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koná jinou práci pro svého man
žela nežli obvyklou práci ženskou pili rozbili tUůl ukradli lžičky

postříbřené nádobí a odešli řkouku příkladu v obchodu jako v tom

případě že jest oprávněnou ku8esl-Weok- ly Editlou ce jednoduše dopálenému majiteli
Pabliahed by National Prlntinp Co platu za to

SW-- ll So 12th St—'Tel 1008
aby to napsal Ovšem že takovéto
výstřednosti jsou potrestány když
vinníci přijdou na jevo avšak to

Amerikánsko-Slovensk- é Noviny

$250 per yetiSutscrlptloo ty nulL

nic neprospěje stranám poškoze
Čtou levity Polákům jichž časopis
Stráž orgán národního polského
kostela kárá redaktora Rovninan- -

Vychází každé litery" pátek ným

nabyla avšak posud nepoužila
Když by nechala projiti rok letoš-

ní pozbyla by práva toho Může

tedy býti) že se během tohoto roku
dočkáme spojení s Yankton přes
Schuyler

— Ve Valley County Times čte-

me o jednom z tamnějŠích osadní-
ků následující: Před osmnácti lety
přijel Lorenc Dančák do New
Yorku z Čech aby v Americe hle-

dal své štěstí Byl tehdy statným
devatenáctiletým hochem ku prá-
ci ochotným a sotva že vystoupil
na pevninu přidružil se k němu

agent kterýž mu sliboval $30 mě-

síčně ku stravě a šatstvu když

precincty městy a vesnicemi k

podpoře za účelem zvelebení týchž
opravy ulic cest mostů radnic
odvodňování bažin atd a kú pod-

poře dráh Během týdue uspořá-
dali studenti v universitě za pří-

ležitosti návštěvy ústavu toho
sněmem zábavný program mezi
nímž byl í tělocvik při kterémž
však student Harry Smith z

Dodge County spadnul a zlámal
si nohu Sněm chtěl mu povolili
$500 ku krytí vydání s léčením
což ale otec jeho odmítnul a proto
přijato sněmovnou jenohlasně
usnesení kterýmž vyslovuje se

politování nad nehodou a uznalost
Otci V odpoledním zasedání

Ohledně ukládání daní domoka proto že radí k smíru s RuNárodní TiskárnaVydává - -
skem AS Noviny praví: "Bratří!

509-51- 1 Jlfnl 12 Dílce-Tel- efon 1008 rodei počínají stěžovati trpce
Praví že ukládáme jim daní tolikJeště jednou vám pravíme Že

Řídící redaktor : J Rosickj jako Spančlé a že naproti tomudělili jste se tam dělíte se tu
tratíte sílu i jednotu Tam vám obchody se nelepší Obchod

Předplatné i

viasť rozdělili tu zahynete ve níci kteří mají prospěch
v

V misií dodávkou do domu bez přílohy Í3

velkém proudě anglo-saské- m jest peněz zae utracenyen jsou8 přílohou
S3- -

nm nnené Stát v a Kanadu bex

NEBRASKA

— V Hastings vyjednává se o

otevření továrny ku nakládání ne-

boli konservování zelenin

— V Humboldt opařilo se tří-

leté dítko George Coopera spad-
nuvši do vany s vařící vodou

— V noci na neděli zničena byla
ohněm stáj Henry Stolla v Bea-tric- e

Škoda obnáší as liooo
— Z Columbus se sděluje že

ozirrka v okolí byla nedávnými
krutými mrazy velice poškozena
neboť mrzlo na holo

— Pan C A Killian v Morse
Bluffs Nebr má na skladě a pro-
dává velmi lacino všechny druhy
uhlí kočáry vozíky hospodářské
stroje větrníky pumpy atd tf

— Z Clarkson sděluje se nám
že tam jest dobrá příležitost pro
dobrou konírnu (livery stable) kte-

ráž hy tam dobře prospívala
Bližší zprávy podá P O B 28

Clarkson Nebr

— V Central City zničen byl

požárem v neděli v poledne vy-

puklým nejobchodnější block v

Američané a Angličané' zvláštěn totiž nepřijdete k rozumu a ne
Knihovny Americké v 2H

těch několik kteří prodávají zbouznáte heslo Že: "V jednotě síla'8 Knihovnou Airrickou 1390

ží z domu doveŽené Čínští a doa při tom budete se držet slovanDo Čech bei příloiy 8300

8 přílohou
H-5-

6

půjde pracovati na velkou farmu
blíže New Yorku Mladý Dančák
odveden na loď a řeklo se mu že

bude se plaviti pouze jeo několik

morodí obchodníci myslí že mají
Haldy předpl ctitel oprávněn Je k premll

ské idei a nebudete podporovat a

krev vaší prolévat za vrahy Slo-

vanstva jako jste to učinili v le
spravedlivou" příčinu k stížnosti
Jejich obchod trpí a mnozí opou
štějí město a stěhují se na venek

noain vsak ve skutečnosti odvá
OhláSky tech 1812 1848 1854 a 1877 zen pyi ao otroctví líyj odvezenDrobni a řízné ohláiky uveřeJBujem pouze

(na Kubu) a dán do práce ku stavTi kteří zůstali drží se jen zuby
nehty a dotazují se kdy dostane

kdy vaší bratří v řadách tureckých
bojovali proti křesťanům-Siova- -

řa° kdy uemze i oojeanavce přiloženy Jsou
drobné ohiááty obyčejné velkosti nepře- -

Zasahají i natec ciume tn cenin za irisrst
č tá- se jim neodvislosti Zdají se dorazná omaaenl blahopřáni úmrtí a Jiná nům Naše stanovisko je to

bě dráhy kdež byl držen osm mě
síců Když kdokoliv z tam drže

ných odepřel pracovati byl pově

I1U0 tři Dálce za každé uveřetnění
Machr ki mnívati že kouzelný stav svobo't proto přiloží objednávcn tolik Rusko jest država slovanská

miii si Dřete Čenvpeníz ]ak velko i oh iuku
dy překlene jejich zející propastohláíek na dělit doba oznámí se ochotni na šen za palce za trest Pozděj

država moci síly a civilizace
Před Rusem koří se celý svět

osadám nedostatku pracoval v cukrové třtině a málemZásilky peněz
Ruská krev vysvobodila Jihoslo- -

hlavně projednávána předloha če-

lící ku změně volebního zákona
tak aby nebylo dovoleno jedním
křížkem v čele lístku hlasovat!

nýbrž aby každý musil označiti
křížkem jména všech jímž hlasu
svého dáti chce Populisté opravě
této houževnatě odporovali však
byli v menšině a předloha odpo-ručen- a

k přijetí Sněmovna se
pak odročila do pondělka V
sněmovně posl včera '

byly pro-

jednávány v plenu různé předlohy
a většina zamítnuta Mezi těmi
byla jedna předloha českého zá-

stupce p Dobrýho ustanovující
že za uložení poslední vůle v úřa-

dě okresního soudce má placen
býti poplatek 25 centů a jiná
předloha Beverlyho vztahující se
na práva policejní komise

Vyšetřovacímu výboru zvole-

nému aby vyšetřil pověití ohled

"Mezi obyvatelstvem manilskýmneb expressu "Money Order" a tfi nám se by byl zahynul horkem a špatným
s ním nakládáním Konečně uprchlvany z pod jařma tureckého Kusí jest ještě jedna velmi nespokojenátalie Te v registrovaném dopise aneb i

ukázkou bankovní jest zásilka jista K
chce platit! "cbeckem" na bank necbf zařle jsou naší bratří a naší bratří trpí třída a to jsou bývalí úřadnící městě v kterémž nalézala se síB

a dost u se znovu do Ameriky a

později do Valley County Bydlí
od věkovitých vrahův Slovanstva doby nadvlády španělské Jsou to

oKcento více proto ze tolik musíme platit
banku za kolekci aneb ať koupí směnku
idraft) na Omanu Chicago neb New Vork Na
míst drobných peněz přijmeme tet i - a

Novodobných Dřevařú tiskámNěmců Maďarův a židův Nám teď s rodinou západně od Ord
Republitan a čtyry neb pět obchocentové kolky Viechny zásilky nechť Jsou

je též svoboda milá a pro vaše
domorodci kteříž zastávali písař
ské a jiné drobné úřady před pře
vratem Očekávali že svoje po

jest jedním z aejzámožnějŠfch Če
dú

fantasmagorie my neodtrhneme se
zasiany poa jeanoaucnou aaresou pouze tak-

Pokrok Západu
Omaha Neb

— Schuylerská Časopisy přinášíod našeho staršího bratra To si stavení pod správou americkou
ských farmerů-- v okresu Má tři
čtvrtě pěkného pozemku a jest
dobrým občanem Když vyprávěl

zprávu že maškarní ples pořádanýzapamatujte!" udrží a nenamítali tedy proti zrně
tamnější Těl Jed Sokol byl nejně ničeho až když shledali že své zkušenosti na Kubě mluviOmaha Nebr 21 února 1899
nojneji navštívenou zaDavon zeameričtí vojínové nastoupili místa velmi trpce o ukrutnosti SpanělůChtí svoboda a neodvislost všech kdy tam odbývaných Přes kteří byli jeho dohlížiteli a má zakteráž oni za svá vlastní považo
800 vstupenek bylo k plesu pro to že Kuba se hodí pouze jen pro

Každým dnem přibyvX na

filipínských více obětí jicbŽ Započetí války proti Spojeným
ně nesprávností v úřadě auditora
státního podal bývalý příručí Li- -

dáno
vali Nechtíce se přispůsobiti
hrubší a těžší práci tito většinou
mladí a obstojně vzdělaní lidé

dobytekStátům je samo sebou důkazem - Státní pokladník Meserve chty formální stížnosť pozůstávaže obyvatelstvo filipínské nemíní
netají se tím že jezdí na železnič Státní sněm nebrasský

jící z 10 bodů a sice obviňuje au-

ditora': Že zadržoval peníze v úřa
se spokojiti záměnou poddanství
španělského v americké nýbrž že

staví se též na stranu hnutí pro
neodvislost Filipín a mnozí z nich
odebrali se na venkov Za jakou

ní bezplatné lístky A přece odpor

životy a zdraví obětovány jsou
pod zámínkeu lidskosti

Vláda rozhodla sc rozšířiti pra-vom- oc

na celé souostroví filipín-
ské co nejdříve To znamená
odeslán! tam dalších posil a obě-

tování dalších životů

proti bezplatným lístkům byla Posud není žádná změna v situhodlají bojovati o svobodu svou
příčinou lze se domyslili " jedna ze zásad populistíckýchproti Američanům právě tak jako

dě přijaté že se svými přátely při-

jal lístky od B & M dráhy k vý-

letu do Černých vrchů že přijímal
před volbou lístky od dráh k fe- -

ai: 1 - _ y 19
aci senátorské Potřebný počet
republikánů se posud neshodloPodobně soudí dopisovitel New vuu Které pan meserve p jeno

soudruzi byh zvoleniYorského Evening Post v dopisu
dříve bojovali proti Španělům Též
množí se důkazy že tato jejich
snaha byla již dříve dobře známa

na podmínkách za jakých by byl
volni zúčastniti se kaukusu drovánf jeho nominace a zvolení:psaném asi toutéž dobou Píše: — T Duda V Linwood Neb

že příručí Simpson a Palm dopou"Lidé naděje plní očekávali že právě otevřel nový závod s hospoPoslance Mercera v kongresu do Thompson a jeho přívrženci poža-

dují hlasování tajné a odvolávají štěn se vyděračství že auditortak brzo jak domorodci pochopíšel v tyto dny dopis psaný jed-
ním z dobrovolníkůpluku nebras- - zpěčoval se prováděti zákon vztasvobodnou vládu a osobní svobo se k tomu že jest to právem kaž

dářskými stroji vozy kočáry atd
a čeští rodáci učiní dobře když jej
navštíví a přesvědčí se jak u něho ždého občana zapomínajíce oři hující se na pojišťovací společdu kterou jim Američané poskytského koncem minulého roku( v

němž vypsána jest obšírně situace
nou budou tomu rádi když zde tom že volba senátorská není 'pomohou laciněji koupiti nežli kde

PO ČTVRTÉM BŘEZNO BUDOU NÁSLE- -

dující státy až dosud silně demo-

kratické zastoupeny každý dvěmi

republikány v senátu Spoj Států:
Západní Virginie Marylaod a

Newjersey Z Kentucky a Dela-war-e

bude v senátu po jednom
zástupci

BÝVALV POSLANEC V KONGRESU

z Clevelandu kapitalista Tom L
Johnson jehož domov jest v New

nosti že prý společnosti dluží
státu 1500000 ale neučinil niče-

ho aby je k placení přiměl: Že

zůstanou avšak to se nesplnilo kohk jinde (dt 11 tf)aká tam panuje a vysloveno pře
ejich zvyky a tradice jsou příliš

dobná volbě jiné že oni co zá-

stupci lidu nejednají a nemají jed-na- ti

libovolně nýbrž plniti vůli
svědčení že musí tam vésti k - V Atkinsonu spáchal samo dne 22 března 1807 dovolil nf(srážce Týž píše mezi jiným: vraždu oběšením v okresním vě ručímu Pooíovi vzíti neoprávněnětěch kdož je zvolili a že občan"Domorodci počínají se nás tá zení John Rober sběh vojenský z

pokladny státní $225 Že předzati jestli jest pravda že Spojené
stvo jest oprávněno věděti jak jed-

nají jak hlasují aby mohlo posou- -
Fort Mead kterýž byl tam dopa volbou dovolil příručím abv jeStáty budou požadovati aby složí den a zatčen Oběsil se na ŠlíchYorku prohlásil že se chce vzdáti diti zdali jeho vůli konajíli zbraň Zdá se že nepochopuiíveškerých jiných snah a věnovati aby se mohl uškrtiti musil kles- -

zdili a agitovali pro něho kdežto

práce úřadní konána byla zvlášt-
ním zjednaným klerkem který za

takovýto úmysl Ptal jsem se Práce sněmovní pokračují nynícelý svůj život nauce H George nouti na kolena a v tom postavení
jednoho z mých povstaleckých setrvaliNevíme jest-- h se mu ♦ to podaří
přátel onehdy co by on a soudru

lépe nežli Georgeovi samému

rozdílnými od amerických než

abychom mohli s nimi snášeti Ti
Američané kteří byli v úřadech a
měli nejvíce co dělati s povstalci
a domorodci a prohlašovali zprvu
tak ochotně že povstalce lze
spravovat! s trpělivostí a diplo-
macií nyní postrádají naděje a
prohlašují že jestli budeme chtíti
držeti tyto ostrovy bude to mocí

býti jen násilím"

Tyto náhledy byly psány před
vypuknutím nepřátelství a události

potvrdily jen plnou měrou jejich
oprávnění Nyní již nemůže být
pražádné pochybnosti o snahách!

— V Leigh přišel železniční jed

rychlejším tempem neboť jednak
propracovali se Členové sněmu

poněkud z prácí přípravných a

odbytí prácí těchto též dovoluje

to dostal anj l~ vybízel své pří-
ručí aby obecných peněz použí-
vali k spekulaci — To jest dost

zi jeho učinili v případě takovém
natel o mířto svou neopatrnostíPokrčil rameny významně a odpo 1 V 1 1

bPANĚCšTf kapitAjíi válečních
námi potopených lodí budou prý Kterouž Dy dví maiem zavinil ne velký rejstřík hříchů tvěděl: "Až budeme mrtvi mohou pokračování rychlejšíštěstí V jednom z minulých dnůpostaveni před vojenský soud si Spojené Státy vzíti našízbraB" Život redaktora zachráněn užíváV senátu minulý pátek překvaobdržel telegrafický rozkaz abyaby vysvětlili jak se to stalo že "Ptal jsem se jej pak jak by ním Chamberlain's Cough Keroedy

Počátkem října 1896 jsem naatvdnul a
zadržel vlak k východu jedoucíztratili v každé srážce s loďstvem

pil předseda sntm neobvyklým
krokem Podal totiž svým vlastjeho lid byl spokojen s annekto

VŠak zapomčl tak uČiniti a srážkanaším Zbytečné vyšetřování! To váním Pravil mi svou dobrou trpěl plicním neduhem Stále jsem
kašlal snažíce se odkašlat)odvrácena byla pouze jen náhodou

ním jménem předlohu Jelikož
předseda senátu jest Členem jeho šnice cosi však nemohl (mm a nt&„a

angličinou: "My chcem neodvi-slos- ť

my neebcera annektování
že se totiž parostroj zvláštní na té

jest známo dosti dobře Ameri-

čané měli lepší zbraně a dovedli
lepší mířit

a úmyslech lidu filipínského Ame
je ae #e mohly by se z toho vvvinmiípouze ex-on- icio jest pochybno

zdali má právo podávati předlohy
ričané jsou nyní právě takovýmiku žádné zemi pod sluncem a bu

tyrany a katany jako byli dřívedeme se raději bit jestli k tomu jako členové ostatní Však nikdo

souchotě radil jsem ae a domácím
lékařem Na to pak koupil jBem si
láhev Charoberlaiďa Cough Eemedy a
poznal jsem okamžité úlev v Ní

Španělé a čím rozhodněji a úsilodojde" Dalším vyptáváním jsem nic nenamítal a proto přišla před
sněm Jest to předloha kteroužvnéji budeme proti nim vystupo-va- ti

Čím více jich odklidíme a
zvěděl že jediným rozřešením

otázky byla by neodvislost pod

samé trati naproti jedoucí v Clark-

son o minutu opozdil
— V Platte a Colfax County

zřizuje se zavodSovací stoka kte-

ráž beře rodu z Loup City a o

kteréž se nyní tvrdí Že může
mimo vody k zavodňo-

vání ještě i dosti síly k vyvození
elektricbého proudu o 1 1000 koň

se naprosto zapovídá dráhám vy

V AlXEGHENY UVÁDĚN BYL NOVÍ

řád Karel IV do lůna ČNOPJ
za velkého účastenství a veliké
množství blahopřejných projevů
došlo ku slavnosti Mezi těmi

jak se v orgánu té Jednoty dočítá-
me nej větší nadšení spůsobila
"připravená leč nevyřčená" řeč

povraždíme tím více bude zrůstat

užíval jsem celé tří celé lahve plíce
mé byly zhojeny a pozdraven- y- R 8
Edwards vydavatel "The Review"
Wyant 111— Na prodej u všech

dávati jakékoliv jízdní lístky bez
zášť a nenávisť jejich k nám

ochranou Spojených Států Chtěl

jsem mu vysvětlili nemožnost
takové věci avšak on setrval při

platně komukolivěk aneb vymě- -

Kdybychom byli jednali vůči nim fiovati čili prodávati je za cokoliv
tom tvrdošíjně Jak se podobá jiného uež za hotové peníze

ských sil a sice 7000 v Columbus
v duchu v jakém předstírali jsme
válku zapoČíti a poskytli jim ihned

příležitost k zřízení vlastní neod- -
pana E V Což teprvé kdyby jí Mimo projednání různých předloha 4000 ve bcnuyier Lze prý

"ALFilA-D- E UVAL"

MEH] SEPMATMS
byl skutečně "držel?" v plenárním zasedání prošla předtotiž zavěsti stoku tak aby dospěvislé vlády a správy mohli jsmeVýkonný výbor Národní Jednoty la ku spádu 72 stop Síla taková

jest to převládající mínění Jeden
zámožný Španěl se mne ptal co
soudím o politice Spojených Stá-

tů vůíi Filipínám Pravil jsem
mu že očekávám politiku osadní
nebo teritoriální "Pak se budete
muset biti 8 plochooosci" odpo

loha zapovídající rozmČřovati ně-

jaké pozemky na loty když by na

týchž vázl dluh V sobotu sotva

činiti nároky na jejich vděčnost a
zachovati si jejich přátelství kdež

Sokolské odbývá námitky proč dala by se snadno přenésti do
zase minule jako obyčejně nezadá Omaby aneb kam by bylo zapo quorum bylo přítomno při zapo

ir - § š a 0 aa b

to nyní jsme právě takovými ka-

tany jako byli Španělé
tisk za nejlevnější nábídku vývo treby se ztrátou ne vetší než 10
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