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čát m'ta byla do značné výfe za-
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tím spflsobsna Dle zprávy potltr
nostni ářsdovey spaHo tam za ho-
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f tie atnri Lého lidu v iAj otl

řovenýcb soutdft o kvobo-l-u a umo

prtvo a ktfril olmlti a trec jv
kkolit iáfinl vojenských moff

trbo vřt ra utemí kterékoliv

smi-rick- é republiky
Dom&cí politika ktrráí amávl ta
pravedlivo aby vysloalilcftm unio--
nistické armády doptalo se hojného
aioáni a kdekoliv mol no přednosti

při obecním tímíntninf kterál ne

lopouítf by kterýkoliv aoionistický

vojín jeho vdova neb sirotek byli

tbaveni pense pravidelné povolené

přcdchátejícího uvědomení a

vyíetřenf tak dokladného a nestran-

ního jako onoho na jehoZ táklidě

byla pense pĎvodnfi povolena která!

pečuje o dostatečný příjem ku krytí
běžného vydání a udržení obecného

úvíru která! nepřipouští žádnou

výmluvu pro rozmnožení národního
dluhu v dobách míra a péci vede 0
obnovení naíeho obchodního loďstva

Republikáne v Nebrance co nej

srdečníji schvaluji navrZení svého

prvního vyvolence Wm McKinley
ho t Ohio za presidenta a Uarrett A

Hobarta a New Jersey za náméslka
a zavazuji se jim svojí nadšenou a

nerozdílnou podporou
Oni schvalují státní zákony t ná-

ležitým obmezeDÍm pro bezpečnost
a ochrana lida dle nichž by vespoloé
pojiérovací společnosti mohly být
zakládány Zákon opravňujíc! po-

hořelého k plné nábradé Škody ne-

mel by by ti odvolán ani zmírnín

jakýmkoliv spQsobem jímž by zma-

řena byla spravedlnost jeho ustano-

vení

Státní ékolní fondy rnély by býti
do posledního dolaru uloženy v cen-

ných listinách předepsaných ústavou
a přednost míla by se dátí atátním
a okr úpisflm
Oni schvaluji usneseni kongresu

kterým povobny byly prostředky k

zřízeni vládní výetavky ▼ transmia

sissippské výstavé r 1898 a prohla-

šují se pro Stidry příspévek ze stát
ní pokladny k podpoře áčel II výsta-

vy tak aby přinesla čest státu a byla
hodnou části zemí kteroi zastupuje

DR0B5É ZPKATY

Republikánský n&rodnf výbor

odbýval ve středa poradní schůzi v

Clevelando a usnesl se zříditi pro

nastávající kamptR dvě úřadovny a

sice jedna v New Yorku a druhou v

Chicaga Z prvnéjSí řízena bode

kampafi na vchodě a drahé pak

kampaň ve státech západních

U Kagan Ind Terr nalezeni v

úterý tři obíSenci na jednom a tím!
tromé visící ale totožnost jejich ne-

byla zjištěna Má te za to Že byli to

konití zloději kteří pronáilednjfcírai

občany dopadeni a beze vSech okol-

ku pověšeni
Prohibičici kansastf totiž ti

praví jimž o ni? jiného než o dosa- -
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Offlee: 222 v 8ee budově

rmM tíh

Mesa 553 (1 25 iL ti St lani
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9MAHA nen

Kejstarll a letzteíři Ceitf írtmíi

Frtmont Pír
Frcl)uti nrhrttnl ch pf!plKh nu4-rf- r

h v ktortkoil íll tlttu v jk#mkot(
prtriu Ik#iniillr ihpl ISJMá

kw ttiidni t)ilťuj tobr4 -

k l lotiC111D6í
ČESKY LÉKAft

tfie roha 15 a Howard bL 8dm

yiBlock ííh dveH 210

OMAHA - NEBE

Cim tollonu 143H
V plirn k BlMni od 10 do 12 ráno od 1--4

rxipou oa i— o er
Obydlí t ilsle 1619 Center ulice

Telefon v bvdlf 1674

Novinka šňupákům
Pravé haličské (Galicier) rapé

přesnř dle předpisu rakooského a

ta pomoci bývalého dílovedoucího

v rakouské továrně vyr&bl

L J PALDA
Elyin Jowa

Poílete dva dvoucentové kolky
a obdrilte poštou vtorek v té cenC

Dound nio lenňího ne ta v tom obo

ru nevyr&bčlo Žádný šfiap&k ať

oelení poslati m pro vxorek

Adresa:

Great Central Tobacco Works

Elyin Jma

Vyrábí té! dobré kořlavé Ubi

ky: Koruna Granulovaný Aa

triao Pare a Cigár Clipping (od

padky od doutníku) 5 tfm

Čechové !

Jedete-l- i do staré vlatiračte sotř
tapamatovati 2e cestující a Jich

kufry hned po přistání parolodě do

pravují se po želeinici lMzplatné
ai do místa Břemen Chcete-l-i sobí
nspořiti abytečných vydání nesvé- -

řujtepo přUtání lodí nikomo tickety
a kafry nýbrž posečkejte a tím al

dojedete do místa Břemen a pak

teprve odevzdejte své ticketj a kufry
jadrné české firmě:
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ftxlávi Htnrm lldrm vM-nt- l a sily — Vnu llmi

Sererur Ik prutl choleře a prňjimi

J(t m!riIUlním prthdki'in pniti liiitnrtinriiliím-
-
ponifiJn víly 1 y plípiutivli

n'Jtíírh KiMf by inH milí luk U nU dnnii — Ona ) u Tf

Severflv ťrejíaiarý Červokai

vyhub! vfcM-lin- y rlwpíUntky v lidském tři o Má Inhodnou rliuť a 3lty ťlltuk
a Htřcvnl kular so tímto lúkum neJdHve ixlnl riml— Cenu Vm'

Sererova Masť preU svraba a vyraienlnám

Jest mxtny lití m prmtf(lkim pniil chorobám třrnto — tkmn tů wntft

Severova Masť na rány a bolesti'

pUpravuná s Utlvfeh bylin lutjf r4rtvS 1 iimtat6 rány vfndy Siláky a Kp&liilny
Ona S (x ntň

i Hifi --1M1h Hmir
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'Mít tmíi)

hnrkihll ťVlnkull vilv— 'cna liT cculfi

Náplast? (flastr)

nnini ijyti zitMiany nupriti Alrciijt (iy
Cedar Rapids la X

CUiCA(K)

O Severova Hojivá

(l1rnnl ryrhlo lxiUwtl pícháni kfnřn itrícnlny u sápaly — tnn 25 cnt&

Severova Růžová Mast

dodává tvářím a rukám kráHiilho lenku a Iiliidkoctt lmjl rozpukaná mm a rty
Onu 25 ernl &

konduktér Hed a strojvedoucí

Montgomery obviněni z trestuhodné

nedbalosti a zatčení obou nařízeno

Práce zastavena

bude koncem tohoto týdne ve dvou

třetinách veškerých jižních přádelen
a sice pracovati se nebude po plných
90 dnu Přádelny tyto patři vesměs

Southern Textile Association a nalé-

zají se v Alabamě (íeorgii North

Carolině Tennessee South Carolině

Mississippi Kentacky a Louisianč

Výtěžek petroleje
ve Spoj Státech v roce uplynulém
obnášel 62983520 sada v cené

157691279 V roce předchozím pá-

čila ee cena petroleje na $35522095
Od r 1859 kdy poprvé v Tilusville

Pa petrolej těžili se počal vytěže-

no bylo ve Spoj Státech celkem

709713405 sudft

K novým výtržnostem

došlo ve středa z rána v Clevelandu

a dílen Brown Iloisting & Convey-in- g

Works Stávkáři a přátelé jejich
vrhli se totiž na ekéby do práce se

ubírající a než přivolaná policie na
místo ee dostavila byl značný počet
těchto potlučen Jelikož se okázalo
že policie k udrženi pořádku nikte-

rak tam nestačí vyvolány do zbraně
dvě setniny milice

Pžw tóic a stiáífl

Te Hchoyler Neb

zařídil v Janečkovi nové butlovi

(a bUU B Holabotli

Thom Shaw

Iloatineo tento opatřen je vším

pohodlím a zásoben hojně výtečný-
mi nápoji doutníky atd Krajan
Joa Kudrna jest ta sklepníkem a
a ochotou příznivce ave obsloulí

Ku pehodlí vzdálenějších
hosta zařízena při hostinci též stáj

m

— Předplácejte avým přátelům

"Hospodáře" do Čech Pouze 11 CO

oa rok

Severflv Slíitel kuřích ok

odMirntit kuM oka rychlo a 1xí Imlestl — Ona ! nntft

Na prodej ve vSerh řeskfii lťkárnárh a obchodech h UVy

Kdo obJiIná b'ky přímo Ií mni' nuil plut It t h'Ih) poAtovnt dovoznáa iky i'oniiui
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é

ilambursko-Amc- r akciová paropl spol
— Přeplavu! con3rra=~—

ro parolodích expresních nejrychleji! jízda přes moře za pět dní 21 hod
Npw York a z namhurkti

do Hamburku: do New Yorku:
Po parolodích erpresaních 132 00

To parolodích pravidelných 11000 0

Po parolodích Union Unie 12700 rilW)
Po parolodích lialtlmorské linie 12700

Po parolodích Baltické Unie do řtřtfna 12500 re Štětina 12050
Ohledně přeplavu hlaste ae u

HAMBUEG-AMERICA- Ií LINE
87 Brodway I uniat ihdovay NW corllandolpli & LaSalle Sta

§ jaa) M#ttNEW YOllK I


