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by naiemu místu lak neproipílo
voják na každých 266 dorostlých

též zaveden i na oěkieté farmyPokrok 7pdM jich strategie která zavinila Že jako mlýn a vodárna Sám anděl Inu západ nyní pokřičme a toOmaha Neb telftm aby mil peofze na eleRaotnl musel to panu Matoulkovi do

mužů
A len jeden voják dle demokra-

tických politických břldilu postačí
k ušlapání politických práv a k

velkým kvapem
na východ a ni lever nbyly vrže

oy Kuropstkinu dosti silné oddl ucha naleptal Vlak on ví kde
a bohaté zařízení úřadovny ve

Wall ulici a teď nastala la hlavní Jan Franci bude stavěl velkouOmaha Neb 14 září 1904 ly aby mohly odfíznouti ústup e může hodně peněz vytěžil residenci na své (srmě asi tři míle Novinky z Mllllgan Neb
práce: chytáuí hejlů kteří byl Rusů Japonci mohli zničili ru oloupení svobody a66 občanů
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Nyní již sváží všechen potřebný

ochotni za pěkně potištěný papír
dáli své lěžce vydilané a pracně

uspořené peníze To jak jsme

A a lakovými "důvody" odCil ie býti vitSím vojevůdcem
minulý týden p Jan Dus Za

tmavého již večera se projížděl sc stsveboí motoris! a aby Joliaones
vřiMch bitev zadofho voje v hi

slorii započsl ústup Rusů z Liao

V pondělí dne 5 září zavítal k

nám pan Dr Fr IHka věhlasnýkterých rozumní lidé musí se soeili Oyama ve ivém vfiízstvl
svou z nejmilejlích když tu po postačil jeltě si přirdnal ježto

jsegu dne 3 září Japonské praSc bkonCknou btXvkou v jatkXc
již uvedli jeltě před dvěma roky
se dařilo a proto také všelijaké

olklivostl odvrátili chtějí letos
demokraté vyhráli politickou bit jednou oa křižovatce přihnal se na chce se stavbou hned zspočíli a

vé křídlo sestávající ze tadivise
svobodomyslný řečník aby zde
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přednášku Ačkoli panovala oba -
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zemi v bezvědomí ležet kdežto
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čas dobře- - Přejeme mu srdečnéžena

stalo a vojsko japonské bylo drže
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uzdravil
lo odrazili Kurokim očekávaoý
protiútok na jeho levý střed Ru

O přednášce lé podařenou zprávu

uveřejnil zdejíl okresní plátek

počsl žádati zsplacení daní ze zá
kladního kapitálu tu veliký financ
nik to odepřel a stát charter zru
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Také kůň jejich byl pohmožděn
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tloukání se všelikých nažrslých
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přísně z'akázáno a provinilci měli

by být trestáni Polom by bylo
méně křiku a lidé z venkova více

a čaitěji by nás nsvltěvovsli Za
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aby vyslechli fanatickou pře inálku
řečníkovu Zde podávám onu
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se podrobila operací Trpěla totiž

žlučovými kaménky a nyní jsk se zprávu jak byla v anglickémKuropatkioův ústup vykonanýna zásadách Clevelandovýcb To Nale mladá orgaoisace svobo
daní jichž základní papírový ka onom listě uveřejněna:bezpečně a v pořádku a jeho
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velta
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strach ukázali se os ulici neboť srdce přejemeroky osvědčený recept na výrobu
muniested Calbolic príest

ď:li-ver- ed

a lecture in lbe Cosmopoli --

tan halí Monday evening lbe gist

divuhodně krátkém Čase zreorga Dec obrala si za úkol zorganiso nadulí "vaječáci" dovolí si i z sečna Albína liartónkova za
oisovsl on nedostatečnou ruskou váoí vlecb svobodomyslných krapapírových milionářů ale dnes již

se neosvědčuje Lidé zmoudřeli pistolí oa ulicích stříleli čne vyučovali ve Ikole poblížeOmaze a Sojth Omaze docílily oa

jaře stíhla je v posledoícb před
armádu Ipatně řízenou důstojníky městečka Ashlon od t říjnaMinulou oeděli ráno přijeli doa mající velmi malé ponětí o vede

janů v těchto nových vlastech tvo
řenfm a podporováoím Svobod

ných Obcí jichž ústřední úřadov

a proto ten pláč a skřípání zubů
newyorské Wall ulici

volbách neočekávaná a proto tím

oí Ihe tslk being lbe rídíčuU cí

religion and lbe ríiual cí Ihe
iliurrh Not miny were prejcoi
howsver to líslen to his

Doe 3i srpna zemřel náhleměsta naieho nějací mladíci z
ni války ve znamenitě bojujícíci telníjíl rána Kndillt korpo Abíe Hoedjak sestoupili vlaku krajan Jan Vála Zesnulý přišléstroj který má pod úplnou konV poslední stAvce ateí mího dél-- nou čili pracovnou bude stálýraci do kongresu Gurley vzdor započali tropit hrozný povyk hoval se do Ameriky před 2% rotrolou A to učinil a vojskem ježmctva kapitalistické časopisy l or zástuoců v Chicagu Tento

ky Jsn Vála narodil se v krajikňučeli jako by natřeni byli lerneobyčejní silné finanční podpoře
byl poražen Johnem L Kennedym bylo v kíždé bitvě Japonci pors Kdyby pisatel klamné zprávy léhrůzou okazovaly na některé tv nastoupí v čionosť oa místo ny peolýnem čáslavském v Cechách a byl 33ženo A oyní pluky mikadovy s byl přednálca přítomm zaj stéýtržnosti a farizejsky volaly nějSÍ Ústřední Svobodné Obcea toto vítězství jest téměř zárukou roky stár a zanechal zda truMinulé poodělí jel městem oaněkolika vítězstvími za sebou jiný úsudek by sobí uřín I 1'íeď"Toto jest svobodná Amerika!

cniici manželku a devět ditek zjakmile deset přihlásivších se Svo

bodných Obcí svoje zástupce zvo
lim opět jeden automobil Zamají nyní méně nadějí na konečnýZde má právo každý pracovali

že drahý koogresní distrikt zatn-pová- n

bude republikánem na
místo demokratického zástupce

nálka jež trvala celé Iři hodin

vyslecbiula byla vděčným obecenprudké jízdy vjel na jednu křižolítam kde chce a pro koho chce
nichž nejmladlí jest 5 roků slaré

Nenáležel k Žádnému spolku lin
úspěch nežli měly před několika
měsíci Strategicky celá kampaň vatku a tu pojednou automobil se

Doposud přihlášeno bylo osmToto právo na práci musí býti
udrženo za každou cenu!" —Jaký

d l mu země lehkou! Zarmoucené
Hitchcocka V Johnu Kennedym
republikánská strana v druhém

polámal a přeptal pracovali Rídičaponců v Mandžurska jest bez Svobodných Obcí dnes možno

stvem velkou pozorností s kaž

dý by býval rád poslouchal iřeba
aŽ do rána Mnoho se jích vyjád
lilo že by byli ochotní zaplatili

úspíiná neboť oni věnovali přililmi obhájci osobní svobody se do nám oznámili pfisloupení devátédistriktu má kandidátajenž zaala jeho musel automobil sám za-

táhnout! do blízké kovárny 4 když

rodin! projevujeme upřímnou sou

trisť Jan Horkýmnoho sil dobývání Port Artburuvedou státi kapitalistické časopisybuje nedílnou podporu víech její a to jedoé z oejdůležitíjlích mo

hutné a činné Obce newyorské
kovář vie napravil jel zase dáletím rozdělili svou válečnou moc celý dollar vstupného jen kdybykdyž se jim to hodí do krámuclentk a ačkoli se zdi že zvolení

ztratili také příležitost zdrtili Novinky z Butťe NebSoirab z Linwood psal onehdy Dr Uka byl volným i druhý "-t- i tkdyž touto jimi hájenou osobní jež ve své schůzi dne 36 srpna se

rozhodla přistoupili k ústfudoíKuropatkioa ze jei spenat skrze Linwooa oasvobodou jest zorgaoisovaoé děl Dne 10 září 1044
Japoncimajíce 400000 mužů v automobilu Já visk myslím fenictvo otupováno o příležitost urgaoissci a stáři tak ipolupra

covoicf na činnosti smiřující I se musel Šotrab mýlit a někým jipli nemají žádných platných
V úterý minulý týden přijel sem

Fr- - Lundák právník z Niobrarazlepktoí svýcb poměrů! Ovlem

řečnili Vstupného se vybralo
1 77 00 a to nejlépe dokazuje o

omylu kterého pisatel anglického
referátu se dopustil Pan líka
přijede k nárn opětně přlltí rok

někdy oa jaře

omluv pro své pocbybeof Kuroje pravda že každý má právo os nyrn neboř moj automobil se miupevnění a povznesení svobodo a uřízl si zde notný kus ostudyrozlámal a proto mi nebylo možnopatkioova velká armáda jest jenpráci ale kapitál nemá právo aby myslnosti

jeho jeit zabezpečeno přece jest
jen outooaby všichni republikáoé
přiložili ruce k dílu a hledili svým
vlivem a avou agitací pro Kenne-dýh- o

zajistití takovou větíinujako
neměl dosud Žádný kaodidát v

druhém distriktu V Kennedym
bude mít Omaha a South Omaha
v koogresj zástupce který bude
celé Nebrasce sloužití ku cti a co

blavofhc který bude skutečným

Vyspsl se za mřížemi Podruhé sina papíře Zdlouhavost a níž Linwood navštívil ŠpenátPřistoupení této S O jest nej dá jistě leplí pozor neb nsle po
olupoval dělnictvo o ohromnou
většinu výtAžku jeho práce Již důležitějším datem v Životě 0 S Pan Karel Smrbs ml rozioučitlícíc nežertuje "velikými" pány

Novinky z Tonby Mebza krále bslamouns pronesena O neboť ukazuje zřejmě že

celá kampaň byla prováděna Ku

sům poskytovala a poskytuje pří
ležitokt k sesílení armády Znač-

ných posil je jeltě třeba k docíle-
byla zássds: "Každý muž má jíst

Paní Henry Tolerová t Aooks

polila sebe i svého manžela gsso- -

se a mladeneckým stavem a pojal
za manželku slečnu liáruvou z

Wílberku Oratulujíl

viícboi upřímní svobodáři oevy
jímaje aoi ty kteří ze začátku ne Doe f ti liti 1904pít a užívat! dobro z velkeré své

linem a tento psk zspálila Minoj KOBícsycn u!pecB3 pro cara a chovali donti důvěry v nové iiou Také pan Jan Kučera mři tohoZaítuptéiu nuu mluvčím jeho zei Dyi ponrben druhy den a ona
FARMA NA PRODEJ!

340 akrů mírně vlnitého pozem
jedině v sesílení vojska spočíváKdyž nesmrtelný Abraham Lin-

coln byl presidentem Spoj Států zápasí mezí Životem a smrtí Do
lí seznávají účelnost potřebu 1

prospěloost spojení se v jeho ce
přáoí a tužeb a ne zástupcem kor

porad pro Ruiy naděje ve vítězství
mládeoeckého života jíž lak rrnv
na dost a v poniílf oženil se sleh-

nou Emmou Hamouzovou- - Nechť

kú 3 míle východně a jednu rníli mácí nešváry byly toho příčinoutu ve svém poselství ke kongresu lek pod ústavou volnou liberální everně od Agnew t 7% míle ns Také vzor manželské lásky a ženKaždí rcnmHi zapas kteří
končí porážkou dčlnictva musí Dobré znamenív roce 1864 napsal tuto větu: "A prostou vicho autorilářství smě novomanželé přijmou upřímné mépoledne a 3 míle východně od

poněvadž větiína dobrých věcí
ské něžností) Koionerova porota
odložila svůj rozsudek až jak to blahopřáníValparaiso Neb jest na prodejřující jediní ku rozlířeof počtu

svobodomyslných a ku jich pro
naplnití srdce každého spravedlí
vébo člověka hlubokým politovi

Na státní volbu vt Vermootu Pan Henry Spirk vstoupil doza mírnou cenu Na farmě té jest dopadne a Tolerovouředitelé obou politických stran spěchu mrsvoímu i hmotnému služeb strýce Sama Počne totiž300 akrů vzděláno a 40 akrů jsouním neboť dčloicfvu v nyoíjiím Part Jan Němec ze Spencer mělpohlíželi letos se zvláštním napnu Oznamujeme to potěíeoím od 15 září 04 rozvážet) poltu seluka a pastviny První třídy výboipodářském a spoleceoském za

utvořena byla prací z toho násle-

duje že viechny tyto věci náleží

právem těm jichž práce je vytvo-
řila" Lincoln opakoval jinými
slovy zásadu pronesenou za Šala-

mouna ale zásada ta bohužel

soud před okresním soudcem minvlem krajanům svobodomyslným služným J73300 ročněslavnost a vle v orjleplím pořád
tím neboť po sedm národních
voleb výsledek státních voleb ve poodělí Žaloval totiž místo

řízení dostává se pouze malé části
bohatství jež ono svýma pilnýma

a žádáme každého komu oa ku Dopille si oa majitele pod Stavba pp Hrdýho a McKíb
Vermontu byl jsksi znamením jak adresou: bena blíží te jíž ku svému ukonuchování a roziíření pravého

mezi krajaoy americký

Spencer na odlkodoou a porota
mu přiřkla 1 cent Ale přece vy-

hráli Minulý týden byl velmi
čení iiude 10 pěkná budovadopadie v listopadu výsledek vo

leb národních

Fr Králík

Agnew Nebraska

PRODEJ farmu o

zůstala neprováděna před několika
tisíci léty a není prováděna jeitě

tf

mAm nami záleží by na činnosti oaíí po Millígso proslulé městečko
prospěšným pro okr soudceVernmt je státem republikán- -

2 'A míle od místa340 akrech
kým a kdykoli větlina republi ran josei ťiaia hostinsky z

díl bral a organígováDÍ— tento je-

diný prostředek obranný i pro-

pagační—ze svých sil

tvou poliQktianotí wí pfíioiene
tu velkou chybu žt nemůže

poskytnout! žádnému cestujícímu
kánská obnálela tam více než Uristow melkal zJe za obchodní

doei a kdo ví kdy dílnictvo se
dočká či domůže jejího provádění
Tak jako za Šalamouna i za Lin
colna má dělnictvo stále to své

právo oa práci a kapitál má ''prá-
vo" na velikou větlínu výtěžku 1

35000 hlasů tu republikánská mi záležitostmi a tentokráte e tu

mozolovitýma rukama tvoří Zvlá-

ště mocný cit politování a soustra-
sti musí proto vzníkooutí v srdci
hthUho tlfrífm f Z při Čtení

zprávy že jateční dílnictvo svou

távku prasečími barony prohrá-
lo Byl to orlem nerovný boj

Jatkáří mají za sebou sta mílíooo
dolarů k nimž jim dělnictvo po
moli! o orgaoisované délnictvo
mílo jen nepatrný fond k takové
mu boji ve své poklidně a skrovné

úspory veliké větlioy člena záhy
byly vyčerpány a bída mocně se

strana v národních volbách vždy zdrže! dva dny

vzdálenou Farma leží na Osk
Creeku 70 akrů jest louky a pa
ilvin ostatní jest vzděláno Do

brá výstavnost a vle v nejleplím
pořádku Cena akru 16500 Do-

pille si oa idreiu F J Vaniček

zvítězila Když tato větlina skle Pan V Ambrož obchodník z

přfftfelí neboť od lé doby co

prsžsiý nál hoteliér odtud od-

jel nlksm do Cbicsgs jest hotel

prázdný Majitel jeho p Ju
Eret nechce nijak více na stará

Za Ústřední Svobodnou Obec
R J Plenka F B Zdrůbek

taj přeseda

(Adresa tajcmoíkovs: R I

sla pod 25000 tu demokratickátéto práce Monowí jel nalím měutern ve čtvr
strana vždy dobyla většinu kon

Touhy Neb tí
gresu a jednou výminkou také kolena stsrali e o řízení hotelu a

tek ráno jsa ba cesií pro zábavu
do západních okresů státu a reser-

vací Rosebud a Pine Rídge Pře

Plenka 150 tip nul Chicago
Zlatě dcly

Chtěli jsme jíž čsslíji upozor
Pan Šímoo Krchnavýod Davidpresidentský její kandidát docílil

City dle! zde návtiěvou u ivého
rád by jej tudíž přilil jaro

za mírných podmínek
vítězství Tato výminka udála senili na to by krajané bylí opatr-

nými vůči íidem nabízejícím jim
jeme panu Ambrožovi veselou
cest i a Iťastný návrat1876 kdy ve Vermootu repu novinky z Bralnard- - Také velica postrádáme zdezáhy vtírala do prostých jich pří

zetě pana r 11 Kravky jak
nimi sdělil hodlá ca zpátečníbiíkásská vítiiss cbsáScia íéo bradodřlče" Kdo by o nějakém- tryia 5

2373} a Hayes prnhlíCfj by! ÓGitčít) holič! vidí! „rdiť aímBboť jt dofeézlae
proto přeceiéliiu bojuje

Nál Albione A Worsley (víte
kdo loje?) kandidát do kongresu
v iestém kongresoím distríktuoál
spoluobčan veliký populísla eo-- j

cesta zastavili též v Terezíně

Pan P Kliment Jr vozí přitom
ně stavební materiál na nový dům
a malta! kteréžto bodovv bude

vytrvalost vetsmy zorgsmsovs
ekktorálnf kolejí za zvolena větli-no- u

jednoho hlasu ačkoli Tildeo

Dns 6 zifí 1954
Minulý týden ve středu a ve

čtvrtek bylo v městě oaiem jako
po vymření skoro každý jel do

setká se s neúspěchem Jen věc
ve ekutečnosti ve volbách zvítězil

nycn aeinixo Dyia poaivonodot a

oni vzdorovali lákavým slibům
na pevném poctivém základě zbu
dováná ae udrží příkladem ob

cialista a jeltě několikerý — íita
"fog-horn'- V Jak on lá n pojme

Letos republikánská strana ve Lincoln oa slátní výstavu a uliceprasečích baronů až do posledať

jej sem polte
Na zdejlím chrámu konají te

nutné opravy

Minulý týden byl zde náviíl-vo- u

u svých rodičů psn Jiří Eret
se avou manželkou t Ord Neb
Zdrží se zde asi týden

Chřfslýl

ho okamžiku kdy vůdocvé unií divuhodného úspěchu jest Tríne-rov-o

Léčivé Hořké Víno Jeho
noval ůradolovec atd cestuje po

státních volbách ve Vermontu mě-

la vétiinu téměř 33000 hlasů Ta-

to neobyčejná víiííoa jest dobrým

zůstaly prázdny
Minulou sobotu byla zde pořá

dána irská dupanda v Dusové síni
a to víle jakmile ae Irčan podívá

nahlédli že dalíím vedením stáv-

ky
(

by nevyhnutelně zničili těžce
znamením pro listopadové volby
a jest zároveň také důkazem jak na sKientci piva uz je otraiy a

stavětí na své farmě 5 míl severo-

západně od Touhy vzdálené

Veikerý materiál dodává firma
D R Phelps
Paa Louis Kudrna t Wahoo

dlel v oslem "burgu" ve čtvrtek
za obchodními záiežíloslmi

Za hojného účastenství přátel a

známých vážených rodičů A E

Řezáčových odbýván byl v nedělí

pohřeb 6 neděl alaré dcerulky
jejich Helenky Truchlícím ro

smýilí lid podél severovýchodolbo
sllantického břehu o otázkách jež

tropí výtržnosti Tak stalo se
minulou tobotu Několik těch u

státu od času své nominace a

blásá lidu své potfeltéoé osuky
Avlsk dne H listopadu uvidí že

pochodí jako sedláci o ChLimce
eeb M P Kiokiid bude zvolen
velkou větlioou Zpropadeoé ů

řady! Kdyby jích nebylo— nebylo
by ani populiatů

Republikánská okresní konven-

ce bude se odbýval v limit v so

letos před voliče oběma (trasami
byly předloženy
Státní volby ve Vermootu se

rovců a oezdvořilců tropilo oa a lící

tskový hluk že nebylo možno ani

spát Jeden z nich pak hledal
anděla strážce aby bo dal kam

patří ale na neltěstí nensiel bo a

Valaši síiké eee éa M Pal
laaeaeells

po Northwestern dráze
Výletní lístky budou ae předá-

vali za Jedno jízdné víca 50 cenil
doe 38 V) a 30 září vhodnou
dobou k návratu následkem Gide-on- a'

konvence
Mlslská úřadovna

1401-14- 03 Parním ni

letos otáčely kolem osobnosti

Rooseveltovy Jest to přímo
že osobnost presi

pevným základem jest výborná
jakost vína a bylin jeho rychlým
rozlířeoím výborný účinek ve

vlech chorobách žaludku krve a

nervů Lék bez lučebnin bez

jedů Jím žaludek podivuhodoě
sesílí okřeje omladoe Vlecbeo

pokrm dokonale jest stráven a
živná část jeho přeměněna v zdra-
vou krev a rozvedena do celého
těla Tím udrží si člověk zdraví
sílu a krásu Léky žaludek kazí-

cími tobo nedocílí trvile Kdy-
koli jest a nemoci spojena nechuť
k jídlu a tělesná slabost Trioero
vo Léčivé Hořké Víno jest jedi-

ným spolehlivým lékem V lékár-

nách Jediný vyrabitel Josef
Triner 799 So Ashland Ave

Chicago II s

dičům projevujeme nati upřímnou
soustrast

botu dne 34 září Navrhován
bude okresní návlsdol a nkresní

Jak se dovídáme pan Josef

já myslím že tu aoděla vůbec ne-

bylo
Minulou nedlli bráli zde v míč

boli t Dwigbt a bráči ze Center a

výsledek hry byl 23 k 34 ve pro

zbudované orgaoisace Ztráty v

průmyslovém boji sáhají do míli-o- o

ů a za tuto ohromnou oběť ne-

získalo nic pranic Zodpověd-
nost za to padá na úředníky unií

kteří to sice mysleli poctivě ale

jednal! vzdor tomu nerozvážně
k 4yl nepřijali v posledním oka

mžiko prasečími barony nabízenou

arbitraci Ačkoli stávka byla od-

hlasována mohla býti telegraficky
odvolána a dobře vůdcové jateční
bo děloictva se přiznávají "že se

ve stávce naučili mnohému" bo

bolel viak délnictvo zaplatilo to

co jeho vůdcové naučili bodni

draze několika miliony dolarů

VfROBA PAPÍROVÝCH MIUONáftO V

poslední době značně poklesla a

to následkem t ono že po dva roky
úroda bejlů e značně zmenlila a

borsiané v New Vorkn prolétají

73 Omaha Neb

dentova brála v nich lak důleži-

tou úloha ale demokraté Ziímysl-slo- ě

vjábli ji do volebního boje
domnívajíce se že útoky na Roose-

velta prospějí své atraoě Demo-

kratičtí řečníci nazývali Roosevel-

ta imperialistou vojáckým duchem

prodchnutým politikářem {pat-

ným úředníkem lidu který chce

spěch bráčn ze Center

pokladník na jeden rok a pak jme-

novány delegace do sanáloí a po
slanecké konvence

V pilek dne 9 září se k nám

dostavil zas ten koloradský sírocco
a ohříval nás kapitálo! následující
pak aobolu se vracel z návltěvy z

Dakoty a byl jen o 40 stupflů
chladnější O 1 Know

Pan Emil Kavalec zaujal místo

M stoulen v Kraioard bode stavětí
nový mlýo a elektrárnu pro město
Což e to Pepíkovi by opravdu
slušelo býli panem otcem

Max Flolow kolektor pro
omařský pivovar Siorzův melkal
zde ve středu Pán teo osvědčí!
se býti též výborným znalcem dý
mek Přivezl jednu Mackovi a

sice pravou francouzskou "ftríar"
za kterouž nechť přijme srdečný

učitele ve Ikole asi 3 míla od
města vzdálené a a vyučováním
žáků započal v poodělí tento tý

{
„ X w ldenporušováním ústavy zvýsíti svou

moc a který crí tvým jednáním Minule zmínil jsem jak město
— Předplácejte Ke na

Pokrok Západu pouze tl Spojeoé Stály nvrhnouti chce do

války

naie pokrařojs a jak nových sta-

veb stále přibývá Tentokráterocaé Předplaťte e na Pokrok

pouze 11 rotnédfkl Macek


