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vatelů připadal tak že by armáda i — —iším nebezpečí než Kuba Lid náš
chránil Kubu proti zbraním

nyní pak musí chrániti
sama sebe i vlast svou proti ci- -

tfejlepší TVRDÉ aMĚKE UHLÍ
Rock Sprlnfs Ohio Hanna Walnut Block atd í

NejlepSI Illinoiské y kusech f550 drobné $525 Cherokee drobná zá
1425 nejlepM uhlf na vaření Maše Beacon Nut uhlí $3 50

Jest velké řisté" a dobré Přesvědčte se o tom

& SQUIRES
'COUTANT

Telefon 980 Sklad 17 a Mason

HOYÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ

Z kongresu

V pondělí debatováno v senátu
o dvou předmětech zajímavých
důležitých Brzy po zahájení
zasedání započal debatu Vest a
Missouri o svém návrhu usnesení

podaném minulý týdenfi kterýmž
prohlašuje se za neústavní aby-
chom zmocnili se jakéhokoliv
tfzemí jinak než v úmyslu později
za stát je připustiti a obyvatelstvo
za občany uznati Dovozoval
Že základem celého našeho politi-
ckého zřízení jest zásada že moc

vládní spočívá na svolení ovlád-
aných a Že nemáme práva ani
'mravního ani ústavního jiti mimo
zásadu tuto Senátor Morgan
zahájil debatu o předloze nicara- -

guanské Senátor Hoar podal
předlohu kteráž by umožnila pro-

puštění z pravidelné armády vojí-
nů kteří se dali k vojsku jen k

vůli válce sé Španělskem V

úterý pokračováno bylo v debatě
o předloze nicaraguanské a hlav-

ním řečníkem toho dne byl sená-

tor Turpie kterýž přijetí předlohy
odporoval a prohlašoval společ-
nost o koncessi se ucházející
Maritime Canal Company za

švindléřskou V týž den prošla
předloha senátora Morrilla kte-

rouž se povoluje koupě staveniště

pro novou " budovu pro vrchní
soud Ve středu v debatě o prů-

plavu nícaraguanském pokračo-
váno Mimo to Vest kritizoval

spůsob jakým se pense povolují
Ve čtvrtek v senátu ustoupiti
musila předloha nicaraguanská
předloze rozpočtu dodatečného

pro krytí vydání na vojsko pro
budoucích 6 měsíců a předloha
po krátké debatě prošla Debata

proti předloze rresla se hlavně ve

směru tom aby dobrovolnické

pluky byly co nejdříve ze služby
propuštěny

V sněmovně poslanecké v pon-

dělí jednalo se jak objčejně o

záležitostech v distriktu Columbia
V pondělí povoleno bylo pro di
strikt Columbia $6635950 sko
ro o tři miliony méně než roz-

počet požadovaný ve středu
učiněn pokus předevzíti jednání o

Lodgově předloze k dalšímu ob- -

- mezení přistěhovalectva kteráž

již senátem byla přijata avšak
návrh k tomu cíli zamítnut byl
103 proti 100 hlasům Předsedo-

vi bylo vytýkáno že nedovoluje
dost volnosti v debatě což tento
odmítal a připomínal že není věci
ani na zemi ani na nebi o kteiéž

by se nebylo mluvilo v kongresu
Ve Čtvrtek byla hlavním předmě-
tem o který se jednalo předloha
pensijní a ta prošla bez velké de-

baty a bez odporu jak navržena

výborem Obyčejně jindy členové
z jihu debatovali proti předloze
pensijní ale tentokráte nekladli ji
odpor

Z Wisfelnftoaa
X Sekretář vnitra Bliss v nej-bliž- ší

době odstoupí z úřadu toho

a o místo jež tím uprázdněno
bude uchází se bývalý guvernér
minnesotský VV R Merriam

% Výbot pro pense navrhuje
povolení k tomu účeli pro rok
končící 3oho června 1900 $145-2538-

Pensionistů je 993714

Zvláštní zasedáni sněmu v Kansasu

uuverner ieeay vydal provo
láni jak očekáváno a jak minule

jsme sdělili vyzývající sněm ku

sejití se příští týden ku zvláštnímu
zasedání

lífa
Ústřední výbor lígv odbýval

schůzi v Bostone v pondělí a při
jal na vědomí že došel velký po
čet dopisů od Časopisů ve střed-
ních a západních státech kteréž

schvalují působení výboru Mezi

místopředsedy ustanovenými jest
též bývaly president Cleveland

kterýž čestnou tuto nominaci při
jímá a vyslovuje se rozhodně proti
přivtělování ostrovů západních ku

Spojeným Státům

KRONIKA UDÁLOSTI

Dobytkáři v obžalob!
V Hot Spnng S D vznešená

pondělí velkou porotou žaloba

proti 32 čelným dobytkářům okol
ním pro zabití ve druhém stupni
a sice obviněni jsou z účas
tenství v zabití ovčáka John Rek-man- a

kterýž v létě poblíže hranic

nebrasských o Život připraven byl
Všichni obžalovaní tvrdí Že jsou
nevinni a e přelíčení s nimi dlou
ho nevezme

Pohřeb Gen Garda
zemřelého vlastence a vojevůdce
kubánského určen byl na úterý
dopoledne a obřady pohřební od

byty v kostele sv 1'atricka načež
rakev kovová uložena byla do

prozatímně hroLky arlingtónské
do té dobynež na Kubu převežena
bude K účeli tomu propůjčena
bude vládou a z lodí váleč

ných nejspíše "Dolphii"
V chicagské raJl městské

přiyedena byla pondělí na pře
třes otázka prodloužení výsad po
uncnicn drán o dalších 50 roka a

při několikerém hlasování ukázalo
se že přátelé bůdlerské této ordi
nance jsou v menšině tak že není

nejmenší naděe že by ordinance

dotýčná přes veto mayorovo při

jata býti mohla Hlavní zápas
veden byl ohledně návrhu radního

Maltbvho dle něhož smělo by se

o jakémkoliv proudloužení výsady

pouličních dráh pojednávati tepr
vé pak až bv zákon Allenův od

volán byl a po dlouhém parla
mentárním zápase položen návrh

tes 38 proti 28 hlasům na stůl

načež původní ordinance výboru
železničnímu odkázána

Americká Federace Práce

zahájila v pondělí v Kansas City
18 výroční své zasedání za účas

tenství iso delegátů z nichž dva

byli zástupci unif anglických

Prvý den stráven řečmi uvítacími

a podáváním zpráv úřadníkú z

poslednějších zmínky zaslouží

zpráva pokladníka dle kteréž vj
dání Federace za uplynulý rok

SIQIQ7 obnášelo a a2Qi v ru

kou pokladníka zbývá a zpráva
tajemníka dle kteréž počet člen

stva utěšeně vzrůstá

Více vojska
Generál-maj- or Miles vrchní ve-

litel armády dostavil se v pondělí

před kongresní výbor aby tu

opodstatňoval žádost svou o při
měřené rozmnožení naší armády
Důvody a vývody ieho shrnouti

dají se v tolik Že odporučoval
aby armáda naše po době míru

zvětšena byla tou měrou aby je'
den vojín na každých 1000 oby

naše as 75000 mužů obnášeti mě
la V nově nabytých osadách vy
J „Jí t_J_ wiurzovano Dyn py meio tOJíK voj
ska aby 2 vojíni na každý 1000

obyvatelů připadali '

Proti snelcovni
Z Butte Montana oznamováno

jest že mezi občanstvem tamním
vzmáhá se v značné míře rozhoř-
čení proti správě tamní Šmelcovny
a to následkem toho an prý kou
řem a dýmem z téže zdravotní
stav města značnou měrou ohro-

žován jest V úterý událo se tam
pět úmrtí jež dle dobrozdání lé-

kařského vesměs plynům z taví-re- n

vycházejícím přičítati dlužno
Svolána byla schůze občanská v

kteréž rokováno má býti o krocích
kteréž by za účelem potlačení toho

učiněny býti měly a obavy jsou
že občanstvo v rozhořčení svém
snadno nějakých násilností proti
závodu onomu dopustiti se může

St Louis chce výstavu
Guver missourským Stephen-se- m

vydáno bylo v úterý provolá-níkterým- ž

zástupci států v území
s Louisianou Sooienvmi fitátv w-- 1 —

j j
koupeném se nalézajících vyzý
váni jsou ku zúčastnění se schůze
kteráž dne ioho ledna v St Louis

odbývána bude a v níž rokováno
bude o krocích jež učiněny býti
by měly za tím účelem aby pa
mátka vykoupení území dotýčného
pořádáním důstojné výstavy osla-

vena býti mohla Schůze svolána

jest na počátek ledna za tím úče-

lem aby výsledek porady předlo-
žen býti mohl nejenom sněmu
missourskérnu ale zároveň" aby o
něm i v kongresu kterýž o po-

skytnutí náležité podpory výstavě
oné žádán býti má rokováno býti
mohlo

Neštěstí v dolech

Z Poteau Ind Terr oznámeno
v úterý že výbuchem zkažených
plynů v uhlodolech Hiawatha pět
životů lidských utraceno bylo a
že dalších 25 horníků sesutím
štol v dole uvězněno Dři čemž

pramalá naděje na zachránění je
jich jest V čase výbuchu práco
vaio v ooie pres sto osob a za
velké štěstí pokládáno býti může
Y V vze veisi pocei životu Udskycn za
oběť týž si nevyžádal Je to druhý
výbuch zkažených plynů kterýž
v dole onom v posledních čtrnácti
dnech se udál následkem čehož

vyšetřování bude zavedeno

Pomník Lafayertovl

Výbor kterýž na starost si vza!
sehnání postačitelné částky po
třebné ku sestavení důstojného
pomníku

_
generálu Lafayettovin v v a_#vranzi Kieryzto pomník v r 1900

u příležitosti světové výstavy od
halen býti má oznámil v úterý
že sebrána již byla částka $50000
z čehož převážná většina jest vý
sledkem sbírek ve veřejných ško
lách po celých Spojených Státech

pořádaných Zároveň oznámeno
ze vláda írancouzská vykázala
pomníku tomuto místo v samém
středu Paříže proti hlavnímu
vchodu do obrazárny Louvreské

proti pomníku Gambettovu

Nestlstl aa dráze
Z Buffalo N Y oznámeno že

poblíže Corfu na trati New York
Central dráhy usmrceno v úterý
dělníků vesměs to Poláků a Že

další při tom poraněni Dělnicí
tito zaměstnáni byli odhazováním
sněhu a z tratě na níž pracovali
nsioupn na trar druhou by cestu
přijíždějícímu vlaku učinili V
okamžiku však přihnal sezopáčné
strany vlak druhý pod jehož kola
všichni nebožáci strženi

Náhledy Bryaaovy
Plukovník třetího dobrovolnic- -

kého pluku nebrasského W J
Bryan jA známo z hodnosti své
se poděkoval a v úterý příčinu
toho shrnul ve slova následovní:

"Nyní když mír uzavřen soudím
Že vlasti své mohu biti Drosoěš- -

oějŠím co prostý občan než vojín"
O otázkách veřejnýcbk projednání
nyní kongresu připadajících vy- -

jádřil se následovně: "Lid Sooi
Států zbavil Kubu dle flv v

nadládyvciziny a může proto nvní
zase phkročiti k projednávání otá-

zek kteréž před vypovězením
války k projednání předléhalv
jakož i otázek kteréž výsledkem
války jsou Může býti ie se mí
lím dle mbo náhledu vlak Spoj
Státy nakrájí ae přítomáě vět

záckým náhledům — kolonizační
to idei národů evropských Idea
imperalistická jest v přímém odpo
ru 8 ideou a ideálem kterýž cho
ván byl lidem americkým od sa
mého podepsání prohlášení neod
vislosti Národ náš musí se vzdáti
buď každého úmyslu na zavedení

politiky koloniální aneb vzdáti se
musí všech těch zásad na nichž
veškeré zřízení naše založeno bylo
Můžeme včřiti že vláda vzniká
lidu aneb můžeme věřiti že vlá

da přichází k lidu od těch kteří
mají ta největší děla a největší
lode obému však najednou věřiti
nemůžeme Národ náš nikterak
nemůže snášeti vládu rozdvojenou
poloviční republiku a poloviční

moc kolonizační —polovici svobo
dy a polovici poddanství Veškeré
řízení naše vládní naše nynější
zájmy a náš budóucí blahobyt za

kazuje nám pouštěn se do jakéko
uv politiky výbojné Jefferson
několikráte uváděn byl co pod
porovatel imperalismu leč od-

půrci naši měli by činiti rozdíl
mezi rozpínavostí na západní po-

lokouli a rozpínavosti kteráž nésti
musí zápletky s Evropou a s asij-

ským východem Též činiti musí
rozdíl mezi rozpínavostí kteráž
vyhledává dalšího území pro příští
osadnictvo a rozpínavostí kteráž
zabírá plemena cizí co naše po-dan-

ně

Jefferson byl pouze pro
získávání dalšího území na pevni-
ně severo- - americké byl však co

nejrozhodněji proti jakékoliv válce

výbojné a co nejrozhodněji odsu-

zoval získávání jakéhokoliv území
vzdáleného" Když táaán byl
jak by nejlepším spúsobem impe-rialístic-

politice Spojených Stá-

tů zameziti se dalo odoověděl:
'Někteří jsou toho náhledu že

mělo by se pracovati v tom směru

abjy' smlouva senátem schválena

nebyla já však jsem náhledu jiné
ho Kdyby smlouva zavržena býti
měla tu muselo by nové vyjedná
vání zahájeno býti a místo aby
enom oiazKU tuto rozřešili v sou-

hlase s náhledy vlastními museli

bychom řešiti ji cestou diploma
tickou při čemž vyloučena mož

nost není že by ' k zápletkám
diplomatickým došlo Myslím že

bylo by lehkým abychom to vše

skončili schválení smlouvy a pak
skoncováním věci dle vlastních
našich názorů Kongresem jedno
duše přijata býti by mohla resolu
ce v kteréž by stanovisko národa
našeho zřejmě bylo vyjádřeno
President v poselství svém praví
že jedinkým účelem vzetí Kuby
jest zříditi tam vlády stálé a pře-
nechání téže pak lidu tamnímu

Kongres mohl by stanovisko toto
schváliti a podobné stanovisko i

vůči ostrovem filipínským a Porto
Ricu prohlásili Resoluce taková
učinila by pak konec veškeré agi-

taci imperialistické Mohli by-

chom si ponechati přístav a stanici
uhelní na Porto Ricu i Filipínách
co odměnu za to co pro ně jsme
učinili a na Kubě mohli bychom
žádati i odměnu další Co se týče
Porto Rica kdež lidem tamním
dosud prohlášeno nebylo že sa-

mostatnosti si přeje mohli by
chom ostrov ten zabrati když by
lid náš toho si přál Co však

ostrovů Filipínských se týče jest
smýšlení ve prospěch samosprávy
příliš již pokročeným než aby na

připojení souostroví onoho pomý-
šleno býti mohlo"

Nádržka praskla
Z New Yorku oznámeno v úterý

že po 5 bod odpolední praskla
ocelová nádržka plynojemová Con-

solidated Gas Company na Avenue
A a 20 ulici největší to snad ná
držka svého druhu na světě a že
neštěstí ono několik životů lid

ských za oběť si vyžádalo V ná-

držce této nalézalo se osm milionů

galonů vody a spousta tato jako
hrozný příliv vyvalila se nesouc
sebou zhoubu Pokud zjištěno
býti mohlo přišlo při tom 6 Živo

tů lidských na zmar a přes dvacet
osob bylo raněno Plynojem do-

tyčný měli 75 stop ▼ průměru a

byl 160 stop vysoký a nádržka
do níž zapadal byla 150 stop hlu
bokou Neštěstí stalo se při zkou
šení síly nádržky tlakem vodním

když v nádržce jil 56 stop vody
ae nalizalo

Písárna 1402 Farnam 8t

Cagayan a Apairi padlo povstal- -'

cům do rukou 124 mnichů kteří
podrobení nelidskému trýznění
jemuž prý nejeden z nebožáků
těch podlehnul

Zprávy z armády
Sekretářem války označeny by-

ly již pluky jimiž dobrovolníci
u Manily službu konající vystří-
dáni býti mají a sice vyhlédnuty
k tomu pluky následovní: Pluk
dvacátý ležící ve Fort Leaven- - '
worth Kan třetí z Fort Snelling
Minn dvanáctý z Jefferson Bar-rac- ks

Mo a z Fort Riley Kan

sedmnáctý z Columbus Barracks
O čtvrtý z Fort Sheridan 111

a dvacátý druhý z Fort Crook
Neb —- K dopravě pluků těchto
připravují se největší lodě do-

pravní jež vláda má Mohican a
Mohawk a vypraveny budou ka-

nálem suezským

Zprávy spolkové

Íesko-Ná- r Hřbitovní Spolek

odbývá svou pravidelnou schůzi v

první neděli v nastávajícím roce a
sice v neděli dne 1 ledna Všichni

zástupci i členové jsou žádáni aby
se do schůze dostavili

Frank Svoboda taj

Dram Odbor Těl Jed Sokol

Zkouška na "Vesničané" ve
čtvrtek j}4 hodin večer v Národní
Síni Všichni jenž účinkovali při
posledním představení jsou žáda-

ný aby se v čas dostavili
: „ v Jos Mik řiditel

Sbor Hvězda Nové Doby ě 86 JČD

odbývá příští neděli ve 2 hod od-

poledne pravidelnou schůzi Nechť

všechny údkynč se dostaví
V Bartošová taj

Tábor Columbus číslo 69 W0W

Uniformovaná četa Táboru Co-

lumbus čís 69 Dřevařů Světa
bude odbývat příští neděli odp
svoje cvičení y Národní Síni

Jan Mathauser cvič

- Jan Hus Lože i 5 K P

odbývá svou pravidelnou schůzi
ve středu 21 t m v Národní Síni
a poněvadž jest to schůze posled-
ní v tomto roku jest žádoucno

by ti jež se dosuď nevypořádali
se dostavili a své povinnosti jak
stanovy ukládají zapravili

Ed Reich V K

Bolesti v prsou když trpíte nastu-
zením jsou často prvními příznaky
zánětu plicního Navlafíte-1- 1 Jemný
vlněný Uůcek s Chamberlaín'8 Pala '

Balm a obvážete je nad místem kde
bolest máte pocítíte okamžitá úle-

vy a předejdete tak nebezpečí zánětu
plic Podobným spúsobem vyléčíte t
bolesti v zádech v několika hodinách
Na prodej ve všech lékárnách

DRAHOCENNÁ KNIHA
0 Irflbcii pro r 18M fyxajrmNěco tepla norého Oujemná a mi
oeour&OOprokiiidébo chUtJícibo
poufeni o cenní drAbeii jak aiarH
mi ktrníky a Jak zbohatnout pa-

stováním drabule Zálete 16 cento
v kolkách a obdriite Ji idarma

John Bouscher Jr freepWtVl

Pékná farma ▼ JlinI Dakoti 10
aktft W akra Tidřlá--

no 10 akt-- 4 louky pouze 4 nule od mista íí ta-
jícího lbOO obrvatelA íetí aouted I eéd ob
chodníci r DiěNté prodá se tblmi lacino aneb
Tjmeni za mensu majetek Hlaste ae a

F J KAŠPAR (tř
1434 So 13 su Omaha Niaa

lídn f Pn Wolf 1 Omany kterfnuc Jv před měsícem odjel domněle do
Howard a Val lev Co Prosíme o sděleni kda
e zdržuje abychom mu dopaatl mohli

ya rokroku £apaan

Záchvaty trvale vyléčeny Záchvaty a
iniií po Jednodennía oiírání Dr

K line' Grtafc NcrT Rmtnnír 7aí1aa al nm
ř 200 láhev na ikoKiku Obdriite ji zdarma
►rK Kline Ltd l Arch KU Phfladelohla
Pa HOrKTWt

Jllýn na prodej L&S pro
r

obchod Vře dohfe ssřízeao a Wl ta 1
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Žalují přeplavní společnosti
V Chicagu podáno bylo v úterý

v krajském soudě spolkovém pět
žalob proti přeplavní společnosti
La Champagnie Generále Trans-atlantiq-

kteráž vlastnila parník
La Bourgogne kterýž jak zná
mo 4I10 července následkem

srážky s anglickou jednou lodí
obchodní poblíže Sable~ Island
utonul při kterémžto neštěstí
několik set lidských životů utra
ceno bylo a sice žádá se v každé
žalobě o náhradu $50000 Žalo-

ba opodstatňována jest výsledkem
vyšetřování admirality francouz
ské dle kteréhož důstojníci ne-

šťastného parníku podle pravidel
plavby námořní se neřídili

Vzpoura v káznící

V coloradské káznici státní v

Canon City udála se v pondělí
vzpoura vězňů při níž tři ' osoby
raněny byly O vzpouře podána
guvernéru zpráva následovní :

Když vězňové u snídaně se nalé
zali vytáhl pojednou vězeň Geo
Miller pětiletý trest si odbývající
pojednou ze záfladří břitvu a vrhl
se na strážníka RB Lamoreauxe
na něhož zášť měl než však ublí--

žiti mu mohl byl ze zadu strážní
kem Van Gohrenem chycen Mil- -

er obrátiv se zasadil tomuto
břitvou hlubokou ránu do tváře a

krku a podobně i strážci Fitz-patricko- vi

učinil Než dalších
ran zasaditi mohl střelen byl ji-

ným strážcem do nohy kterážto
rána k puštění břitvy jej přiměla
Na to záhy zjednán pořádek 9
Miller dán do želez

Z KUBY

Prvým vojenským guvernérem
Havany jmenován byl v pondělí
sekretářem války generál Ludlow
s právomocí ve všech otázkách
místních Gen Ludlow odebéře
se na místo nového svého působi-
ště bezodkladně tak aby generál
Green dosavadní velitel zpět do

Spojených Států co nejdříve vrá-ti- ti

se mohl aby do výslužby dán

byl
V Havaně došlo v pondělí po

obdržení zprávy o smrti generála
Garcia k vážným výtržnostem

pri nicnz tri osoay usmrceny a
několik jich poraněno Ctitelé
zemřelého pokusili se totiž z úcty
k památce zemřelého o zavření
všech místností zábavních a pouze
v divadle Tacon hlavně Španěly
navštěvovaném setkali se s od

pórem kterýž za následek řežbu
mezi Kubánci a přítomnými dů

stojníky španělskými měl Za
kročením gen Greena zjednán
sice pokoj teprve však pak když
z rozkazu úřadů španělských
všechny kavárny a místnosti zá
bavní zavřeny byly
Vrchním vojenským guverné

rem ostrova Kuby jmenován byl
v úterý presidentem generálmajor
Brooke a práva jeho budou těmi-té- ž

jakýchž za správy španělské
generální guvernér ostrova poží
val Každá ze šesti provincií
ostrova bude míti zvláštního gu-

vernéra vojenského kteří však
budou muset jednati V souhlase s

rozkazy guvernéra vrchního jehož
moc bude svrchovanou
Komisí kteráž vyklizení Kuby

na starosti má odproučeno kon

gresu by na Kubu pro prvý čas

poslána byla za účelem udržení

pořádku posádka 50000 mužů

kterýžto počet rozvržen by byl
mezi jednotlivé provincie následov-

ně: Pinar del Rio 3000 Havana

24000 Matanzas 10000 Santa
Clara 10000 Puerto '

Principe
2000 a Santiago 1000 Celkem

požadováno jest k účeli tomu 45
pluků pěchoty 5 pluků jízdy a 6

baterií dělostřelectva polního
Z FILIPÍN

Z Manily dochází zprávy o ná-

silnostech jakých! r severní Části

ostrova Luzon dopouští se po-
vstalci na Španělských zajatcích
hlavně pak na mniších jíl do ru-

kou jejich padli Při dobytí měst

t
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THE HOME FIRE IN5URNCE COMPANY OF OMAHA

Bgan buine Novetnbcr 1884 with oxe hundredthousand dol-

lar Capital and during thse fourteen years has issued over

onk huhdrid andtwestt THOťSAND poLiciEs insuring over Ninety-tw- o

Millioiis of property and rcceived over 011 milliow focb
HťKDRED TUOCBAHD DO IX A KS IN PŘEMI IMS and paid Over THRKE

TiiouBASD skvěn HCHDHiD losses to the {teoplc of a

amounting
to over $40000000 and now has assets amounting to over thkekhcm-dke- d

ANorw'EKTT-riVBTliOL'8Aii- D íiolLabs and a net rurjilns of over
NK HUSfDKED THOf 8AKD DOLLAB8 TlIIS 18 THE WOKK OT FO ČRTE EX

tears in onk state The Home Fire has made a splcndid record for the

prompt paymentof all honest losses and its conwrvative management
and stcaďíaMt aim to merit and reeei ve the confidence and support of the

people by conducting ita business on business princi ples has U-c- n

by an abandant patronage and deoerved Huceeca It ís the oldest
aixl Iargcst utate company and one of the bet known and has more pol-

icie in foreo in Xebraska than any other company doíng business in
t!ii atate

Thís is a record ofwhich we may all be proud as the uccc of a

worthy hoine company is an honorami credit to our statě and ve
tmtt thut we hall contintie to merit and receire your generoua patroo-ag- -

in the futare
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