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ROCMIK V

CRETE NEB

ČENĚK DURAS
Český boninec Páni hostí na-

leznou vždy čerstvé Omahské pi-

vo Havanské doutníky a kule-

čníky nejnovějsích druha
drri

TcTfTšteidl
Ceaký dlář obzloaií krajany

Té vidy dobře jak se každý kdo
u něho doud koupil ku svému

proféťhu přesvědčil

' M ČADA
Oborník Kdo chce dobrou

trvaolívoaobuv xa mírnou ceno

nechť jej navilí vl

JOS KLÍMA
llotinkýt u nádraží Crete Neb

W AKSAMIT
Kofář a koiář Main Ave

CEDAR RAPIDS

F DVOŘÁK
NrjvřtM eký obuvnický xávod

Vf rol ky domáH i nejvj blale--1

nřji h východních továren vždy
u vdklm v béru

Z ve zboží ? ručl

J B MUSIL
Soiliř a řeweniř xhntovuje

vltlriy práce re tím oboru k

úplné spokojenosti Správky se

ls odkladu vykonávají Za viech
tiu práci se ruH Přijďie a pře
vě Jíte m (JM2r5)

Schuyler Neb

TL PEŠEK
zhotovuj vlečky práce kovářské

pílív# a k úplué apokojvnosli
Tak il"í rti a přiměřené levnou
ináct i'kI-tane- te nikdo jinde

ASABP
iom'Xfiif k porode T Omtie
Lydli 192 roh 12té a Harney ul

vdie lékárny Koedra'

VRCHU!
jg-g-

N

Cestovatelé

lf ttMl

fejl#jí Ikrray i nápoje dobrt
{imU-- a Tkřré pohodil

bm uflliriusos O?I IŠTBC
VÁCLAVA KUČERY

rieittf u tttmlHi llall

Chí-trl- i vám jako roalvas piva
JJJt© do hotlince Pivobkova!

ttír roh TaJohuMon ulice
V OMAHA XEB

ČKSKÍ' STRAVNÍ DŮií

louxdva bloky od nádraií
a oblooit via ochotou

Octující zvláltě m vpoiornují
} mimo vielo pobodll BaisBou
ta l& i ixUUi6 porady xvláit

při vyhledávaní ioxeinka
Franta Pivoňka

boatinký

Nejčelnějií obuvnický závod !

HENRY DOHLE CO

Maji nej !) a nejvřtXí záaobo

BOT a STŘEVÍCŮ

Za zboif se rufl

Cis 210 Farnham
mezi 12 a 13 ulicí

OMAHA NEB

WAJE5COO
Kupujte vale aboží a

MU3GCLM AN & CO
vedle poity lotaoete vie nej-

levněji a zboží nejlepSí a xa vejce
a máal nejtyHl ceny

Vahoo riebraslía:
Proí chodíte do V li E SI O S T

pro polní niřadi kd) I m&žcteje

koopit práv Uk levnS v

Wahoo o

j xi lazas Ct oo
kteří prodávají pouze nářadí

a za nejtepH uznané

a ice

rcziévaci i řádkové secí '

troj'
-

PATKICKA a WEllíA p}uhy
WKIKA oorávacay' '
Ji EWTON-- votr

NEB DHE 17

Psaní státního sekretáře Fi-sh- e

poslané lordovi Derbymu

arglickému ministru zahraničních
věcí bylo dne 8 května uveřej-
něno Psaní to pojednává o vyN

dání Winslovra velmi obšírně

Státní sekretář žádá vydáni Win- -

slowa na základě desátého Článku

smlouvy naší o vydáni zločinci a

Anglickem dne 19 srpna 1812

emluvoné —Winslow jest obžalo-
ván zo zločinu kterýž v seznamu

oněch zločin a uveden jest kteréž

vydáni zločince povinným činí

Zločin ten spáchán byl v obvodu

právomocnosti Spoj StátQ xloči-ne- c

naleil útočiště v Anglicko a

Spoj Státy uvedly dosti dSkazS

aby zatčeni a vydáni jeho spSao-ben- o

býti mohlo

V New Yorku utvořil se před
nedávnem republikánský klub

pod jménem Union LcagaeClub
jeboi snahou jest oprava ve stra-

ně rep Klub ten sestává x mul 5

na slovo vzatých a s potěšením
vítáme sjev ten považujíce jej
za nový dokaž ie poctivá nevy-

hnutelné zavedení oprav uznáva-

jící část probouzí se z nečinosti

gvé Za člena kluba tohoto navr-

žen byl tČŽ Bristow však obdržel
ze 130 kuliček 12 černých a nebyl
tudíž přijmut Černé ty kuličky
vrženy byly přátely cukrovarní-
ka Durant kterémuž Brialow též

drobet šlápnul na prsty
v loděnici Broo-klynsk- é

přivedo prý na světlo
mnohé podvody a korupci tu p
cbánou To so nechalo očekávat
Loděnice ta byla-

- dávno známá
co rejdiŠtě politikáři a Čím dříve
budou podvody tu páchané na
světlo vynešeny a viníci jtotre
stáni tím lépe Praví so že svě-

dectví podaná přímo zaplétají se
kretáře Pobeson však poslední
doby bio tolik nepravých tovět
stí pouštěno do větru za příčinou
dělání politického kapitálu že

nemažeme věřit ničeho dokud

výbor svoji zprávu nepodá

I ta slibovaná odhaleni straš-

ných a nesmírných pod vod 3 pá-

chaných v pokladničním odboru

Kierez ueiniu rqei serg rrenuer
objevují se pouhým stralákem
Než Prender postaven před vý-lK- )r

rczíiřovány pověsti že erí-z- e

určené ku zmaření byly znovu

vydáványTo také skutečně Pren-de- r

svědčil v přímém svědectví
však při křížovém výslechu při-

znal se ie to byly peníze v tisku
zkažené a neb n~ jedné jen stra
ni tisknuté a tudíž fiplně bescen
né a ie by ly rozstřihány na prouž

ky a použity k zahalováni peněz
Taktéž se přiznal ie byl před
výborem kontrreaním dne ? hřeš-

íte 18?tS a ač v$děl tolik"co'ví ny-
ní přede tehdy neuxnal sa potřeb-
né o tom se xmíniti Zdá se ie
výbor má již dosti na jeho výpo-
vědích a Že nechá jej běžet

f Výbor který vyšetřoval zále
lítosti tiskárny Spoj St podal v

kongresu dne 12 zprávu v niž

oznamuje le ze svědectví se pře
svědčil ie děly se mnohé podvo

dy a nepravidelnosti v řízení té
samé a odporoučí aby tisk kon-gresní- ch

zápisek obstarijváct byj
na dále oď Franklina Rires

kterými se má učinili smlouva
Konečně odporoučí k prozkou-
mání zda tiskař Clapp mBže dán

býti v obžalobu senátu (írapeach

ment) Z ceI4 ti správy vysvítá
téi soběckoet tak jako xe vlec--

ostatních krokS vyšetřovacích
výboru Pakli dály se skutečně

podvody v tiskárně není proto
jíž potřebí zrušili ji A pakli by
bylo výhodnější nechat xápuky
kongresu tisknout! v tiskárně ji-

né proč to má býti práv Fran
klín Iiivesf Prof jaá í imlouva
tltavíniti a ním 1 Pro! nemaif se

přijroouli aábídky jinfeb tiskař S
a učí niti smlouvu a tím kterf
práci ta nejlevněji vykoná f Od-

pověď na tato mnohá proč ? jest
arci snadná Demokraté potřebu
ji ve Washingtonu Časopis kaž
doročně Činí se pokusy o jeho za
ložení však nemohl se tam iádoý
udrieti KJyi hade Itivesovi u- -

děiena ainlouva na tisk zápisek
xa jeho vlastní cenu (a o tu bylo

byjii postaráno aby hýla dost

vysoká) pak bj se jii Časopis mo-

hl udržet jelikoi by výtěžek s ti
sku zápisek kryl schodek při ca

eopisu i '

(j Před výborem právním Ty
slýcháni byli v úterý (dne 16) &

řad n lei dráhy Union Pacific v

záležitosti oněch bezcenných bon-dBktcr- éž

Blaine oné dráze xa 64

tisíc prodftti mil T A Scott se

přiznal ie on aám a ne Blaine

ony bondy dráze prodal a Blai-

ne ie a tím nikdy neměl co dělali
ani přímo ani nepřímo

l Velký nátlak byl vyvozován
n§ presidenta aby udělil milost

odsouzeným kořalecním podvod-níkfi- m

If cKee a lícGuirr Pro- -

sídent vlak na prosto odepřel
sminiti rosbodnutí soudu

Již vystrkuji rohy!

Guvernér Vance xe Sev Karo

liny podal v kongresu aávrh aby
kontraktorSra kteříi ve čtvrtletí
předcházejícím vypuknutí války
dopravovali pel ty aa placeny
byly požadavky jejich kteréž &a

příčinou vypuknutí povstání
nebyly—

Výtor kongresni pro hráze le

ky MioHiatippi minelý tfden od-

býval poradu aa příčinou bávrbe

aby povoleno bylo $310#00i) na

pro xatlmné opravy hrázi při
řece

Telegramy s Washingtonu své-

st ují le mnozi demokraté cajsii
že by povolení těchto jMfoia iuo
hlo uškoditi straně vlak výbor
bezpochyby odporučí přijmutí to-

ho návrhu
Návrh gav Vance a jednáni

výboru o povoleni pecíx pro

proxatimné opravy hrázi

řeky MiMM&aippt jest wlevýznaao-n- é

Z této malé ukázky možno
nám soudit jaké ho£odař&l
mohli by jsme očekávat kdyby
strana bývalých rvbell chopila e
Vťsla vlády Uměli a usěj! sice

hezky hovořili o korupci dp-rác- b

st J však skutek— utek

Pokusy jejich o odkrývání ko

rupce ju pouu é strojek děláni

politického kapitála a ty aau-- é

ohledy řídi vlečky kroky jejkb
O skutečné šetraovli o skstcCnJ h

opravách není u nkh ani zmínky
víe d4iá se jetj proto aby to )irv
spělo straně aby příil! tual jenž
na křeslo preiJťntk J utJti
by 1 demokratem aby přilii koa--

grei v obou odvtlch bj i de

mokratickým v I terímž jiJa by

jih zaujímal pak míto první tak

jako již nyní je zaajítb-- á v sn
movnS zistupcS
Netí uivi"io by jih" se ráJ

Zmocnil obecni VlJ%ť
má mnohého xsnotřebi t
nechá poes enSti kcapttU Ny-

ní potřebuje na prozatím-no- u

úpravu nábřeží Mivi-p-

pouze 3100 000 Na úplnou tr-

valou opravu bude milí zj-oře-L-
i

tak nejiký pakatjisií oLbile-jic- i
as ft) mií Pak nevy hnatrlbě

potřebuje asi 2X mi lioni aa kř sá-

ly tolikéž ai na podporu Tom

Scottovy dráhy Pak požadavky
za dopravu ošt před 2etaVcli

lety těch nýcb iot kterZ do-

nášely dopisy a Čaopiy jovzba- -

zující k povtánf dál jsou ta
požadavky sa s uvařené joěai

vojkeia v pr&U-b- a

války a mnohé jiné Hladaky
které se objeví al kdyi ta jill

pakatflekpoJU i U

kterých cl šta by lo unn roxkotn
a kteříž stal jl bpoj Mtáty ZM
milion 3

Pakli I© požadavky jako Van-e&- v

návrh a povoleni úpravy oá
břeží JI Íjmiííj f něudoa přtj ma-

ty nyní stane ae to jen prote a%

by Um jistěji povoleny byly jak-
mile m celá zpráva ze rasi 1 { i

v ruou bývalých rvbll ocioe
Dobře ještě že nás nechají před
Ča#em vědět Jak' asi ho!ipn!-- fi ii

xamýšlí Možno Že sji ta liárod

píedce rcxmvsli a ie nebude tak
velmi kvapným při svěřováni
kličS své pokladny

Černé vrchy

Z dopisu svláštniho spravenlaje
BeeM od 29 dabna vyjímáme ná-

sleduj ťei :

Opt jedei mai jménem We-e4-t

kterýi vydal se odtud tamotea
na cestu nalezen byl zatřU
od Indián u Batfalo Cíp ba ce-

stě Itu x

City
Čekáme le do tane e eáa v

braku pomoci od "tenerál Cróaka
a myslíme ie jil nyal jeat vcjko
na cestě sem

Jsme zde {pata ozbrojeni so
tva polovice má ročnice Jme
vlak pledcorgantsovánt a přijde- -
11 Crook om&ieme mu Myslí-
me le by ime spolu a vojskem
mohli pokořili Sioux aa SO dni
Al dosud nedollr sem ládhé do

atavnlky Po dvakráte dostali
jsme dopisy a noviny pokal Jé
700 al 1000 Přivěsí je a KeJ
ClouJ poitovnt na kont Jeat ta
sice odvállivé a nebezpečné pod-

niknutí vlak ade nalesaoa ae li-

dé odvállivi ka váemu
Obchodník Miller který před

12 dny vydal ae do Sidaey vrátit
se dnes a několika vosy plnými
potravin Mouce spadla haed m

pixvJává ae nyní sa lSdoLlOOltb
Masa jest dosud sa 45 al SOcestta
libra a cukr taktéž
Předevčírem pliaeel při tel ca&j

Wolle se Sand Creek aa S0Q UoL

atatéhu pisku Kapaje potraviny
pojde spět aítrm Pra v i le it

apokejee
V sdejlí ářadovni epotcčaoett

dopravní mesi Cheyenne a Čer
nýml vrtby práv yjíka ediie-n- o

zasláno b) la jjkrh im

do Cheyenne dne

Londýn 9 května
Turecká vláda podává o násilno
stech v Soluni následující xprávu:
Ona na moharoedánství obrácená

dívka přibyla do Soluně po dráze
Mahomedáné hotovili ae odvésti

ji dle obyčeje svého do djmu gu
vernérova kdyl tu asi 150 osob

jež americký konsul sehnal na ni

se vrhlo závoj a piáiť a ní strhlo
a ji násilím do domu jednoho

kře-Iťa- na

dopravilo Mohamed&né

tímto skutkem rozjitření odebra-

li se ke guvernérovi a žádali ho

aby obráceuá dívka do jeho pas
láce byla dopravena Guvernér

kterýž slyšel že francouzský a

německý konsul do roeSity veiii
odebial ae tam aby konsuly k

odchodu přiměl a rozjitřený lid

upokojil Aviak viecko jeho na-

máháni bylo box výsledku Mon

hamedáni vytrhali železné pruty
x mříží vrhli se na konauly a

tloukli je nimi až je utloukli

přes všecko xoofalé vynasnažení
guvernéra zachránili je Vojsko

rozprášilo koneínS lid Guvernér

telegrafuje že pokoj jest sjednáu
a vinníci ie jsou xalřoni"

Paříž U května
Lo Temps píše že až dosud ne-- yl

v Soluni nikdo zatíeu Mr%

tvoly konsulS jsou dosud nepo-chován- y

Obavy panují Že stai
nou se další nepokoje Křesťané

zavírají krámy jelikož vojsko
nemaže tnahomedánské I3xe ubrá-

nili

Londýn 12 května
V Caři hradě zostřena censům

Veškeré noviny musí se přeli vy

jitím podrobili prohlídce
Dvacet praporu vojska dove

ženo opět do Skádru a pět do

AoUvar
Ruská a rakouská vláda nabíd-

nuly evoje válečné lodě v středos

zemním moři k diiposci Něme

cku v p4 Ju kdyby něniecli obca%

né měli býti dáloobtěžováni

Berlín 12 květní

Zprávy x Cařihradu oznamují
že panuje tam velké rozčilení

Velkoveslr jít propuštěn
Ueh-ro- et

Ruchdi ťaia ustanoven by}

velkovezírem a líuseein Arni pa
la ministrem války Nižší vrstvy
mohamedána kupuji zbraň peně-

zi poií jrjnjtými lidmi kteří cbtí

překotili trftn sultánám a yybubis
ti křesťany Mohamodáné uráií

$eky a Armény a hrozí jim smrtí
CoatoiíiU-l- i opouští mcto a oby
vateié fivropltl posílají rodiny
vé pryí

Londýn 13 května
Zvláitaf depeše Timea oznarau

je x Athén že americký konsul

ani v Soluni při vypuknuti nepo-ko- 5

nebyl Křesťané zmocnili se

jeho kotáru který byl náhodou u

nádraží vstrčili dívku do niho a

odejeli s ní ku konsulátu Gu-

vernér byl přítomen když kon-

sulové byli zavražděni odpíral
tou sibfi V?%k bral celou věc
lebce Turkové mrtvoly xneucti
li Na těle konsula francouzské-
ho bylo 34 ran

Pařil y května

Zprávy se Soluně oznamují le
se vyietřují pfivodcové nepokojS
nikdo n tuěso opustiti V

soboto zatknuto bylo 3tJ osob
Však dosud panují obavy nových

nepokojS Mrtvoly konsula nej-

sou dosud pochovány

Londýn 15 května
Změna v ministerstva Caíihrzd-ské- m

učiněna byla na demonstra-
ci 5000 softas (tureckých boho

slovcS)
Londýn 16 května

Zprávy s Cařihradu oznampjl
le hrozivé postavení mahomedá-n- &

proti křesťanam ae vzmáhá
každodenně a tím i nejistota a vy

křesťanS Křesťané letně
město opouští

Berlín JL května
Soud Arnim&v pro velexrádu

odložen do 5 řijna Thiers bude

předvolán xa svědka

Berlín 12 května
Tureckému vyslanci bylo ulo-

ženo aby vyslovil xástupclm vel-

mocí politování porty nad udá-

lostmi v Soluni a ujistil je le vi-

nící budou potrestáni Zároveň

uloženo mu aby prohlásil ie
Porta jest volna vybověti přání
tří velmocí týkající se provedení
oprav navržených v potě Andrát

iybo a nebude ae vzpírat poskyt-
nout! záruk od velmocí vyžado-

vaných
První porada ministrS Bismar

ka Gorčakova a AndráŠibo odbý-
vala se včera v residenci Bismar-kov- ě

Vyroxumívá ae le nota
AndráŠibo jest základem jejich
vyjednáváni Očekává ae ie k
notě AndráŠibo připojen bode
dodatek ustanovejlcf záruky f ka

sa provedeni opra_v a vy
braiujícf mezinárodní práyo y

prorádiní navrfeppb oprjjvBes-pocbyb- y

bude téi požadovaní zá-

ruka aa bezpečnost livota křes
ťanských podaných turecka proti

fanatickým mahomedánfim Vši-

chni jsou prý 8rozuměni s tím a-b- y

se přesátím branou mocí

Berlín 14 května

Cár ruský přibyl do Emlo

Londýnské Daily News se tele-

grafuje le byl značný nátlak či

něn na konferenci aby Rusko za-

kročilo branou mocí proti Caři-

hradu Německá dělová lodice

poslána byla do Cařihradu

Londýn 16 května
Ministři so v poradě usnesli ati

od obou stran přiměří
na dra měsíce doufajíce ie mezi

tím ae jim podali docílí ti vyrov-

nání dle noty Andráiiho Fran-

cie a Italje souhlasí a usnesením

konference Všechny velmoci

budou vyzvány xůčastniti so ve

společném dohodnutí

ČERNÁ HORA

Londýn 12 května
VídeKská depeše tvrdí ie Srb-

sko Rumunsko a Černá Hora

vyslaly zvláštní vyslance do Ber-

lína Vytdanec Černohorský má

prý tu u velmocí protestovali pr-t- i

soustřeďování tureckého vojska
a Podgorice

RAKOUSKO

Vídeň 10 května

Andrasy odjel do Berlína kdež

konali se bude porada mezi Bido

markem Gorčakovem a Andras-sy- m

Rakouská jízda so na spěch

znovytlituje Váleční sila její
ustanovena na 60000 muži! na-

čítaje v to zemskou obrauu -

Vláda rakouská nařídila aby
uprchlíkům hercegovskýui v Dal-

mácii ještě dále poskytována by-

la obživa Před několika dnčmí
J jim vláda všecku podporu odna

la Události eoluksk vŠ4k cpčus-bil- y

že pryolní rozhodnutí své
změnila

BULHARSKO

Atény 10 května
V okolí Filipopolis v Bulhar-

sku vypuklo dávno jil od ba Ju-k- S

a srbských jednatelS při] ra- -

vované povadni povalci jsou
v horách a čítají dle uěkterých
zpráv 1000 dle jiných až 10000
muŽU Turecká vláda jest vel
mi znepokojena a odesýlá po

adfianopolské dráze do Filipopo-
lis viecko vojsko jsi jiado ne

potřebuje
Londýn 13 května

Povstání se Šiří U Rutčuku

Očekávány jsou taktéi nepokoje

ÍÍGLIE
Londýn 11 května

Princ Walleeký se vrátil dnes z

Indie a byl s velikým nadšením

UVÍláb

Politické zprávy

IJ Před výborem pro veřejnou
službu vyslýchána byla slepna A

C Sweet pensijnt jednatelka v

Chicago kteráž byla obviněna le
si úřad avSj koupila Přiznala
se ie ji předchůdce její p Blake-i- y

zaváxal vyplatit! spolkovému
maršálu dislriktnímu Cambellovi

lphnu Babcockovu 2100 Dále

ie kdy) přejímala ářad přinutil
ji předchůdce jejf Blakely aby
kvitovala jej na 40000 kdežto od

něho obdržela pouze 37000 Že

se pak Grant o tomto vydírání
dověděl a sakázai ji plat :i komu-

koliv jediného ' pentu jinak ie
bude místa svého zbavena

Očerhování kandidáta presi- -

dentství jest dosud hlavní zbrání

některých demokrati a jejich
listu Na Bristowa kterého

pted krátkém ještě tak chváli-

li mají jak se xdá zvláště namí-

řeno Yi&k viecko jejich &silí

jest marné Po každém takovém
očernění stojí Bristow ve světle
mnohem lepším než dříve Po

lední vynález byl ie Bristow
soudní řízení a výběrčím spolko-

vých daní Backnerem s Kentac-k- y

kterýi 1100000 sp peněz

zpronevěřil sestavil protože
mezi ručitely Bocknerovými byl
téi p Miles Forster BristowSy
tchán který jeho manželce snaž-

ný odkax z ls tavil LeSobvjněqi
toto jest naprosto lživé 'Spisy
pokladního úřadu vykazují ie
James Quck&er po vleo rok%

ářad výběrčibo v 6 kentuckém
distriktu zastával le se ale iáJ
nébo zpronevěření nedopustil V

létě roku minulého zpronevěřil
pokladník jeho Johnson 1 65000
načež se savraidil Zpronevěření
toto odkryto dříve ve Washingto-n- i

od Bristowových ůředoíkB

nei T Kentucky Viecky zaruč u

jící papíry (bonds Bucknerpvy
nalézají ae ná pokladním úřadě a

jich proxkoumáním : nalezeno ie
na žádném s nich Hiles Forster
co ručitel není řtráV Ylády ne-

poctivostí okUdnik týbřrí(bť
Bqcknera tpCsobená jest nazbyt
kryta bondy (zaručujícími listy)
ručitelů jebo kteří sa více nei

jeden milion jmění mají— Next I

Z té (áMky byly 4 me vydřev- -

ty a Preach Creeka čtvrt aUt4 !

Cater City a 23 ad seípr--
a

Creek Jedeatvl f ratt le byt
hl koaptt sUléae fUkm ly
ehtěl kdy by ae eNadsa tiaa

chti? saaoai prý saa alt-se- li

2 ai 4 Uhry plkm % myslí
le se oavidči v i --nt Jw rv 4v
! o leraýth vrcká bt Áa by

to Miaalj týd pítbv U ai
3' aově rtirk-:4- hi a kažiuJ-- -

e maoai plkháaL Ze ktaey
obdrželi jm sprát a že o4 prv-
ního ktitaa baie odtx&ta4 saa
dojUJěu prartdiaá Laie doeuv
nikl

X květaa
Z ŽUpid Cty otdrlU jmmm

práva le saottka Ujq dat
sta liber a š ottaí v laa m
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2 mUany kryvkUvýh p ta
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IWaaokralkký kaadslál yr
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ae onehdy r koeresa v c&irýva
kalhotách a štaést kalila
(Jak zaáta bx U l arva k 1 t i

j jcfc
dři) traawae ia auřI jk

lita aá lejt9JtnfrJ % mmmlíi

♦
Aegítckými l'' kaiaje d- -

pí který i pat stráž rw ďetsw kr-t- k

kébo doma aastapUcIatva lý
valý rvbel Fli&et % v aéml
chlabi £ ca sa vi ato y) re
kulík t iřadaiaS p£ait a sa-k-l

jt pod jeho říz#4sia a 1#

větší al a starý GreaU" Ne-

bi diva 2 c&á nUt a tačaéha
oasta kurtkl aa cc dotaJU

rt IJy t rebelové Latuipa aěaa ď
ti dloaho

X Oprava ve stra jthlastrat b Ve atraaě mtl~ii-káask- é

jt ti GraJivii" a
% eraae deme k ratak é BoarWs
stvL" Baarboasivi Jwst amiri
starý xtedah a víme se skaWaKwti

le staré Stedahy 'Ji- - Ací
pro"o laaé pachy hájem i --ra
něj Uk svalesaew

sDrcbt7s

ExGeveraer Taj lr vzal e aé-ja- ké

p-to-vai kolky aa faaai
které patřily aiáta k k tom

potřeboval dve velkl bedayTea
buí nit veíks k irr-- adoci
Jsk divaé věei s díjt Lily

WieeosMMÍaaké teprvé a Pukrek

21ápai ee devěděii o tom le Tay-lo- r

byl ve vy itřeváaL — Aspaft
ws tak adl

Do ckch Dirfcrt Iswx

ÓSOIZA OCOXA
x C0Lr Ilapi4s

Hd v sobota vačer 2T květaa
siai p JOá LrjcociiA

haáti a láky s eki Iksaianii

jeat řeko ášola v OevLsr Eapki
naviti vevalí

D1VADU3

C3TCXÝ VÝLCT
UraimaUcký žert spevy el

Jo iUaei-r- a

Na to "Predailka v lkle šovo- -
vické"" kosakkf výsísjv

Podiradie: Volky CIOO
Vstepaé jAh bývá eyesjL
Do£ji C obrc( ) Wjsita

velmivJ aihavu spssobti —

a peotol viecky uctít i ave
Joseoiesa lké ikoiy

JAÍI li CTKS

rříítím ílslem poíínáje poíne-m- o

podávati vyobraxení z Čr
ných vrchS Veškeré oikresy
pro vyobraxení to provedeny by-1- )'

schopnými umělci na místě a

jsou proto el mi zdařilá Máme

následující vyobrazení:
1 Pohled na Custer City
2 Pohled na hora Harney
3 Cold Spring Canon vjezd

do Custer City
4 Pohoří Harney
6 Pohoří a vrchy Bear Custer

Terrj Warron a Crow
C D'áblova hora
7 Pohled na Lora Harney te

strany jiínl
8 Caut Jack (zvláJtnl zpravo-

daj "Bee") a jeho oř
9 Zdařilf nález
10 Most přen Plalte u Sidney
11 Pohled na jednatelno v Kcd

Clood

12 Pohled na Sidney
Upozorňujíce na toto vyobraze-

ní kteráž Íou doaud jediná víme

le zavdéíímo niray čtenářstvu
naicmu k tercií xajistS uzná obě-

tavou snahu milí Zároveň Žádá-

me by ctění čtenářovo naii las

("kaví upozornili ftouaedy své na

tuto novinka jakoi i na to !o

"Pokrok Zájadu" jest jediným
dotud rezkým lieUm (vyjma za-

niklé humoristické) kterýi při
uáfti Cat od caau vyobrazeni a le

při ave obsáhtonli a hojnosti ja-

kož i roxmanitoti ctění jeat xe

všecb řc#ký-- Jitu 'nejlevnřjSí
Pouze 5220 n rwk ' I'1©11'
Taktéž upozorhujemo že před

několika dny odebral ae nál
zvláiiní dopiKvai4 do Černých
vrthS kterfž kaí Jý týden buuj
nám podávati spolehlivých zpráv

pakli totiž rudochové jeho fckalp

na pokoji i uj'
Vyd Pok Západe

Koiistos
líne 1? kvřtna

SKXXT —Účastenství
m

senaU-r- l

bylo slabé a pouze několik ne-

patrných návrhu bylo uíiiiJno

Dllclittjíí x takových byl návrh

aby ustanoven byl výbor ku vy-

šetření dráhy Central Paciflc
ZASTUPITELSTVO — 1'řed-sed- a

Kerr jut dosud nemocen a
na místě něho zvotea tyj proza-timnéCo-

x

—Pak zaháiena porada
o předloze pro povolaní peoex

pro poity Delií debata rozpře-dl- a

ae o tom aby xruieno bylo
roznáieni psaní v městech řítají
cích méné než 40 tisíc ©byv

UUvcim argumentem xe strany
demokraUk prot] rruieul bylo
le by to ulkodilo strané děnu
kratičké Článek ten konečně

vyškrtnut Vance předseda vý-

boru pro tisk podal xprávu o vý-

sledku vfšU0véni tiskaře v ti

kárně Spoj St
Dne 15 května

SHNÍT— Několik výboru po-

dalo evoje správy —Sargent x

Cal předložil návrh k obiiiesení

přistěhováni ČifianQ —Zákon ku

opravě zákona potahujícího ae

na pěstováni lesu proSel— Zákon

ku prodloužení íasu pro předkup-nik- y

(reemption) prošel— Pak

odbývala se tajná porada v níž

jedoáco o impeacbraentu Bel k na-

pa a ítállí jeduábí 0 tom od role

no na druhý den

ZASTUPITELSTVO-- Nř ko-

lik návrhS iKXtahujícícb se na

korespondenci v záležitostech
kořalecního ringu a propuštění J
B Hendersona bylo pfijmuto- -

Několik nových předloh bylo po-

dáno —Návrh aby vydáno bylo
xa 10 miltonS stříbrných peněz
na místě tolikéž jednodolarovýcb
selená kO nedoslal potřebných
dvou třetin hlasu a propadnul

Evropské Telegramy

Telegramy o událostech v So
lonice (Soluni bývalé Theealouii)

braly na sebe v prvních dnech
minulého týdňe tvářnost pro Tu-

recko velmi nebezpečnou vlak

počátkem tohoto týdne xdá se ie
Turek by chtěl léxti ku kříži
možaoli totoi přiložit! víry depe-
ším a Berlina

PalíI 10 května
Časopis "Correspoadence UaU

verse! lo" adSiuje i Zahraniční moc
ností sdělili francouzským vysla
nectvům o nich pověřeným ná
sledující o příčinách vzpoury v
Soluni "Americký konsul nalé-
zal se právě na nádraží kdyl dív
ky křesťanské o tornoc voláni

pozornost jeho vzbudilo Dívka
ta byla rotou unobamedánS ob
klíčena kteří ji do mešity (ture-
cké modlitebny) vlékli Konsul
vxal dívku do tvé ochrany hle4
díl národnost její vypátrati
Konsulové německý a francouz
ský byli uvědomění že dívka kte-

ráž jejich národnosti býti ae zdá do

meiity eavlečena byla Oba id
cbali následkem toho do meiity
kde ukrutně savraidini byli'

iiaj tas

vuíct %erta itfHi Be25tř
a

ajr

ÚSTA'
Omaha Netv

"aaswBsssssssaiasBsmBmBBaMaiBssasse1

rww l

Jaay a surt(k!trkLi fe SAer u--_ aa kkříalar a r+lf

e raťL

CRETE NEBRASKA

mtaf vtiE u4e aVii

tasafra lhvy--

kiJ5kl
atJL at t as4

áaaáa aare4 vr_—
ýry &rmárki jkava-- ii ve-- khrtI dřevíc

f a j fesiřa" xa
a'vjlÍ4 ea SS

výavéaa
C3a!n Avenue

Z2l csrrii nkx

_ csrrs nsx
eraíávai prima aa aál--- C

Ciay zx tztz sířeika :
Trá-k-

y a triakas 2S

SÍJN Viac i 4i JlT l
Ofry 5aaÁ prkm £X—
l"á S2SL

'llacs f
Ttkkmkm ca rwarr JL aiaaa
říkiaka k®híI dassl tlS—t

I rávaík
krkite a tW£s r rra

"vmías saawtAs

nncxixtxs
Priiaik

ťitsrra M:muHa
st

M l IX ATEXTll

T4! rvi y Ujtarar
aaswe

Liř rtaa}j a laVArik
LékaKkJ poraJy m a éxrmm mtS

Eaewpty ss svLáJtmi etreosti av

fh$%T%tC
2Ui4 y cJLrma a raě

S1A1X a lili ae
e eaaci-sttcta- k

Smířil aide a
"veřefof nOTflfc

tHaW? ify a 4řdai tk-- j
i&a ra m ?sri % %

- V

l- - —

' v

V-

v

1

7

v

#

}

1

ll lllíWta :Hr ovia aa

rMi ky jívOie a

Schuyler Neb

CTCTUT 3t co
prtit aíí

zí'lt řil tíeuř fctv iř- -

viť a~! l9iw±-- l ke4eiv
jiaý a fiaii s]yi4 ev aa asA--

sla vo az£
Boř-- Če- - Wlí eíiaé

hfsiý lieeC

ielltscn a Uilicr

% lmle%ínsteÍ0té pru tkltl
dajkrl a:nj# i

dvá-a2- y

X E 3 K A CITY a' h r
CÍAIX vey
saar lUél iHriraČkr rJ atJ

su a nIAi
SCHUYLEK - xi:a

Pozor krajani!
KJa cbo il?tn4 fU S

ai ]ít
aee 4a

caijle-
- €aCa Cs Se

Mha eti4a tMa(ti foalal U a jaak saalvaa e
A-hr-

ý mi %t a i r ébtm SiM
atrava a čta aii Ml ao
v vytatéaý hMue nt pro
atraataf a jwam a ařjfi&4:f-W- h

aáMhít řa aiiw
hvi% atjt k iwč k a ve4Ú?aé

jé kry a pre potahy v lkah
roiaikl tepU ala k dMMrv

S 4W JAN JANÍCSIC

42Mtí) ksitis kf

ClCkuV OlDI t

áSTOJI t X J4XI1

OSv1 V LLriJ

__a —— -- -

1-
-

VAMKVCJIIKF
L rOOD 2m' troje

aekael

ÍAiiIÍ ilarvtefc
t £ v Za viackj atroje ruří


