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o) dlít íb"niwi úřední ča

snpi K jl e j doaloo to kterA

mu čaopisa má s svařili uteřjno-vá- nl

(11- - k bylo přihlášek rěko
lik avink ty vfiii hny byly vráceny

neottvřefé a nynějšímu úřtdnímu

časopín zalány byly obliíky za

jeho vlantní cenu VSik pří tom

nezůstalo nýbrž týž nvelejřiujo ohl4-Ak- y

kolikráte chce a čitá za něco
chce Tak Vn příkladu zAkon vyža

duje aby navržené ordinance uve
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placeno býti mělo

— Ve středu přijali sem dvS

vládní parní lodice Hugo a Atlan-

ta majíce ve vleku několik lodio

skla Iních Přijely sem za tím úče-

lem aby započaly práci v upevňo-
vání břehfl v Missouri nad Kast

Omažtikým mostem Bude prý za

rněstnúván značný počet lidí při

práci té a! prtzdč do podritna
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započato v South Omaze též s ne-děl- ntii)
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ivobodným a nemá sdn žádných

dčdicS má ale rodiče ve HrtVlnka

— Loupež řpíiehánsi byla ta blló

ho dne T-m-
í UnwíOvá a cíhU

3203 FrHnklin ul octiármla policii

2o v úterý ráno odeAla a domu a

když u po tí hod večer vrátili na

létla dftm otevřený a powtrádá kle

noty a nčjakó íatftvo Lupiči dobyli

bo do domu sadními dveřmi
I

— Naíe policie chce tavádelt hj

stém panující ve velkých ničtech

evropských a íatčťné zločince nejen

fotografovali ale tčž do podrotna
tmířiti alo narazila na tuhý odpor
od samého počátku Tři darebáci

kteří obžalovaní jnonce z vloupání se

do příbytku A C Smitha v okres
ním včzení očekávají přelíčení a jež

policie chtčla podrobili dokladnému
tmčření jiostavili se na wlpor že

policie co uitstsky úřad nemá k to
mu právo Policie poíádá sudího
Hakera o rozkaz k torna cíli

— Mary tíullivanová která před
několika mínící byla zatčena pro

přechovávání kradeného zb ží a v

jejíž chatrči na ldló a Mandirnon

nalezeno bylo téhož za nfk lik set

byla znovu zatčena ve středu a opí t
za mnoho set Inřnřho a jinéh) prá-

dla u ní nabuzeno čmt z toho

pochází od 11 II Patricka pro
nčhož Sullivanová nčjaký čas pra-oova-

la

Podobá se že stařej a talo

trpí kleptomanií a nekrade k vfili

torna aby se u}iua nýbrž ukládá
si zboží kradené Minule vzhledem

ku svému tt&M vyráda nepalriiýn
trestem tentokráte vřak asi povede
se jí hňře

— Majitel slévárny na 33 a

Lake nl Albert Prost který před
nedávnem sem z Karina City při-

jel zmizel náhle zanechav zde tro-

cha dluhll

— K připadá onemoenční paní
Pialovó a osmó ulico neštovicemi

mažeme a potěšením sdčliti že

zdravotní úřad byl opět jednou

přílií horlivým Nebyly to "černé"
neňtovico za které týž netnoo pro
hlásil nýbrž jen velmi lehký pří-

pad snad konečné neštovice plané
To vysvitl již z toho že onemocní-1- 4

nebyla ani odvezena do karanté

ny nýhrl poaze domácím styk a

jinými zakázán nejlepSfm dakazem

je to ie nemocná nejen a nebezpečí
vyvázla ale již se pozdravuje
— Jii před dvěma tisíci lety !

osvědčilo se ořlsloví la nrorok m

bývá vážen ve svém domově Tobo '

zažil poznovu kandidát presidentstvf
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Známý populitický žvanil Scka-v- eo

který před nťkolika lety pomá-

hal v nenlařením pokuBti ukráRti
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dřla lípe než umí" n£jaký ten

bakSiň také by na éTcodu při nynřj- -

hfch tlých íaHech nebyl — vSak ono

néco tento kdo pak by tadarmo ty

populinty ňpinil — Či dáte ne bulí

kovat ft balamutit dále od podobných

zaprodanců? — nechrne podobno

žvanily — pantáta s Omaby —

úeládka hýbá nebem i po

klem — rpílá co nám nocialitUfl anar

ohistft a pantáta s Omahy lump6ipra-Zenýc- h

bláznft 7lodejftfa honempane
Johann pftjóejí rai ten jejich slov-

ník — My populÍBtó hájímo míe

7áady důstojní a mimi a za to ae

nám Hpíláa úumříky n4 ge tropí—
nějaký Irčan v Ntw Yorku trhal
I 'rvaná ta Hrvan neouhlaMÍl a ros- -

Budkem" atd — ad infinitum

1'ane odpunť mu m:bo neví co

činil
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Rukopisy Kralodvorský a Zelenohorský

NejšktrH básnické památky čenké vyHé nákl Pokr Západu
K nim připojen jent fotoíitografický Hofintik čtyř Htran původních

rakopiMft a provití jo vyavřtlivky o pftvoan n&}cu a fporu o Jich pravont
i dakladná pFcdn&Mki o jich kulturním významu kterou mil 25 kvítna
1890 v níni Tři Jed Sokol v Chicagu pan J A Olivprius

Kukopiny lahrnují n&ldufcl rpivy hnlinukó milostné a ilomky:

Kakopis Králodvorský Z&boi a Slavoj [v pftvoánín inřní ntaro-čeHkó- m)

— Ctiraír a VUfav — Jaromír a lloleulav — UenS
Heřmandv— Jaroslav — Lidoře a Lubor — Zbihoň — Jolen
— Kytice — Opufiténa — KflJo — Žehulioe — Skřivánek —

Jahody

llnkopi Zťlpnohorský — lí&feň 'LibuAin nouď a alomek Unnfi 'Snrm"
Cena poue 25c Adresujte: Pokrok Západu

Omaha Nck

Jřdinyroskí rolnický časopis tc HpHtátcch rfcdplatné roči A $1
Do Čech f 150


