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té duše jdoucích načež přikjro-- ťo vzdor tomu Že na stran dru- -
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Washington I300Republikánské zásady ( zvítězily "i
řilo se k uvedeni a slavnostnímu ne repuDlikanske sian muzove

nastolení úřadníků nového Řádu daleko schopnější a čestnější nežPokrok Západu
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zením rozsudku kterýž vynesl ná- -
tisk4rna Pokroku ZáDadll dosa

cha oslov i shromáždění děkuje na lístku svem pocniuom se mo
rod před dvěmi lety v obou hlav- -

vadn(ho rafsta kde2 byla8koropo ím hnotrim i saháiil hlv Vítězství popokratů ovšem1008lei1211 So 13th St
nicn otázán pomu v devět roků do místnosti nové 81481 83578- -

prvou schůzi nového čísla Jedno- - jest pravým vítězstvím Pyrrho Celkem$250 pryrO Subicrlptloa ty autt
sírany se v F"" "'""" prostrannější a více ve středu mě

tv Pak přikročilo se ku přeČÍ-- hým ph
Vycnazl každé aterý' fiatek

Většina v
Co zákonodárstva se týče tur

touzvotazcesuiDiarsKe! voiCc sU tQtž do č{sla 500_5U :ižaí
ochranného cla a sice vyslovil se atáulce lPí1v s„Hm hlorWft nH

Tiskařské DruistTOVydává jak výše uvedeno budou míti re--skoro pravé tak rozoodne letos mfstnostf Hoaavaf1nf a na

tání mnoha a mnoha přípisů "Ješté jedno podobné vltézstvl a

blahopřejných a telegramů ze jsem ztraceni'! Zvolen byl totiž

všech téměř států zdárného pů- - státní lístek popokratický nepatr-sobe- ní

Jednoty a hlučné volání nou jenom většinou 1000 až 3000
ublikám při společném hlasovánijako prea avemi lety pro -- y t-

-

krekcsovnx Příčinv tohotoTiskánu: 509-51- 1 Jliní 12- - ulice

Telefot 1008 většinu Do senátu zvoleno totižrepuDiiKanbKc rU(Uuuuují kroku sou několikerVi z nichj Na zdar" a "Sláva" nejlépe hlasů naproti většině téměř 14 000
o republikánů a 13 íusionistůdoovšem to 2e nejen značnou vetsi- - alJ nejhlavnéj5í jest iev místí do

svědčily o milém dojmu a proje hlasů ještě minuieno roku proJ RosickýŘídící redaktor : sněmovny pak 51 republikánů anu mill DUUOU icpinaauc v uC- - d f nemohi isme n1nrtn— J I vech radosti nad upřímností bratři popokratickeno kanaiaaia pro íusionistů tak že při společmovně poslanecké nýbrž že též

domohou se většiny v senátu a tak ye všech končinách této naší nové úřad přísedícího nejvyššího soudu

vlasti Schůze odročena právě v vržené! Nepatrné vítězství toto

měrou zužitkovati důkladné a do-

konalé zařízení tiskařské jsouce
vzdáleni poněkud z obchodního

Předplatat
V mtste dodávkou do domu bez pMloby B00

B přílohou
—

Poilou pro Spojeni Státy á Kanadu beí „
Knihovny Americké-

ném hlasování o senátora spolko-

vého republikáni většinu 9 hlasů

míti budou-- '':'
převahy ve všech odvětvích vlád

tk XrAv vonltn zavznělv bude popokratům jen slabou ná- -
ních středu města Také šířící a zrů

rvnkv naSich nlsní národních ka- - plastí na ránu kteráž jim" v den
An toto píšeme jest již jisto že V sněmoýně zasedati bude takéR Knihovním Americkou' MÍ0 stající se obchod vyžadoval více

iwlv Npdřlow i nastalo skutečné volební na jiném místě byla zasa
získali republikáné pět míst v se jeden krajan Jos Dobrý z Colfax

Thratřnf vKfrh nřftomních Bvlv zena—ztratili totiž většinu v sně- -Do Cech bepfnohyAA:'w'--"----
4"50

8 přílohou
--— ' "

Kazdy pfedplaUtel oprávnéq Je k prémii
nátu a sice z Nebrasky New Yor- -

kterýž ' na lístku fusionist- -
vXr rtrVivamrf tn rhvttpt oěknv mu státním a tím zároveB i sená- -

New Jersey Delaware a Cali- - ském zvolen byl většinou 140

místa Nová místnost jest budo-
va o třech poschodí s basemen-te- m

mající šířky 44 a délky 66

stop Jednou z příčin bylo též to
že ďo dřívější místnosti dodávána

okamžik! V průvodu pak ode- - tora spolkového neboť sněmu
fornie z kterýchž států zasedají hlasů a senátu - jeden polókrajanOhlášky
nynějším kongresu demokraté

Drobné a rftzne obláíky uvereJBulem pou Wenzel z Pawnee Co
brali se účastníci v čele s kapelou příštímu připadne volba nástupce

a krásným praporem řádu Rábí sen Allena tohoto nejpřédnějŠíholen kdy peníze k oojeanavce pruuuj jauu jichž lhůtapočátkem března vyjde nám byla pošta pouze jen třikrátdrobné ohláSky obyčejné velkosti nepre--

vj t- _- ::-- su xUt „x do protější síně Korbelový kdež světla populistického neien ve
rxayoy j neuyio jiuycu vlu FMdenně a to valně soozděna Poš- -

w v# i K

enhujíi í palec čítáme 75 centu za tnarat ta
rlzní ohfáření blahopřáni úmrtí a Jiná tiiá-m-e

1100 za tři palce za kaMéjjvwreJněpí
Nechť každý proto přiloží objednávce tolik
ranil 1ak velkou obláiku raiii l přeje Ceny

misi JIŽ UOSiai1 4JCUU41I vciaiuu skvostná čekala je tabule obsta- - státu ale snad 1 v celé zemi
raná br Bartošem a hostinnými jemuž lhůta příštím březnem dolovní zasuk--y jez docnazely na
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Telegrafické

Z Kohýry se sděluje že chalif '

republikánům jímž nedostávalo

se ku většině pouze jediného hlanhlátek na delíi dobu oznámí ae ochotné na
paními nových bratří Hudba jde a na jehožto znovuzvolení zá

pofdánt
Zaeilay pencz koncertovala činíc tak ze vzácné leželo mašinérii popokratické vícesu lest však velice pravdě po

poštu po druhé hodině odpolední
neobdrželi jsme až druhý den rá-

no a tím zmeškala se mnohá práce
i mnohé sdělení do listu což vše
v místnosti nynější napraveno

Jsou neJbezpecnřjJi kdyl se koupí na poltí
ňh naii "Monev Order" a tyž nim H ochoty přítel Pospíšil s několika než snad na úspěchu celého lístku

dobným že ještě další dvě neb tři Abdullah poražený vůdce dervišů

je tísněn da hranicích Kardoíamudruhy pomohl děvčata pěla písně státního Příčiny pro kteréž ne- -místa získánv budou tak že bu
zaMe Též ▼ registrovaném dopise anebpo-ukázko-u

bankovní jent zásilka Jista Kda
chce platitl checkem" na bank necbř talia národní a výřečná zábava záhy se patrnou letošní většinu popokra od Chartumu domodoucí senát kongresu bude repu budeo st) centu více proio re um liiuwpw
huním u kolekci aneb ať koupi amenku

rozproudila U příležitosti té I tickou straně republikánské pře rodci přátelskými anglo-egyptsk- éblikánským velkou většinou
Jak zmíněno bude nynějšfti- -(draft) na Omabu Chicago neb New York Na

mlat drobnfcb neněz přijmeme teí 1 1- -

promluvili ještě br Hospodský a konati se nepodařilo jsou různé ýpravě a jeho zajetí bude prýTaké sněmovna poslanecká bu skáina pouze jen sedm bločků odJsou
tak- -

řcentové kolky VSechny zásilky nechť
zaslány pod jednoduchou adresou pouz br Jan Daniel z Crete 1 netrvalo nejhlavnější z nich však zajisté provedeno co nejdříveue reummuuínuu UMťuuu ' -

aosavaanicn místnosti však proto: taneček se roz- - bude ta že na mnohých místechže 1dlouho Francoazski snímovna zahájila v-Pokrok Západu
Omalia Neb vzdor hlasům výstražným postaproudil

šinou Podle zpráv jež došly do ten případ že by komukoliv bylo
včerejška považovalo se za jisto nepříhodnou k nám do nové míst-ž- e

republikáné zvolili 180 poslán- - n0sti v obchodních záležitostech A Killian v Morse vny mašinérii u vesia jsoucí na— Pan C
úterý své zasedání za velikého ná-

valu posluchačstva jež očekávalo

debatu o otázce fašodské KuOmaha Neb ll listop 1S9S má na skladě a pro- - "stek živly nežádoucí— podobněBlufís Nebců kdežto demokraté sthbrah a Uaj[t vviednali isme s panem
dává velmi lacino všechny druhy jako tomu ku př v okresu Doug

populisté dohromady zvoleno mají Emilem Čermákem ch valně zná- - šeobecnému sklamání prohlásil
šak Brunát že odvolává svojiPolitičtí proroci si teď chvilku uhlí kočáry vozíky hospodářské

s Dyio— následkem cenoz pakistě 105 Clena ve avanacu ai- - mvm lékárníkem na 1 té a Willi- -
stroie větrníkv oumpv atd tf znatne bylo tecti kteří s ooorymodpočinou — až do budoucí volby interpelaci o předmětu tomstriktech pak do včerejška zjištěno am ul o zřízení filiálky v jeho svědomím pro celý lístek hlasová

Major Marehand odejel z Kahý--nebylo zcela určitě která strana obchodě v kteréž přijímány bu- - — U Wilber postřelen Pyl vMinulí úterek byl výročí bitvy vaa v V Vt_l ' 'zvítězila l kaypy většina lecnio dou ohláškv nHhláSkv o časnmV: neděli náhodou igletý Frankna Bílé Hoře a — porážky demo
ti nemohli a raději hlasování se

zdrželi —Co týče se výsledku
ry do rasady aoy odvedl iran-couzsk- ou

posádku z místa tohot ' r J r--

Apfelbeck Antonem Sáelem nakratů-'- - připadla ooporcom repuoiiKanu objednávky tiskových prací i vše

přece jen budou tito míti ve sně rojde Habeší do Jibutilu navolby kongresní tu" zůstane dle

všeho složení delegace as týmž cojiné záležitosti naše vyřizovány

_ x _ w

honu se nalézajícím Zasažen

byl několika broky do obličeje aJestliže Spojené Státy annektu- -
Adenském zálivu kterážto cestamovně poslanecké většinu bezpeč Adresa na časopisy naše zůstají Filipíny budou asi muset zme nyní neboť republikánským výramene poranění však na štěstí vyžádá si šest měsícůnou

niti svůj název a nazývati se pak ne ovšem tak dalece nezměněna
i ♦ w

borem ústředním doznáváno jest Echo de Paris praví že celáVýsledek tento musí ovšem býti těžkým neníneDor zapotřebí jest pouze jen zvolení Greena fusionisty v di"Spojené Státy Americké a Astj

ské" uspokojivým nejen pro republi
jméno časopisu a k tomu Omaha — V Crete uspořádána bude striktu šestém a Robinsona íusi- -

francouzská středomořská eskádra
shromážděna je v přístavu toulon-ské- m

hotova k odplutí Admirál
kány nýbrž pro všechny občany Nebraska aby nás zásylka došla T T Sokol v den amerického

onisty v distriktu třetím a pouzeNÁŠ sousední stát Iowa se svou

reoublikánskou většinou skoro Vyd Pokroku Západu posvícení v sokolské síni posví- -

jen prý v distriktu čtvrtém bude
kteříž seznali a se přesvědčili že

země tato prospívati může pouze

jen při zdravé měně a s ochranou
ournier je vrchním velitelem

Velká Britanie Francie a ItálieHospodáře a censká zábava při níž zajisté prý se muset výsledek volby sčí60000 jest opět předáckým repu
Knihovny Americké návštěva hojnou bude neboť po táním úřadním zjistiti— Úřadnblikánským státem 'banner statě' celní našemu průmyslu Výsledek přistoupily na návrh Ruska aby

řádající výbor zajisté o pobaveníjako býval druhdy tento jest zárukou že
"

nebude ustanoven byl princ Jiří řecký vyvýsledek volby vzhledem k úřadu

guvernéra oznámen byl doposudpohodlí i občerstvení hostů nále- -
NEBRASKAKdyby byli republikáné v Doug-- znespokojován obchod a průmysl sokým komisařem velmocí na

žitě se postarati dovede
"

z následovních okresů:náš poznovu agitací otázek finanlas County sestavili lepší tiketu
čnícb a země nebude ohrožována — V Ashland postřelena byla o

ostrově Krétě Turecká vláda od-

volala se k Německu a Rakousku

ale bezvýsledně

kteráž by byla vzbudila trochu — Nový český parní miyn v

Clarkson započal svou činnostnadšení bvla by nejen zvolena
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f
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2

3

paní L De Souardová z větrovky
v rukouch malého jednoho klučíka

ani znehodnocením měny ani zni

čením ochrany celní Ačkoliv de ozsss V Londýn! pokusila se o sebecelá cýbrž bylo by to prospělo i minulou sobotu
'

L Nejlepším v Čechách osvěda poranění jest tak těžkým že t
i

mokraté kdvkoiiv k vládě se do vraždu známá zpěvačka z koncert-

ních síní Lottie Collins autorka
lístku státnímu

Divné věci se pějí na světě! nejspíše o oko přijdestali nesvědčili příliš valně rozu
čeným prostí edkem proti kašli a

nastuzeninám lest Davidovo thé 'proslavené" písně "Ta-ra-r- a-
Adams

'
1815

Antelope 921
mu a smyslu přece jen pochybu- - — V Narka sklouznul brzdařminulé volbě ultrademokratická

1837

"59
38

w a Slil Boom-de-Ay- e" Otevřela si pero-
-

jerre ze py Dyn iax pianovými B Dawson zaměstnaný na Rock pro prsa za 25 ct poštou 30 cttexasská Svoboda podporovala re

publikána Hawleybo do kongresu
Mzkeni žíly v zápěstí a ' na krkuaby chtěli v budoucnosti ještě Island dráže při spojování vozů balíčky $100 u St Beránka

jednou vrhati se v boj s tím be Omaha tfintepéde chicagská Svornost by

Blaine 72

Boone 1149

Box Butte 400

Boyd 360
Brown 388

tak nešťastně že pravá noha pod
kola mu přišla a rozdrcena byla

Byla dopravena do nemocnice

kde shledáno že rána není nebez-

pečná [':'
slem s kterýmž utrpěli nyní dva

1290
378

454
278

1154

— Volba kongresní jak na jila republikánskou
anti-semits-

Hlasatel UnCil podle píšťaly Loefí- - kráte po sobě porážky Proto
ném místě oznamujeme dopadla

můžeme hleděti vstříc tomu že Ve Horencii Itálie zatčen bylve státu našem tímže spůsobem

Byl dopraven do Fairbury kdež

odejmutí nohy nutným uznáno
leč málo to platným bylo neboť
druhého dne poranění svému pod

aspoH pro příští leta vymizí z plat
lerovy a jindy až hrozně demokra

tický Čmuchálek podporoval repu

blikánské navržeace ba i dozná
co oři volbách minulých zvoleni 1791

íorem stran popo kratičkých jaká

Claude Naulin americký kovo-znal- ec

a vynálezce jenž v Londý-

ně provedl švindl jímž vyzískal
totiž dva republikáni a čtyři fusi

Burt X479

Butler 1279

Cedar 810

Cass 2334

Cheyenne 391

1008

2172
koliv zmínka o otázce stfíbrařskéval že oři dobré měně a ochra lehnul r nnisté V prvém distriktu se
aneb o otázce celní a v ohledu jtiooooo

9 M

ném cla je přece jen lépe — T Duda v Linwood NebV stávajícím z okresů Nemaha

Johnson Cass Otoe Richardsontom říditi se budou všechny strany V Pařili zpráva o výsledku
ve Spojených Státech způso

Někteří čeští voliCové v Neb právě otevřel nový závod s hospopříslovím: "Let well enough
Clay 156

Colfax 622

Custer 1321

340
1548

989
1677

533

Pawnee a Lancaster zvolen repurasce kteří bylí více Čechy a méně dářskými stroji vozy kočáry atd bila mezi americkými komisař
blikán Burkett většinou 2467 hlastran niky hlasovali pro Durase VíaV nroto přece nebude chv- - WM rodácí učiní dobře když jej

příjemné vzrušení Zvláště se
Dakota 503sů proti většině 219 blasů kte

všichni radovali z vítězství Rooseavšak většina populistů a demo-

kratů Čechů odepřeli mu hlasu
běti stranám dojista na otázkách stívi a přesvědčí se jak u neno

v nírhí 8e rftzniti budou Z ná- - mohou laciněji koupili nežli kde rouž republikánsky předchůdce
jeho zvolen byl V druhém di veltova v New Yorku V Londý-

ně Westminster Gazette vidí vesvého Výsledky vykazují co jsme aUdlrA válkv nedávno skončené k01'11 jinde (dt n tf)

Dawes" 606

Dawson "1210

Dixon 887

Dodge " 1697

i -
I r o t striktu sestávaiíclm z okresů

597
1272
879
1787

8752

wrlrnu velké rozdflv náhledů ež ~ oeaeca oznamováno potvrdili Kdyby byli Češí většinou
kdvž ne vesměs podporovali Du Douglas Washington a Sarpykm xcnj „Tt„ čátkem týdne že v okolí tamníni

vzrůstu demokratického veta pou-

ze vyjádření obecného mínění o
hanebném řízení odboru války

znovuzvolen republikán Mercerrase mohli jsme míti Čecha stát noliticfe á Test velice pravdě 00- - značnou měrou prérijní požá- - Douglas 9494

Dundy
- 264j

— 270ním sekretářem což by dojista ry a že značně majetku jimi ohro většinou 1034 hlasů V třetím

distriktu sestávajícím z okresůďobným že demokraté budou státi Luigi Lucheni italský anarchi
173žováno jestna odpor vždy všemu tomu cobylo každému Čechu ať populisto

vi aneb ne lepším uspokojením 980Antelope Boone Buřt Cedar sta jenž 10 záři zavraždil císa-

řovnu rakouskou odsouzen byl— Rád Prahač 54ve Wilberpodnikati budou republikáné 65Colfax Cumming Dakota Dixonnež když se může chlubitže máme

Filmore 1638

Franklin 861

Frontier 555

Furnas 1 186

Gage 334
Garfield 161

Neb uveden byl v neděli donechť si to bude dobrým aneb ne
1238Dodge Knox Madison Mernckstátního sekretáře populistů Západní Ces Bratrské JednotyTak činili vždy v minulosti a tak

Nance Pierce Platte btanton

porotou na doživotí Kdy? ortel

byl prohlášen chlap se smál a

křičel: "Ať žije anarchie!" "Smrt
aristokracii'"

231
21spůsobem nanejvýš 'důstojnýmčiniti budou i v budoucnostiT? VPIJBLI KÁNSKÉ VOUCSTVO OKRESU

Thurston a Wayne zvolen íusio--
Uvádění súčastnih se zástupciNeníť strana demokratická stranou

464nista Robinson většinou proti GosperDouglas osvědčilo v minulé volbě:

že isou jisté meze kteréž se pře positivní nýbrž stranou negativní Velkořádu státu našeho br Kou 299

3Í4
IVolff známý uličník z rakou

636volbě poslední značně zmenšeuou I

Greeleytntiž není stranou kteráž bv měla ba z Milligan a br Štěrba ze So
— V distriktu čtvrtém sestávají Hamilton 1250 447stupovati nemají Celá tiketa byla

sice chatrnou tak že nadšení spů- - pevné určité a ustálené směry Omahy bratří Kádu Kábl z Mtlu- -

1030cím z okresů Butler Fillmore

Gaee Hamilton Jefferson Polknýbrž jest pouze jen stranou gan v hojném počtu s praporem a Harlan
Hitchcock

Holt
485

opportunistickou chápající se bratří Rádu Nebraska z Crete
Salině Saunder3 Seward Tha-- in

ské říšské rady měl souboj s pol-

ským poslancem Gniewoszem a

vyhrál opětně Zranil svého

protivníka na hlavě až ke kosti a
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