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Kdyby zflstal Thurston věren to-lnu-
to

slibu svému měli bychon v

něm snad jednoho z nejschopnějsích
senátora ze vSceb kteří kdy Nebra-8- u

zastupovali Však otázkou je

jak vyrozumívali bude zájmfim lidu

H bolným srdcem oznamujeme všem přátelům a známým že

naše milovaná dceruška

II o 2 n N 1C A

po dlouhé nemoci zemřela v pátek dne 14 prosince 18PÍ v stáří

Oj roku Pohřeb odbýval se v neděli dne 10 pros na Národní
hřbitov u Línwood

Všem přátelům a známým jenž se pohřbu súčastnili vzdá-

váme tímto srdečné diky Zvláštní dik pak p Vyhtídalovi za

jeho dojemnou řeč nad hrobem a p Partoáovi za růže na rakev

Za tichou soustrast prosí
Josef a Marie Banda rodiče

Jottfina Bunda sestra 37x3

a co bude uznávali pro lid nej pro-

spěšnějším Jedna věo jest však

jista že jestli nadržovat! bude

zájmům korporačním nebudeme v

něm zklamáni tak jako byli jame

mnohdykráte před tím

Annintkd otázka jxhIU vieho ta

nedlouho zmizí ze sloupců novin

Anglické listy pozorujíce že Rusko

zastává chladným k jejich "osvobo-zovazl- "

agitaci počínají o armén-

ských věcech pcáti klidněji Dobře

tak podotýká "Nvoje Vremja"
Ještě onehdy anglické listy ztětšo
valv vvznam a rorměrv žalostných

JYoé raci při vaření zčeroenají

Ilumry rovněž jak říční raci mají ve

své skořápce rozpustné barvivo ane-

bo tmavé jež vařící voda vytáhne

- —
j j tt # Vánoce v nábytkovém obchodu

tak že zbude jen červené které je

událostí arménských při čemž sou-- ~

slavně staraly se v obecenstvu rozší- -

řiti zdání že mezi Kuxkein a Anglií
" došlo na jeduotný názor na armén rozpustné toliko v tuku Tmavé

toto barvivo lze odstraniti také za
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tAil£
Ve čtvrtek předlolil odstupující

giifernía Crounxe vó fionoUtvi m

nattoujil nový guvernér Ilolcomb

Ve nnřmovnř pottlancň která
ttt&tnfni k poř&dku nvolána

byla irolen dr M O Kicketta t
Omahy projtatiraním ř)řtdnedou na-ř-cl

ihped podán byl návrh fcby ani

movna řídila ne pravidly roku 1889

kterýi návrh ale riepřipuítřn pokud

by Buřmovna nebyla náležitě torga-nizován- a

Dle unaňen( v kaukuu
avolcn byl předsedou O L HichardH

s Tbayer county a tápisnikera WM
Oeddcd i Halí counay Tak jako v

v nenátu stráven zbytek tobo dne

jakol i následující oatanovováním

daliích potřebných úřednlkn a ko-

misi

Otázka volby nového senátora na

místo nynéjšíbo senátora Mandermo-- na

byla také již předem rozhodnuta

v kaukunu republikánských člen 6

enérnu Jak se již předem očekává

lo rozhodl ae kaukus pro zvolení

nynéjšího záatupve Union 1'aciíio

dráhy Johna M Thurstona To jest

patrnou známkou lo korporace roku

letofiního ovládají enčm státní mírou

včtňí nel kdekoliv před tím neboť

Žádný t předcházejících Bnčinft ne-

byl by se odvážil k tomu aby za

zástupce lidu zvolil zřejmého zástu-

pce dráhy Toto vítězství korporací
amožnčno bylo letos zvláštní situací

politickou Byloť občanstvu volili

s dvébo zlého to menéf totiž bud

zástupce strany kterásvojí politikou
zemi v tíseň uvrhla aneb podvolit!
vlivu korporačníniu na obecné zále-

žitostí Jelikož košile bližší kabátu

a tíseň všeobecná více pociťována

nebralo se zřetele k tomu tak bedli

ve jak mílo aby předešlo se vlivu

korporací na politiku a umožnřno

tudíž zvolení Thnrstcna na místo

uprázdněné Mandersonem

Ostatně zdali sobě stát pohorší
dlužno teprve vyčkati Jest ovšem

pravda že Thurston po celý svĎj

věk stál neustále ve styku a korpo-

racemi pohyboval se neustále v kru-

zích korporacím příznivých a přátelé

jeho vesměs jsou z kruhu těch Však

neméně pravda jest že mMi jsme zde

již případy že mužové vlivem kor-

porací navržení vymknuli se po

zvolení s vlivu jejich a sloužili svě-

domitě občanstvu tak jako bývalý

sudí rieese a státní návlaJní Lease

A5 dříve nikdy nebyl zvolen k úřa-

du tomuto nikdo jenž ve službách

korporaci přímo stál a ač podařilo

Máme na skladé noj

větší výbér v nábytku

Jenž jest vhodným k vá-

nočním dárkům

Prohlédněte si tabulku

níže ležící a vybeřte si

předmět fejž chcete da-

rovat! svým milým

PRO DÍTKY

Vysoké židle 1100

Houpáky 75c

Stolky psací 1400
Nábytek do ložnice 1750
Dít-k- é postýlky $250
Dětaké židle 50c

skou otázku V některých londýn-

ských listech objevila se dokonce

zpráva jakoby v Odése soustřeďoval
se sbor ruského vojska určený k

okupaci Arménie

Hledajícím domovy

Dne 12 ledna 1605 prodávati bude
Union Pacific dráha lístky ze všech

míst podél řeky Missouri ležících

jakož i stanic v Kansasu a Nebra-sc- e

do stanic jižně a západně od

Nebrasky a Kannacu ležících jakož
i do Colorado Wyomingu a Utah za

jednu cenu prvé třídy s dodatkem
$2 Nejmensí prodajný takto lístek

jest za (700
Dojděto k nejbližšimu jednateli

Union Pacifio dráhy
TD E L LOMAX

Gen P & T Agt Omaha Neb

Do Atkinson Neb
Pan Fr Kaplan přijmul jednatel

ství našich lišta a jest oprávněn nás

zastupovali

Do Chelscu la
Paa Jan Polka přijmul jednatel-

ství našich lišta a jest oprávněn
nás zastupovati

studena lihem a kuchaři starých
knížat kterým na nějakém týrání
zvířat nesešlo přinášeli tu i tam pro

podívanou též mísu červených ži-

vých raka na stul Na některých
místech na př dle udání Tschudiho

od několika set let v jednom potoce
u Hololhurnu nacházejí se též čer-vena-

ví

raci v jichž ékořápce se tma-

vé barvivo nevyvinulo tak zvaní

rubinos Naopak z&se jak sděluje

p dr Constwron v "Hulletin de la

Sociétó ďAgriculture'' nacházejí se

ve dvouch horských jezerech v Sa-voj- sku

Sl Marie a St Etienne de

Cuinnes jakož i v Bourg ďOirans v

dep Iére a v jiných horských říč-

kách raci kteří svoji bronzovou

barvu ani vařením neztrácejí Jsou

velice chutní vzbuzují však u cizin-

ce příšerný pocit že požívá raky
živé aneb nedostatečně vařené Tito

raci žijí ve vodách velice tvrdých

bohatých vápnem v nichž se jiným
rakftrn nedaří

Kolíntký list klerikdlní Kodn

Volksztg" zaznamenává ze dvoru

berlínského celou řadu zajímavýcq
zvěstí Mezi císařem Vilémem II a

králem virtemberskýra jest veliké

napjetí jež vzniklo prý z neshod o

otázkách vojenských za posledních
velkých manévru Král virtexnberský

odjel prý proto do Stuttgartu dříve

ještě než manévry byly skončeny
Výstup mezi oběma panovníky byl

prý prudký Virtemberský královský
rod střeží jak známodost houževna-

tě nendvisiost země své proti Prusku
zvláště ve věcech vojenských Snad
odtud vznikl rozpor Dále vypráví
zmíněný list že hrabě Caprivi i hr
Dolho Kulenhurg upadli v úplnou
uemilost u císaře Viléma II takže
nebudou prý již nikde ve státních
službách zaměstnání

#400
P110 MUŽE

Velké koží potažené houpáky 1 1000

látkou 400„ „ „

Stojany k bolení 1000

Psací stolky 500
Koží potažené pohovky 1500

Skříně na knihy 500
Skřiti na knihy a psací stolek 1500

PRO DÁMY
Dám houpáky s plyš sedadl $200
Dámské psací stolky 500
Stojany pro hudebniny 250
Pěkné dubové stolky 250
Dubové skříně na šatstvo krá-

sně natřené 1500
Jídelní stůl podobné jakosti 500
Nábytek do parloru (5 kusů) 1800

Sifonéry 750

Do Vining la
Pan Josef Koníček přijmul jed-

natelství našich listu a jest
nás zastupovali

Chas Shiveriok & Gq„
1206-12- 08 Douglas ulice

Omni in IYel
StíT Katalog zašle se na požádání T32-6- m

DŘÍVÍ
THE UNION LUMBER CO Winona Minn
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