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nich výtav a noidtřil V rtvřtk
byl a k tm líuí tořlena
64 May př"lí ft p ideUí dobití V

tiulýl dtn i r-- a předloha dl fcte

rl potáčí pr(á vílíma Mana k

předeni okreibo aidiaj iéi proia
předloha #tanovu#Ií jak Ut pla
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ohlatovártl gákofiilýeh vyhláfek N- -
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V aenálu přijalo bylo ft předloha
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vykaiujlií víetbny teoe vydaní
nředloha nelanovull iřlčlnv trof i
kteréž úřednici mohou bytí dáni v

obžalobu předloh iotvrzulícl tdaU

OarnM a přijaly řimlřen4 řoluf#
Předloha povolují! pr#mií nanikř
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m m

rnjua prou r iuom j n
pMloha WriKMota ukládající po

jirivacírit ap'drČnotm dan 1 pro
cenlo přljmň pol Tél přijala
oprava aákona kleroul máaprávt um

potAatalontí ři# loplýi b d(tk dáno

býtl právo k obnovení dlubS na po
tutaloall vémoucich

V éierf opčt iičmof ti Č4it dn
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atrávila v plenárním aienf projdrá
vajio předlohy DftitiíičjM příjaj
týcb v koneČnčm členi jous 1'řed

loba o zavodňování předlohy k

oprav! útivy a ic k roimnolenl

počtu členft vrchního aoudu vyzna

dující pravomoo aoudní opravňující
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řeči antrlícké ro kvalifikaci Volební
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Vaenátu duležitčjlí t předloh při
IIÉVi tl t'fllla lllf
aa na policejní komiai v Omaze o

které jame liž tdčlili že trávo k

ustanovování komie léře i rukou
!

guvernéra a dává do rukou dvou ji- - j

n)ch atátních úřednlkfl pouze jen
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% Velká proía v Chicagu ode-pM- a

vzČ4tl obžalobu na'redaktoia'
Avenariu pro urážlivý čltnek tive

řfjřiný před volbou o p Krlt Wal
kovi Tak ukončil ířaitn první
žurnalistický pokua 'rJaktor ' Ave
nariu a jihu vlaainíiii zájmu don

fámě l t hýl poalednf

V miuulýib dneeh odbývány
byly v Chicagu závody třloevičné v

afni athletio no!Íation a s654ntlí
jich lél naái Sokolový l olnealí

několik en První závody byly v

aobotu týden l'ro každé niř N

byly tlvo ceny Na braz lé obatáli
H (kolové akvřle AS aeMi ae k závo-d5-

nejlepaí ally tělocvičné i celého
Chicaga z(kal S kol Jiraa prvou
cenu Druhá přisouzena členu attoru

turnerakih') Právem náležely 8j
kolflm obé ceny V závodu na koni

na í ř pHioucna Sokolu Ileálkovi

cena druhá kterou zároveň doptal

jiatý turner I na koni cvičili Boko
lové neobyčejní přesní i býtl apriv-nčjálb-

aouzenf byl by Sokol Heiík
obdržel cenu prvou Minolou alředu

bylo v závodech pokračováno a sice

távodčno na bradlech na krůtích a v

krouženi kftlely Sokolové núčatnili
ao iks odu na bradlech a tu opět jako
minulé soboty na hrazdé a na koni

na éíř ekvčle obatáli Meii távodf
cítni a! h lety a turnery závodili Soko

ové: Uartoi Kubfl Kolář HeMk

Jima a l)onkočil členové Sokola

Slovannké Lípy a Sokol Knandr člen

Tél Jed Čechie První Cenu zlákal

Sokol F IIvHlk druhou cenu Sokol

Donkočil Ob vllSti jsou členy So-

kola Slov Lfpy Soutení tentokráte

(dle Hlasatele) bylo upravedlivé na

mftttě nérneckého Houdce jeni aoudil
v závodech Houdil prof Millerjehoi
jméno jeit dobře meti chicagskými

Sokoly známo Tč-Sím-e ho s tohoto

itkvélého vftčz-Uv- f závodících naSich

Sokolft kde závodivňo nejlepňími
cvičenci jiných národoontí v Chica-

gu tak řkvčle obfltáli
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BICYKLY BICYKLY

Naše Midland Bicykly $5750

ZnJU-t- al pro olrkuláF

Omaha Bicyclo Co

323 N lfilh St OMAHA NEB
Ua Hevdbm Mr T44-ll2- ř

Výprava do Cech !

Pro Mr líštami Praze r 1895

Vyjede He zařátkera řervna t r

IlliUl TiTitlent podá plMmnl mb ditol

Jan Bouše
80 Clayton St CHICAGO ILL
Tálal

Čechové !

Jedete li do fttaró vlaati račte aobé

zapamatovali že ceatujtcf a jich
kufry hned po přiatání parolodě do

právu jí ae po železnici bczplatnft
až do mřata Uremen Chcete-l- i
aobé tmpořiti zbytečných vydání
neavéřujte po přiatání lodé nikomu

tickety a kufry nýbrž posečkejte a

tím až dojedete do méata Ilremen a

pak teprve odevzdejte avé tickety a

kufry jediné české firmé

Kareš & Slotzký
V IIHCMEN

29 Bahnliofstrasso 29
byate ae avými kufry bezpečné do

domova dopraveni býti mohli (1-6-

Přeplavní a železniční líatky vy

atavuje v levné cené a záilky penéi
do Evropy aproatředkuje rychle a

spolehlivé

lAPr nONicrcÝ
radtklor řokroka Z4pd

Omnh Neb
bUrnl rdnuiř-lá- i áT4a Ir4 á BUk

Br4aácb

duje:
Pro:

Breaaler Ilolbrook Saundera
Akera Ililchcock Pope
Caldwell Jtffriea Kloan

Crane Lhr Smith
Croaa McKeaaon TeíTt

Graham Noyea Wright-1- 9

ilahn
Proti:
JMack Dale Sprecher
Hauer Lindaay „ r

Crawford Mitcholl Steufer-1- 0

Nepřítomní neb nehlaaujíol:

Univeraité povoleno žádaných

173000 na atavbu knihovny

VeMtředu byla Hnénovn velmi

pilnou Proaly oatatní předlohy k

opravé ÚHtavy a nice: předloha o- -

'olé opčt přiakoSili k ochrané
ostatní

alrážce
í1tráz!!I:ábeenVa'My h '0 M okrea

7: "AdauiH" v mnoba ohledech předčí
neamfrná

tora ukrotil
voua a tento ae ztiíil rázem

fouhý
ko"finAS Pk byl pořádek zjednán

J 1 gvrrnr
povotojcí premn na výrobu

cukru a cikono ae avým vetem vaak

předloha přijat přen veto v "oé--

'Put a Frjm
poloha na zruaenl amlouvynavy

opravňující alužné aoudcfl omezující J"0110 f"011 ™ UiMam a BeDaiu

počet úřadnlkfl uatanovující zpftHob128lf0!5

dríování káznice a vzetí léto veVnnná neboť zde lze kouriti noze

f 'Vna "Národopinnou výttavu" aaslána

'Není judiného atátu v celé této Unii
f

který by ne mohl pochlubiti že ji!

inft- -

10 oofflovn?

Zlali ano přijďte eobé prohlól
nouli oko i v aiředním Wiaconeinu a

10 '1avn'í °krea A lama ' kterýmžto
VtotíU bojnot bujnýcl potokfl a

koen '&l"lnfc1' rcio okre" toho
to protéká mohutná řeka pojmenov

Wncone n Uydllm zde j ž 14 let
"a U?mlrl™£"VL :
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přoyalo v r1893
j o (M)5 JátM3 řeůeno jeat to

krjiníkde e a dobrým proHpčchem
vSoJ

í8luje &da zdejSl je pilková
cirna ornice a měnil vrstvou piaku a

pak hlína jeat zde d&atatek tvrdého
i mčkčho dříví které lze ve zdejaím
mč-teč- dobře tpeněži Krajina
tato jest i tomu nejchudálmu při- -

mek nevzdélaný ca 5 dol akr Též

j0u zde firmy vzdčlanó ae vSlia za

řízením haapodářakým od 15—25

dol akr Zdali vfibeo míníte ni Vaší
budonenoat pojiatiti radil bych vám

by jaté aobě okrea "Adama přijeli
proíilidnont a já Vám pozemky tyto
ukáži Veakeré dopiay a přiloieným
kolkem zodpovídám
50-- 1 m Jo i KoHypnl
P O liox 37 Fnendahip Wia

Brambory na SemenO
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S'nof Fiale Martrunith 1'earl
Jiote Stedling a Ilural Newyorker
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Mám ěcttil ImDiirtavanřeh liaIUt#b 1

Jl prodám lal LmsIuo Mliolovmb minli

dobr kon 04 I flo 8 Mil tur Mlel IIM
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hlaaování a dovolující okre6m pod- -

pórovatí zakládáni prdmyzlových

podniká Mimo toho náaledujícl

jaou a dflleŽilčjilch předloh přija
lé-ti- - nnvnl n (nf nromií na cukr i

'

ckorn povoluiícl okreaftm použiti

penét v umořovactch fondech ku

koupi aemene a ploe když čtvrtina)
voliřatva o to požádá vyžadujícíaby

( # '!_ ! Ilfl
pravnioi oyu povinni zkou i

ky před vrchním aoudem laduií

ci aj urauy opaireny oyiy aamo- -

činnými apojkami a brzdami uata

novujici lyz ireai pro loapea uenni
II ¥ ftllt I t

jaao noem preoiouu a regulovaní
banku Předaeda o jčt jednou oavčď'

řil ie buď neví neb nechce nic vé
Iv taeu o pariamenmim poraiau v

předloze vztahující ae na ukládání

peněa obecných nalezen byl omyl

alepředaeda nedovolil jej opraiti
Potdéji pak v plenárním taaedání o

I

avé vftli ojal ae předsednictví a dal

návrh odhlaiovat !

Senát byl také pilným — bohužel

Jednal o rozpočtu alužnébo atálnlm
úředníkftm a zřfzencBm a kdekoliv

anřr"ovna ponechala néjaké anIŽení

alužného navržen komiaf aerát to

'napravil" a tvýSil v nékterých pří
na Wh 1 nad alniné lřřiií V ildl předloha opravující rot
délení v fcud„í kraje a ice a první-- 1

bo vyjmuty tíage a Jefferaon a bo- -

vlaatnf aprávu akoro cel den tane I

dala enémovna v plenárním nezení a'
ProÍedn' radu předloh Mezi při
jatými předlohami jeat jedna opráv

(4li h

poř„ 8tavby cukrovaru

y aenátu přijato bylo uaneření!

kterým kárán Jeat aen Stewart pro
pohorňlivý výatup který v den před
ťn Pft"0U'1' Předloha charteru pro'
méato Lincoln apůaobila dlouhou a

„i

y obolnftll Ia(e1ání proíla před-- 1

„ha navrženi k upozornění iruver--
1 II l

nera Kterou opravme ae zanou o vy
robž padclanébo máala v ten amyal
lze dovoleno Ie vvrábet tro vvvoz ze— — t j

— i

atátu Mimo te přijata celá řada
" - i

:Dch „„j
V aenátn jednalo ae o charteru

pro méato 17'iicoln

T"Dlw Ín P j'í dJý
týden anémování čaa a poaleduí

jlýien taaedání KfA
dřívřjSlho

unťWD 0tro£f ae anémovna v pátek
v poledne

V pondělí aotva že anémovna po- -

elanecká taaedla vrátil guvernér
předlohu ohledné policejní komie!
ro Omahu výra vetem Ode ř d

II achválení poněvadž má aa to in
není v nižádném bodu lepil rel á

Ikon nynéjáf U tnava za cnyuu ae

ro mayor být zbaven Účasti ? komia'

AU imvilllintr lil I uirni3i a#vi urnu

(llljcb iia
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Jen(!nI 0 elu poMlno
na pořádek na alředu odpoledna

100 let před narozením Jiřího Wanh-logton- a

uradil ae v ném první Čech

jiko Htái Maryland chlubili te rndíe

avým Augumýnem Heřmanem

mřttto v Americe můle avým
archivem dokázat ie v ném aazna

rnenáuo jméno Čecha roka 1805?
Mč-Mt- Baltimore tak uéiniti mfiie

neb zápittky avcdňí ie r 1805

Čech JoHt f Soukup UMtanoven hlída-

čem nejhUvnřjSIho toho času připla-

vu baltiinordkého Tá! úřadovna

mftJe potvrdili že Č-c- li Amelung
založil první čenkou klirnu na řrce

Moncocacy r 1874 a ie v uklárně lé

taroéulnáno bylo více čeitkýcb akle

nářD kteří Amelungem do léto

aemé přibyli— Které deputaci čťHké

ďiHtalo ae v aldelntm inčitlé veWanl

ingtonu takové cti jiko dekgaci
Oechft b:tiirtorřkých když přiila ta
jtnenoáu( Karla jonade éeikým

kon-aute-
m

Žadu aby ulální rekretář pre
ři lentftv TI o naa liayard delegaci
dotyčné řekl: "Jem rád pánové i
přicliaxlte v mýrb žilách (ukáal na

lejinu rudy) proudí cetká krev (Ho- -
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