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sujte ba Dra Hartmana Columbns
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Srdečnou soustrast

vyslovujeme tímto rodínS Fr

Hutače nad nenadálou smrtí

pí Htilitfové

roceni Novákovi kter&ž po

krátké nemoci ve stáří 20 rokli

dne Oho břetna na vřénoet ee

odebrala

Jan a Anna Omlráxk
Fr Novák bratr
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JIHol ftiU ínm M fUflf

fliímovna pHilneek4 pokralofaía
ft étfřtk f jfeánl o i"poAl
f#řf#w pttt pMřb atáifM lti

třmící výUdkm jk ph m
pfiU hle4U 6Fo-lnfU-

vyťivin
Mil ikoř'1 p ttU láře Jih jm
jíl dříve dtilill rtf fbortle hrmle
tnttth anílení eol yif ela pořádk dl# f4 lUn
U Díle f#kladne!4(n( Je fLIWm
Ipatnbo t)oeKf4řerit pt minl4 4

řwky ve lpalnm ♦ uýbrl m

lm ff ba loerl dva roky Ak4vali
til Ipatftljlí přljm Vlak m (9

ftlmitna #ffila fM#de a roipott
povřitený je $7 vtll n#f pM
dfíma řokjf

V ft4ti dnab ee o pMlo k

babtfjí rmk4tio boIIAkii Jak dp-rule- na

ve ajtidv i4tapc!d #vao-lápadní- eb

a(4 A
odbývaném v M

1'adf Mina t éuorn a předloha w!-f'ř- ea

k přijmutí 1'ltdíoha
u klád 4 ta povlnnott kl m majite-
li ftemovilíbo wajtku aby peooval
0 boUnl bxll4ka na avlm majttka
1 frfHI armeedící ceety tak aby

Bdip4 plevel k nir4af třmene
Jeetll by kďi opomenol tak Činili

píMttaráee o to retař a majiteli u

bude ae 4otovat výloha co
daA na majetkii v4moaoí Kdo by
prodával jakékoliv eemeno UxUAkn

toho pud léhali má pokutá $3800 a

mimo to povlnnen bude n4hfadoa ta
tkoviu ipŠeobenou V týl den od

poručena k přijetí předloha tapoví
dající prodej cigaret Jakol i předlo
ha ukládající pokuta na taatřelenl

paaaaice kdy! by pee mé i cenu

$3500 neb více treat kámioe 1 al 3

roky a kdyl by roél cenu menlí nel
$3500 tedy pokuta$5 al $100 aneb

včtení do tří mfafcB Tél v ten den

odporučil aenát k přijetí předlohu
aapovídajicí ipekulaci a obilím
V pátek ee anřmovna vyenamena-l-a

Dolo k jednáni v jwaledním
čtení o předloce dle které! elitní
úředníci mají ovládat! policejní eprá
vu mřu ta Omahy ustanovením poli-

cejní komUe dle jejich libovůle a

tento veikeré aamoeprávé příčící ae

aáken přijat byl 60 proti 38 h lan dra

II linovali proA aamí republikáni
budil to k jejich hanbí lamamená-n-o

Té! přijaty mezi jinými násle-

dující předlohy: rotpočet pro elulné

státních úředníku a aříteneft v ÚHta--vec- h

předloha k regulování dobyt-

čích ohrad v South Omaie předlo-
ha k regulování prodeje dobytka

při které! aaaluhuje uvedena býti

poanámka kterou při hlasování učí

nil poal Kaup ae fíalite Co a to

víím právem pravil totil: "Mluvil

Jsem mnohými dobytkáři a mého

okresu a ahledai jsem le Isou proti
této předloce aviak Jeliko! vyroa
umívám le anahou enčmovny jest
ničitl Omahu hlasují pro!"— Ttk

jest tomu akutečnél Letoinf sním

přioinuje ae vlemolno aby poSkodil
kde jen mule cájmy Omahy A to

není anémovna populistioká nýbrl
republikánakál Patrni !e republi
kánská strana ve at4tfi přeji ai vehna
ti Omahu do náruče demokratu!
V seriálu proti vétiinou jednoho

hlasu předloha na iruleni trestu
amrli tél prolla předloha povolující
200000 na aemeno pro trpící au

chem která! částka má roadélena

býti meii rňmé okresy do Hdného
vlak ne více ne! $4000 a okres v bu

dou povinny aplaliti částky Jim ia
půjčené al osadníci aaplatí aemeno

jím poskytnuté Tél proila před
loba ustanovující Ie místo Mnooln

má míli Jednoho asseaaora — ale

pro Umanu tolél nepovoleno!
V aobotu vanikla debata o předloce

aákona ustanovující treat na avádénf

ah tnmrnhnt k přijetí násbvb
licí rcrvjt ivýiení platti ňřsdníkf)
l4lnfrbj fpřifftijí(-- í drl tíslifty
ptittiif k vyAáJtnf plainýfřt klnh a

řoilířsní řfbřtfhřf 1'ind i) phVn-i-

viUUJM m na Abmeitní práva
fofeliftíh vinlklt Inh 4 dsba— fie
anad f by byl k In opňfvl ebweMní pr4va Uhn aýbrl rv byl

rmřířitl Je na funtkfl ty
Ikrirttitfm sfora mftfský" tlak to
bflo lmít§řff# (4 pfiídíjl oJe
f'Me anfmnvea 19 pmil si hhm
odpnfuAiti přsdlnliií k přijmutí

V asríAíi k tdistí př
dl'h# k(#roit irelsja ae 4ítdrkrM
airto láftnpM i lavádf ářal fcfij
kíhrr cUtitpre Jk bývalo dfehdy

No4 liaká ftsada

rift4řnv4 nati ítli dfJi( návrh

p INiřiie n vykUdání misi pro
ilfil#ní nové fo%4 osady M4li
e émysl t#n nko!oA!ti Jst iipf
Uehf aby se přikMíb k díle k él-a-

j

skutku Nsrhf tely tl fcdol by
se hodlali k oaedé pílpoiti přihlásí
se t)sodkl#dn4 aby Ídílo adall

e eo m4 b m4) fniknotf

KaMý tnňl přihl4#kn iislati k IV
krokx Západd a jeho jméno bude

uvíJnno Ke fe ae [hkt Jkii tl
kdol hodlají ody # síičasinlli a

I
sou txhotovl kdyl by k Umu ď
lo dolar neb dva na výloř y ivole-itfe- h

k torna idli vslamso k vyhle-
dáni místa přUpf li Nthldá li se

takových afKft fi0(neb 100 bylo by
ovm ibyMno co podnikat) neb o

úmyslu tom is4ti a jiné Utře mttta

ujímali Al poaud přihlásili aei
J V Ileina Denver (!lo
K Tria Alli-shan-y

City l'a
Joe Novotný Mantador N Dak
Ant Vejvoda Alleghany Cr 1'a
John J'olanský Davenport la
Frank ťooher Tuebto Colo
Vino Kocher „ „
John Oplecha Oeranium Neb
Václav Kadlee VVilber Neb

Jan Cech Olobeville Colo
Váo Včneftek Denver Colo
Jan Volhelnc West MobokenNJ
Vil Dolelálek „ „
Kar Křiváček „ „ „
Fr Novák Jfl Nutt Court Chica-g- o

III

Ant Hlecha Ilowells ColfaxCo
Neb

Sbírky
v$ protpfch Idailm a lítou poMUených

krajanů o Jtebreuce

Jos HoroveoChehalisWash $ 100
Fr Helement YukonOkl 1805
F Tria Alleghany City Ta 80

Celkem $2075
Dříve oznámeno 0840

Celá sbírka $11015

Odesíláme nyní : Pani Annč Je-

řábkové které! ce cásylky od dam

chicagských bylo odesláno $000 je!
tiaepót přiily taaýláme tutél částku

enovu Na p Joa Široký Catharine

UayeaCo casýláme ostatek i částky
dno ohlášené totil $1175 Zbývá
ca námi 50c pro výbor taatupovaný
p J Kalinou
Došlo nás opčt nékolik dopisu i

r&tných míst v nich! nokteré atčlují
na výbory le nespravedlivé podporu
rocdélují jiné upocorftují nás !e
ládatelé podpory nccasluhují atd
vlak neuveřejníme ládný i nich

Kukuřice zaruíenA proti auchu

Mi io Mviho Vlél 110 dsím
lehl BMpaio Ml )dlii4 Vikf vody vydtl
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nohifeU mltrt TydU v dobr! tiu! pro kni
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Wls s obdrliu idorao bolllnb loto "proti tanks
omfonl ktkofloo" o )lb obruvtký bololog

idorao Tli

Ví let pro hlodající domovy
One 5 břeana a 9 dubna prodá-

vali bude dráha Missouri Kansaa A

Teiaa Katky do váeoh stanio v

Texasu ca anačné snllené ceny O

dalil podrobnosti hlaate ae a místní-
ho jednatele aneb dopiite

O A McNUTT DPA
40do9dub 1044 Union Ave

Station A Kansaa City Mo
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týi den aamítnuta byla předloha
kterou mfila být povolena obialova

Dým před 9 roky atátním úřudníkftm

náhrada ta výlohy eoudol a tél

předloha kterou truSen býti
měl aákon dle něbol epoleAnoali po

jiiťujicí povinny jaou platiti plný
obnoa pojiitřní na budovy v případu

fiptné atráty
V aenáto bylo nejdůležitíjíí jed-

nání o předloie povolující $200000

na aemeno pro okreny auchem poeti
lená a po dělit debato byla předloha

opravena v ten amynl ie povolená

čáalka má rotdřlena býti korataí

podporujíc! meti jednotlivé okreey
aice ne více ne! $4000 pro kaldý

jednotlivý okre jel poskytnout!

mají ae co pfijčka a al aplacťny bu

dou vrátiti do pokladny atátnf

Ve atředu jednáno v níraovn4

poalanecké dále o roipoitu ae atej-ný- m

výsledkem jako r den předebá--
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Mařit Anna Kartliaa Matry
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jý V aenáta jednáno o iprávách ko--
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