu sklízí '
Odvolávám co isera lekla oroil

bontla pravá tmké akrmon Iky koecer- -
tinjra j NafnltAl caovJamea Palík z Howellt byl mi slečoi Otilii Sever! nová což nav

července v posicích rozkládajících
sa dvanáct až dvacet mil od Liao

jaogu z nichž nejdůležitěji! byly
Anšanšau Aaping a Liandiaaaian
Po několika srážkách Japonci ve

Vydavatel Ceaktcb bMďbaie pro kapelv
Vřbradní ladoalel V F Carvaata

dobrých kooí jei lacino prodává
jí tak ie si můie každý vybrat
pěkný pár kooí

nulý týden v oašem městi
byla pravda a béřu všechno zlé co

Svaová fétoaaimvch badabnicb aáVýlet atarých osadníků te letot jsem lekla zpátkystrojů PiUebntdNál nový "butcher ' jil te pře valni nevydařil alespofl ne co te S úctou Mary litiektxvih vrrXKtvých útocích ostáli a zahájili jejich vzrůtt počal teprve kdyi re- - itěhovaJ do tvé nové obchodní týče požit kůk vůli kterým ti ttaří 6x1 Clarkaon Nehst tm Wabaab Ave Cbleaco UU


