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i pidiikým výrokem ohledu

jistého (Iřover (ííevelanda presldsn
ta Spojených Hsáft Jistého John
Hhsrmana en4tof spolkového"—
Obžalovaný olk4án e stfe po
zárukou ISOO k přlltímu iased4n(
on In polkového

— Tedy opčt budeme míli přlle--
líto-- t spatřit! řoímarnou fraíka te
se rpřvy 'itimpáci VagibundiM"
kirá před několika My takovým
nadienda v Omane byl přijata
Tentokráte dá se očekávat! jesté vélil

fispfrh tub bud sehrána ta řízení

osvédčenélio here a ředitele divadel
ního pana Holi Ludvíka který Jak
sám pravlvf noval jí všemožnou péčí
Oískáváme že obecenstvo Jak jemu
tak ! víem účinkujícím hercům práci

jejich hojnou návstčvou odmíní

Podobný kus uviděli lze zde jen zřid

ka kdy a nemél by si nikdo kdo Jen

poněkud může nechat ujílí příleží

toť výtečné se pobavili a do sytá
vysmáli

— Porota koronerova kteráž vy- -
Setřova příčiny smrti mladého kra

jana líoberta Vocáska o jehožto
usmrcení proudem elektrickým mi

nule zprávu jsme přinesli vynesla
rozsudek svůj v úterý k večeru a

sico dávána jest vina společnosti
elektrické kteráž prý ač o tom den

před tím zpravena byla o odstranční

nebezpečného drátu postarali se

opomenula—Kodiče zemřelého mla

díka zjednali již právníky kteří ža-

lobu na náhradu proti společnosti

podají
— Obchodníkům a poplatníkům

ohzvláštč třm včtSfm nikterak
nechce se líbili usnesení rady mčst- -

ské jímž daň pro rok přlsti na 50

mills ustanovena jest a poukazují
při tom že a daní okresní státní a

školní dohromady daně letos témČř

00 mills obnášet! budou a to prý jest
více než snésli se může Mayor
Ensor ospravedlňuje rozhodnuti toto

následovní: Dřívéjšl správy mčst-(- 4é

odkládaly vyrovnáni růsafen
rozsudků proti rníriu až konečnS

tyto téměř 70000 obnáší Schod

ky rostly každým rokem a dospěli
jsme tak daleko že učiniti musíme
nějakých kroků abychom aspoň
nějaké dluhy zplatiti mohli Každý
může se přesvědčili o tom že admi-

nistrace nynější platí stále účty sa

vydání dřívější a bylo povinostl
naší postarali se o peníze cbtěli-- li

jsme úvěr města zachrániti Nemo-hou-- Ii

poplatnici daň tuto zaplatiti
to jest na čase abychom pěkné všeho
nechali a oznámili světu že South
O n aha jest bankrot

Zdraví tčíící so otrok Jest Šťastněj-
ším a užijo víro blahobytu ve svém

životě nežli král Jenž trpí neduži-vost- í

tčla Jedna čtvrtina obyvatel-
stva Hpojcných Htátů trpí chorobou
srdce Víte o tom žo

Dr Miles-- e

New Heart Curo

vrací zdraví ?
A žo prodávána Jest víeml lékárníky
pod Jistým zaručením že kdyby prvá
láhev nezjednala Vám illevu budou
vám peníze vráceny T Kniha poje-
dnávající o srdci a nervstvu zaIe se

vyplacena zdarma 1
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nel tylo]ovl (ii ulitou svolmlu
v ktrié my de nyní tik von Ujem!

Oiíem lo lifk ly v ni voUoou
divní ypU lepnn yatilxm k

iičktifjm i4]muru lidu vutl Jsou
tu Jcit A mocné monokly trusty a

bursotnl spektiUrité tyto tři Jedu
atč uíji na které neJ-Jin- e dosti sil
ní slúpnouti jim na krk Nel ne

jmli íbahčlci mtisfum veřiti U
nárol který před stoletím při trlul
řetf zy a okovy tyranio anglické také

jt schopen urálet hlivy I tčrnto

hydrám
Doba uyiiřjií v zemi léto Judá

uvedomřlý lid moudré občanstvo
muže nd slova ktcH by byli schopni
rozřeŘiti ly téJké ot&zky národní a

politické jichž republika niío právé
tak mnoho k rozhodnuti m4 tak aby
neodvisloHta svoboda naše zachovány

byly
rohnutlívé jest uvazovali zápas

amerických bojovníku za svobodu

naši Jak obétavé pro vlaut ttnřli
hladovíce polonazí a bosll Jak
divní vnči tomu so vyjímá ten pře
pych a thýraloHt která v zámožné!

fifch kruzích sepooíná ujímali neboť

pozorujem-l- i ten život společenský

je vtdet žo namnozo také už mizí ta

jednoduchost občanská a nastává
véeliké aristokratické opičení ješitná
pýcha a přepych
Obzvláító divné ho tu vyjímají

"dcery svobody'' dcerky milionářů

předáka amerických jichž dédové

kdož ví zdaž také nezanechávali

jsouce bosi krvavé stopy na zmrzlé

pfldó u Valley kteréž jen

dychti aby na nfi mrknul" néjaký
urozený thýralec se šlechtickým tilu
era !

Než hleďme jen na lepAí stránku
tdskou a važme ni sami občanské
volnosti Protož : Sláva svobodó !

Ať Žije neodvislostl Nechť vždy
brdo vbje ten hvézdnatý prapor Ko
nmbie ty jeho hvřzdy a rudé a bílé

pruhy aí po víecky čay vzduchem

vlaji I Nechť udatný orel naíí svo

body nám nad hlavami v4 mncn4

křidla na ochranu voli celému svétu

rozprostírá I

líoleslav J Kavan
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Pacitlc dráha jest jedinou linií vedoucí
1 vrlitiflil i ti i tAfvmtíiJ "S j'i iim' VVIOI AI4F t 'l lllfn
přirozené to brány do Cripple Crcek
okrsku
Colorado Sprhiifí leží na épatf Pikc's

Peak na východní strané a Cripple Creek
lest částí jihozápadního svahu 1'ike's
eaKii a mizí se jciio zapailnl care
ti f'lnrl nLII( _Cf v"iii 'iriiiii inrnjiiiji nu Tillll

dvé cesty Jedna po Midland dráze ťte
nrftsmykem přes Hummlt do Cripplu
Creek a druha Denver a Hio Orandu
ilrázn nf 1'lu iiln K Virinrn In I 'rlmln
Creek Vezmčte Orrnt Ritk hlmd Itoutt
Jedoucn do zázračných tčehto zlatých
dolu Mapy rirkitláře a oltn(nky na
pohádání u Ino Kebastian

Geni Passentrer Art
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Trtaské farmy a penfiltjm přiilailrtM
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nrk anrlk kf
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Hmith pol4ři byl Mil f soboli Wm

(irbehs((i aby % rsnt1 řkav#k

koupil bé fliřfifc [tfi s h 1%

ipč i4(itl i Kfjl
řej #oii'e poslivsn byl ř# tfřť

1 pfý tltrr4k tnn ďisu má f

Uřb( hof jej vrátí i byl proto pro

pustin Ti titti se ttk4ilo l m4

f iipsadi visho vlilf i'hii v
cen ti i (oto rdMlli4n( smi 1

1 ti4tA

dřeno mn o (In

— V Ateřtím Me I4nf řl-f-

mísíské o#ř)4míl insyor jik o'k4
?4no jřri!io4rif JohnT ('Urki n
přede i výboru Veřejfiýi h př# í řř

pfijslnánl léhol b)l'i ft I4d

jm#nonlio do pMilí srliuie o lro--
! a to i té příčiny an Ji radních

pl íloiwno nsbyji g bel riich bejf
chyby potřebná vřtíína ku Jeho
chváleni přítomná tisbyla Oíeká
vané movu Jmenováni K I H bwr!f{

méstskjiii elektríkem James (iil
bsrta Ifiipiktorein na ovřtlovánf
chválsno Jsduohlaifift — ('poiorn
nl komise policejní a polární I

rada dosud slibené

inlils t íondu všeobecného přenésti
do fondu po!Ariiíhoodk4t4no výlKiru
finančnímu — Zápisní mélký otná- -

míl lo uvřdornil veškery spoleAnosti
leleinícnf by ujednotily sh na tom
v jakém poměru vydání s opravou
viaduktu na 10 a II ulici spojené
mezi né rozvrženo býlí má a že

pouze nd Jedné dráhy odpovfdi
dostalo a sicn od dráhv f!l!ím
Milwaukee A St Paul kteráž pro
hlásila že traté její pod viadukty
třmi nevedou a žo tudíž v opravách
viaduktu třeh žádného zájmu nemá
Usneseno by dráhy Jesté jednou k

lomu vyzvány byly a když by ani

tenkrát i neodpovédély aby návrh
onen inžinýrem učiněn byl — Zase-

dání odročeno na zítřek odpolednp
— Ve středu večer odbývány

populistické předvolby a odbyly se

tak klidné a tise že většina občan
etva vflbeo ani nevédéla Že vůbec

jaké předvolby odbývány jsou
— Jak velkých kotrmeleft naše

slavná policie nčkdy se dopouští
ukázalo se opétné ve středu Jistý
Ilussell Smith zatčen byl totiž v

úterý při předvolbách a vznesena

na nřho žaloba pro výtržnost a uží-

váni ncsluSných řeči a teprvó když
ve středu před soudce postaven byl
ukázalo so jakou skopovinu vlaUné

policista jej zatknnvHÍ provedl Zji
ftténo totiž že Smith jest — hlucho

nřmým a tu ovsem nemohl býli
vinným zločinu za vinu mu klade
ného I

— Okresním soudcem podána by
la počátkem týdne okresním komína

řňm zpráva o příjmech a vydání v

druhém čtvrtletí roku letošního a

vysvitá a téže že příjmy více než

stačí ku kryti vydáni s vydržováním

úřadovny jeho spojeného Dle zprá
vy jeho obnáSely v dubnu příjmy
143005 a vydáni $51740 v kvétnu

příjmy 143000 a vydání 151106 a

v červnu příjmy 107450 a vydání
5I107tak že jeví se přebytek 1055

Za prvých 6 méslcft roku letošního

jeví se příjmech úřadovny té přebytek
t37835

— Ve atředu zatčen byl Geo
Garlich naobvioéní že jest lodním

i onřch dvou mužň kteří Chas II
Gulicka v úterý k ránu o (10 olou-

pili— Gulick bydlící kdesi za mé-ale- m

strávil v pondžll celý večer v
hostinci a na cestu k domovu vydal
se teprvé po půlnoci a aby nebylo
mu smutno vzal si na cesta sebou
dva kumpány kteří s ním večer

byli strávili A ti se mu hezky sa
veženi odmřnili Kdy! totiž na
32 a Paul ul se nalézali Golioka
JednoduJe přemohli a o $10 jej obra-
li Garlicha poznal a proto také za
tčení Jeho následovalo drahého ale
neznal a proto také tý! dosui na
svobodě se nalézá

1'lsřhl píedvolby d!r#41 i'l
lofivřiee v ňfí i i kořt

rn konjířesul volena fflbyly kli In

a n tidof lomu a ithn ( 4
poft

hH'tl riel M klerýrltktdiv předfol-bá- r

li #r IcUísjícíeb pfsltoMj

tl jk oepk44rto vitsj n ml4
tkl rfi!sřie ftyhJf (itrs Msfeeř

odpftřcl Jsho Mivítiíl ani v

jsdké vmH Tak k-- i pflkUdu v

prvé wřM by l ilil (o (WnUh
'I"IU UUy(%r Meřřřovi řiujtíre

Cofftísboti ptk řtejvíre nejoié
é Dí l Jd A poďbň ílo itt ♦#

wtr Ucli nstatnfch Jko Houtb

OtiuM v řTiiik(e) h Pftknvkíeb
tak it koovstire která! ve

Iřed l Cefpoleih SfiU pMIl 1

rnatott nbyU riebof begs vteho

"ílrt IVolen 1 (Ittrttiá dsliJ{c
ktřl n4vod d4rt konvem i kon

gřssnl jednohlasné pr Men era hla--
ovall Týl Jsa vyvolán ujistil
přítomné í Jako v minulosti i na

dále v lájmu Omahy a distriktu

kterýl iasinpue ge všech sil svých

pracoval bud 1 sIíImivaI pokusit! se
O to aby s id slovníku slovo

"nezdar" vymazáno bylo Po tiém

vyvoláni byli poriní protivníci
Mercerovi kteří podporu svou navr-len- ci

slibovali— V konvenci usedali

čtyři delegáti ceítf A Tříska i prvé
a F K Dvořák V Franci a P
Krutni i druhé wardy a a výjimkou

posledního dáni lél na delegaci do
konvence konfesní Ve člvrlek od-

bývána koneresul konvence a Mercer

navržen byl aklarnačné bez všeho

odporu
— V pátek dopoledne překvape

na byla veřejnost zprávou o úpad-
ku (Jerman Havini Hanku a bohu
žel že zpráva tato okázala ho býli
pravmvou úpadkem banky té při-

chází o peníze značný počet kraja-
nů kteří tam buď obchodovalineb
kteří tam úspory avé uloženy měli
Z obch&dníkfl pokud víme Isou
to pp Fr Svoboda Jan Svoboda
v -

ir franci Moup & Kruml Em

Lerrnak Joa Krejčí a Leo Ilarooh

Mimo toho uloženy tam peníze po
kladnlka T J Sokol n J Svobo

dy a velkořáda J (' !) a snad i

sboru Isoleslava

— Vlte profi Cornish v posled
ních předvolbách prohrál? Inu

proto ponívadž pondélnl"I)élnickó
Listy" dopuštěním božím vyšly
teptvó ve středu po poledni tak že
ani to jejich zakončeni "učiňte
křížek" nebylo ničeho platným
Přišly chudinky a křížkem po
lunuse!
— V úterý vočer přiňol k vážnému

úrazu u Gilmoro 17Ietý Arthur Shea
z Decatur III kterýž po nákladním
vlaku U P dráhv lako "slené na
sažer" svésti se chtfil —Mladík sedel
na nápravé pod jedním vozu nákla
dních a buď ze slabosti neb v osna- -

losti z této spadnul a to tak ne i fa
fltnň že pravá noha pod kola mu

pnsia a v pouKoiem rozdrcena mu
bvla Kaněný donraven do nemocni
co av Joecfa kdež uznáno za nutné
nohu mu odejmouti

Policejní matroné podařilo so

opatřiti tři déčka po tabitém Polá-

ku Starostkovi pozůstalá a sice

opatřena Jim místo v sirotčinci v

Denson Pláce Děcko nejstaríí
z q stáno u matky která! smrtelné
nemocnou jest a která! ibytek ži

vota svého v chudobinci okresním
tráví

f 100 Odmřny $100
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JJt MaJUaM) tokoto Mk ]t
tolik élWry v truto Uk to Mf}l Jn tUi
4olUrl t kU4 ttp4 M by Hml SBnlil
byl TjlAřwi DvUia sl pro Mina a rStdJBl
A4tn)toi ř i C HIHZT k Oo TULZDO 0
tW Brod! MkáraOii ttm ta

tirBtirt rsally llaUjy ) m)Ic4L

n( h ypřvft ku vSi-- obyřejným I zvit-ní-

piípailum dinrtf upravil Jan Huni
řko bývalí uřitcl na xlro'lnkii v Ilum- -
ol l ObHnbujo 100 rfiznýcu pohřobnlclí

j)íiinf Ona UUc

rohřcbní řt:řl ol Job Kaldv obsah u-- Jírí

au rftznýrb Mi k pobřbfirn n Jednu
pH iwJmciiovinf tlítí te Cena vázaní Vir
PoUřcbnl řeři wl Zdrftbka viíznnd 21c

IVJIny obfannk5 války h připojením
7kucnoHl( fcHkýe h vojfnňkteró dle rnz
nývh prumenu sestavil JOí-rmá- Olma-hul- í

414 Btnínek velkého knihovílio řor-mál- u

a obohac eny Jsou značným počtem
velkýrh I inenAfdi vyobrazení Vo fkv
koženó vaziič ho ylatou ořízkou za ťllO
poSiou za fllHO v polokozrn vazbč za
ťlOO g poštovní ziísylkou HIIJO

Kuchařka fckkn-amvrfck- a Novákovo
▼ ttlhó Vttiibó lloo
Domácí lékař Učení o človčku vo sta-

vu zdravém a rhorobuém od Dra Jo
Pečlrky přehlédnul a doplňky opatřil
praktický lékař a ranhojič Dr llabe-níc- ht

pčknč vázaná 1100

Dvorný sjKiIečník 1'ravlilla ksluínému
to chování navedení I vzory k vyznání
lásky krátká barvo-- I květomluvo před-
pisy k tajným dopisům sroli'čonrko hry
pilpitky hádanky atd V M'kn6 vazbu s
liarvotihkovou obálkou flíc

Oratulant hojnit sbírka přání a dodat
k'ni (ohhhirjí'fm píípitkv k roličrýia
pi ile7itoiU iii a náhrobní nápisy Váz 40c
(Jratulant všeobecný noJvMAl sbírka

původních přání ku vAení pííležitoKtem
pro

_
každý stav a stáH sestavil F J An- -

1 W I w I14 Pí ii ť i jtm inu -- m viirv veiRV a uiniiy
10c malý iKc

"r-- i#omaci siesu siioiemivv rauco a prů
vodčí v domácnosti i kuchyni Váz 1100

Babička obraz venkovského í!vtao!
Boženy Jíčmcové illustrovanávo velkém
formátu sltvostnč vázaná li00 táz př-loe-

do onirličiny sl (Iregorovou v

pčkné vazbfi $l2
Život JezíSfiv prostonáriMlnč sestavený

od DFStraus-- e přel FBZlrftbek 80c

Tom Paine-fi- v Včk rozumu A doplňky
8 J!ho ostatních spisfi vybraných přel
F B Zdr&bek ▼ tuhé vazbéToc
Híla a hmota aneb Hlavní rysy přiro-

zeného světového řádu JakoJ i inrsvoiiky
na nčm zalozeiié ol I litu hnera přel
F B Zdrftbek 1'evnč vázaná 1110

l-- náboženská v lidstvu vzdčlanéiu
Max Nordaua tlumočí F li Zdrfibtk

lliersrdiio a arlstokraclo nchoposo
benl Jezuit& na zirut soukromý i veřejný
Velmi jMintavý román HepsaJ li llas-iaur- ek

Vázaný I1VI

Úplný rychlý počtář (The Complete
I{'ady Heckoner) pHrMČní kn(ka pra
kupující a prodávající a tabulkami o
cenč rboJl v Jakémkoli množství a Jaké
koll luMlnotč od 1 rentu ilo 110 (10 ať si
váží nebo mčří Mimo to přidány tabulky
úrokové a zákony o érokách v různých
itáti ch platné Tabulky mrdy a stravo
vání za den týden a ručnic Méřenf prken
trámu a rlanťk krychlová výmčra sta-
vebního dříví a klád Olu hodni zákony
f otřeném ulívání Poštovní sazba váhy
a míry atd 1'rvní vyilánf v Jazyku augií-iké- ni

a českém Cena jistou Vjc


