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I H I Haaj%4 M A A lil

- H 1 1 I pan J Ihsbký bu

d# Mnlil v aoboM v IMtfs) a v

nedřll V riařkaon v íeskýib polili

ikfib # hHií b

- PM V I Ha lilek řepubll

kánský natflefieo pro ňřll Volilele

pr#ld#nkého bula Mnill v

élvrtfk ohfii lý In ve West Poinl

t aoboia v Millln a nedéli ve

Jkole v Iím[ lllae prrrinet
- V (1irko iklamánl byli l

Ití volléové v minulých dře b dva

krátě M4Uotf achntfdo kterých
se řečníid re!o(avill Přilit
oeMlj vltk bide se odbývali
ská ab6fe dojislv a sic bu le leé

ttotilá se po lni ilobit (lupa slod

)6klerl ml pa fno na tnals p'-kl-
a

lny a libuje i v dobývání )! !

m hhi vltk bandika ta je v ohoří
Um joít Ieefi4 řteb posuj fl jeitiné
poklidný nedobyli aA ae n n silné

p kotíte!) Minulý lý len ílvřlka
na patek v ři-- vbiupall ae ne-fiá-

IÍ dlotiboprsfácl v Millljři do ob

eliodu p V Hrdého a p Pnbe kde

o Iřtsslj kUbo iJm liodi héci Ím
♦ 10 jsi fi!#lt se y lásitvce fa j ul

lem Vedl Mrltto pefi#í ffiřl vlk
pan Hrdý v poklalfi hltáno
Jt na hotovosti a na ly byl uclfin

fttok al marné neb jk ilMve jíl
řvrio páni alofíj nsjsru Jfítí

nAUlit vtrvlířhl v ďdýtáni ka a

proto i le A vrllí a prv tum

rbII kaM přeo neroabtli Zijo b

riolikovno( dkje jí ro velire pan

Hrdý jakol I jb ♦ii" a fáro-ve- ft

pany shřáUe niiorAuje by na

Ml e víre n namáhali jeho kan
raiirhvt řteh4 ptý Jim ji ftplné
vřsrtou — Politika i i le m v plném

proudu vlak jaká lo iroéna v Mílii-gart- ř

Dmbdy veskrne demokratická
n řslocko rbov4 V sob jádro řepu-b!ik4nskh- (i

lakladu veliká véíMna

obehodnlkft jsou dnea republikány
pro idravou mf nu a McKinleyho a

tu proč tolik křiku a rámusu v tibo
ře stříhrařském Nu nechrne je kK

čel vl lyf ul dlouho křičet nebudou

Pan A A llimour mla lý a ii ý ob

i holnfk a Millígannavrlen byl
nou republikánskou ca okresního ko

miaře ta 6 distrikt Pan Hamous
dosaten byl před rokem na upráid
néné místo v úřadu lom a osvědčil
e býti vorným a bystrým úřední-

kem a slibuje nyní svým volicňrn
bude li svolen spravovali jejich ma-

jetek okresní k jejích nejvřtilmu
uspokojeni 8

— Česká nehoře inditickA ve Schuy

ler v kteréž řečnil red t 1 p J Ro-

sický a která J dílve ohlaAována byU
na solxitu K)riléjl pak míatním výlwj

rem ústředním přelomena na pondélek

0'ihývána byla ta obstojného ňČHBten

siví Že toto nehylo hojnéjSÍ lze při
čítat! částečné přelomení nchAze a čá-

stečné tomu že nékteří síčastnili se

Ji0zí v Jiných schůzích čáatečné

usilovné agitaci pánu stříbrařů kteří

pf írno lidi tahali aby schůze se nesů-častnl- ll

Po celé pondélí odpoledne

bylo Schtiyler v rouchu svátečním

Hudební kapely procházely mésto a

po chodníkách hemíilo oe lidu plno
U večer uspořádán byl průvod pochod-fíov- ý

po kterémž řečnéno bylo ve 3

sálech ti sice v Janečkové v Hohmv
nové a Rankově V prvéJM řečnil p

IM ItoMeWater v druhé bývalý guver

ner Thayer komisař Hussell a Jiní

v Harikoé síni pak odbývána schůre

česká Nékolik Omažanu ančastnilo

se též toho velkého shromáždéní

a nice byli tu z Omahy

lp liandhauer K Stei(-e- r AStelger
F Kvolioda F Salda J K Sinkule

J MaSek Jllanrelln a 1 Fiala

— Velká republikánská echQce

o bývali se bude v nedéli na první-

ho listopadu o pftl třetí hodiné odp
v elni Těl Jed Sokol v Crete Kefi

nfky budou pp J J Langer a WH-be- r

a dr Kadil Jičínský i Crete
Vlichni repuolik&né žádáni jsou aby
ae aúčastnili aby tároven přivedli
a aebou demokratické avé přátely
tak aby témlo příležitost poskyt-
nuta hýla druhou stranu vyslech-
nout!

— Krajany naše ve Wilber a okolí
upocorfluíeme žo řečnili Um bude

pan Frank D le!l s p'remont 9 $9
bolu dne 31 října a ne jak dříve
oznámeno ve čtvrtek dne

Letoa mnoha le-

tech

—- poprvé po
nebudou roíti Cechové v Ne- -

braace žádného sástupce ve ané-

mu ba ani v&beo žádný Cech se
'žádné $ osad českých pro úřad ten
'navržen nebyl Ol roku 1871 až

do roku minulého méli jsme v

každém ajesdu nijakého zástupce
a v každé volbě do sněmu měli

jsme několik kandidátu a proto jest
tím více litovat) že nebudeme mfti
'žádného tentokráte

mu

Vlichni noff ndblrali-- fctM íV-

na Pokrok Zlpalrt mi fok ř Iplatf

ďi4tl bdoU lýl al 1 kofr# b

doiKÍbo f "l 4 l o# 11 tAitt

ap! od nynljlkl df nového rok

liřmi Vyl Pok Z4paJt

IUUIU
— V íriíf# tllníft v 6t r f

nn pok ae yjloapenl lannt

banky ! Jařil ale U úi mi
nepořízenou odtáhnoui

— (leařwateř tiAfitlffftl bilo

ílvitek ř polárem jimi lé'
miř rot ý Jd# člveretl fbhodřifch
budov tftiřon íkoda jesl po

vltlinl fřftjíltftf m kryti
— Jacfc MaCll Jl fro#tý ale

tédomlý a n t##Iřtífc 49

Jest skromný a Iřf r na '!

tdial Jat obezřetný olebodních

iállítot#ch Mil by státn' 4i

podiv 6 letmí a #'lmit Jik
ftfacColl sasloull ni hlaaů poctivých
občanu sa guvernéra

— Redaktor t I Jan Rai-cký- #

řečnil v řtedlll odpoledne v

Morse lilo (T jako vln le Jín le tak
i Um tkal se řč jeho úspě-

chem Jaký Cčinek řeč jeho n

přílomné učinila sesnati lze nejté

i toho ! Jl#n l přítomných
občanů vyjádřil se le ani paiesát
demokratických řečníků nedovedlo

by v v vřítili argumenty v zájmu

zásady republikánské tiv Uné

— Ve středu dopoledne zničené

bylo bylo polárera u Wilber oby-

dlí kraaoa M 3 Plačka při černi

nejen le veikerý majetek popelem
lehl ala t4rovA i 10 mialční dé-

čko jeho ohořelo a druhé tříleté

nebezpečně popáleno Plaček a

manželkou odeili i doma aby ně-

jakou prlci na poli vykonali a

déčka aamotny doma Jak
ohefi vmiknul nnf tnámo

— Největif politická uchftie ja
koni vftbeo kdy Prague vidélo od-

bývána byla v nedřli odpoledne a

řečníky při příležitostí té byli K

ltonewater t Omaby H Hftíicka

i Chicaga a F Doležal rremont
fíeci vlecb byly dobře promySleny
a plijaty od přítomných vřel

Sobfite iiiiantnil oe tntčný počet
obíanft ae Schuyler Wahoo íal-m- o

a Wetnon an ta úéelem tím

vláitní vlak vypraven
— E J Hainer navrženeo do

koogrenu ee čtvrtého diotrikto v

němž nalétají ne okrmy Hutler

Gage Fillmore Harnilton Jeflíron
Polk Halině Haundern Heward

Tbayer a York alouží přivé dvou

druhou IhĎtu a Jeot nyní jodufm i

nejlepAích naiich eantupcft v kongru-a- a

Jeho euhopnoati jnou uinávány
tou roéroii že přednda Red uiUno

vil jej členem komie pro rotpoéty
Doufáme že bude letoa svolen opét
a aioe vétif vít Si nou než kdy dříve

— Volicí v Nebrasce muí mlti

na třeteli že k Obnovení blahobytu
v naiem atálu jent tapotřebí nejen

lepltho odbyta na nňe plodiny ný-

brž i obnovení d&vřry D3vru ob-

novili mftžeme jen tehdy když svolí-

me atátnf apr&vu a atatní aném na

slad4eh poctivosti na s&adácb

Kdyby ohroJovati

nla méla populiatiekl vétiina ve

anéma sadržen byl b? návrat blaho-

bytu a proto každý ncinf dobře

když bude hlasovali pro republikán-ak- é

navrlence do anému tak jako

pro republikánaké volitele

— Wilberaký Přítel Lidu doaud

nevyavéllil avým čtenářům proč po

polovici avé kampani podporoval

prohibičnfho kandidáta do kongresu

Lane a a proč tak náhle tménil e a

dal oa jeho místo Starka Kdy jed-

nal dle avé sáaady? Bylo to když

podporovat probibi5áka enebQ když

nyní podporuje demokrata? A kdy

hter4 y s „j-- ti přáli vA( jf M

(lAřl ( i $ ffijslf le frís j to
díl iv h' kun l přeje anll í y jím
bil povinen vitlf nl?

— Alý ditrikl kftgreh byl fcl

p'i
I iMtn'An pfttrtf'em ppuli

tWkýřfi Ktttnw l ik binl dl
ttriktt Ifdifi vftben vf jllífWH ikíb' i4(fij e thohn h Ifyl

ňil"i v k'-eř- s ivk jkf mimo

ti(l l l#t'ír(řfi Mtfjrn řfpnbll
fc4nk'm pifti (Sdym lvldřili
M in jl fniJsrrt h'pfJřii při

lm přímým p'f ftiým ktffj! k

fsm pi ř''k( ji"1 i)!idřt(kii N'sb

Hsky 4 ti thnl jifilii fil (h4'n
ftsfil řřáiuo VíiIi pfff í'lyifi a

ft4fs ís tsttý ilřiif ba relá

N'briki )Mnl nik ly lak dubrfco

itsNpf e Jik'# fil'n f Um

Nit'lm '#!'! n státním

potífiaoe střsďi řřibfwlfttl
kretáře atátnlho o řtlml rninirU

ipráiti jm# přiřesH jífftl ínlmft-řitiť- i

amístínl jmen fkfif íj ttří-brařsk-

republik4i)ský H na lístkn

itátním a jimi iárvfi přivoleno
iimlstínl na lístku lom ftit řler fl

řtářiidnl (lUrařsk-- ) deftka i a

ie ltifofi tito filfiieni co demo-

krati au prý ortníisri jejieh
tu Jdiné pratiii demokracii po
lovatl íldlro

— I' Kesrney poatřelen byl v

óterý Clarence Tíngley tak tnbti-pečn- é

le nedlouho pořanéní
avérnu podUdil Osudná rána vy-

pálena byla J (! Kutcbinsonem
a kterými jil po delií dobu v no

přátelství lil Uulhinon vracel
s # délníkcm avým g lovu když tu

Tjfigleyem napaden byl Dělník
v nastalé rvačce aralen byl Tin-gleye-

k serni načež tento na
Hntchiosona ee vrhnul a tento v

aebeobrané tip útočníka atřelil —

Porota koronerova kteráž případ
ten vyšetřovala rot hod! a 2e Hul
cbinaon jednal v aebeobrané

— OJp&rce pana Kl Whitcoroba

s Friend navrlence pro státní aunát

když nemalé nilá lnou příčinu na-

létli která by ae mohla k jeho ne

prospechu uvésti oává uveřejňovat!
dlouhé blábolení jehož krátký smysl

jest ten že by pan Wbitcomb neroél

býti senátorem proto že před rif ko-

lika lety byl ustanoven pofitmUtrem
ve Friend a ne bratr jeho který e

též o ten li řad uchásel Nu toble je
přece trumf který ca to stojí! Ne-

ví li se nic borlíbo proti pana VVbit-combo-
vi

jeet to dflkařem že jast
muíem nad jiné povolanéjMm k úřa
du tomu

— Státním republikánským vý
borem — dle příkladu výboru o

— vydáno v minulých
dnech provolání jímž vřichnikdož

pro McKinleyho blaaovati míní
Žádáni jsou by příští soboty na

obydlích neb obchodech vatýčíli

vlalky americké a tik opétné vřr
iiOHt avou k hvéadnaté vlajce naíí

projevili Provolání ono sní násle
dovné: "VlasU-neck- á výsvaučiné-n- a

byla republikánským výborem
národním aby sobota 11 října
učínéna byla "dnem vlajkovým" a

aby v den ten vlichni kdož jaou
pro svolení McKinleyho presiden-
tem vttyčili emblém republiky na

avýcli obydlích obchodech a díl-

nách ('litelé télo temé sacbo-vějt- e

ae dle toho! Nechť vlajka
kteráž nikdy nebyla sneuctčnavla-j- e

nad domem každého Nebraiča-n- a

kterýž včří že neméla by poká-

lena býti upřením dluhů aniž

bfti socialismem Ze bla-

hobyt národa jedině udržen býti
m&že sdravou politikou finanční a

jeho atla poráikou brosného ono-

ho bludařství técb kteří by rádi

podrobili ji síle stát ň tvořících jeho
Částé a že čest nale méla by býti
právé tak neposkvrnéna jako je-

ho pruhy a sláva tak jasnou jako
hvísdy" — Doufáme že vysnioí
tohoto bude i krajany naSimi upo-

slechnulo a že příitf soboty vláli
bude vlajka americká obydlí kaž-

dého Čecha republikána a stoupen
ce sdravé mny

Ulily DcUSillll
l!ríl

ochraptěni bolení v krku ká-

let i4pat v krku souchotiny

modrý kotel ziUkrt

t flnkejf hlilMplťeahl mlU4U

f hrnu sHrtíbtíJUm íHéhl t fmfietlní

Ml krev a hJf HrMol ranbrne'

er tÁnf

NEDOSAHUJE OPIUM

i H'nm tpftliif

Jjnl Jt kal i firt'lnnl prnts)
ficmAícm' nl m- - wl(Mrn lil uíhall

lrl slarý a ptd lM 1 y b U

Vifchnl lékárníci jej prodávají

''V óli #1 llheii

cl) hni IxMousj I i ! r k zajímali
Velice vollAovl na kolu b" mtlic
koUsiá i(nkýmí sviťlouni okrá-slcn-

a

HloveiM etý fhni b) bowi-tf- l

a Jik zuiti-- í udsvaj' asi jednu
milí dtoihý
Po průvodu ubíralo S" ohectOHtVO

do iftfnýc b sn'teré pripny řf čol-

ky připraveny iyly Místnost Itau- -

ka rozsáhlá to s f( nrčoia byla
pro řčn(ka p Jana Rosický-h- o

Zprvu m''lo se tu to Iftslft tať
nesučl pro obecenstvu reské Že
se l tak vřdéli Jme jíl
pár dnu ku ítd 1 a práč? Inu sá
sluhou některých pánů se strany
demopopo kralické Ale neřf my Jim
třetího list xkpéjetn!

"Hrom a peklo marné vAffky byly
vsie zrá ly !" Truo nalruo nřkomu

bylt navsiéta velká a s poíoriosll
nemalou naslouchal každý řeči kle
rá účinek nernlý na posluchače je-

vila Ano douávám Že řeč pana
Utsický-h- o lilia jedna s nejleplicb
řečí kterou jsem až pout vad ve

Schuylt--
r

slyšel

Žf jai řeč lak i pan řečník pří- -
lomnému obecenstvu zavdcil tob

bylo dŮkaretn časté propukáni bouř-

livého potleiku a svlástě pak po
n konce ni reci která hoJinu a trs
čtvrtě trvala

~

l'an F ChraMil který krátkou
ale dobft) promysienou reci pana
Kosickýho pfeclHtavii při ukončeni
téže přečetl teleprahcký pozdrav

který mezi řečí byl dosel na řečník
ft I 1 r i a

oa personaiu j oktoku apaau a

nímž souIiIrs též přítomné obecen
stvo projevilo bouří pcilcsku Pak
děkoval pan Chrastil přítomným za
návštěvu a pozornost a velkomyslné
odpouiiěl ni příznivcům za Jejich
podkopnické práce neboť ze samé
zlosti a zloby nevéděli co činí
Po ukončení ecbůze odebral se

malý kroužek přátel a panem Rosí

ckým k "nasťinu" Vasíftkovi vlastuě
k panu Milotovi kterýjak obyčejně
co tnáto dá a než jsme se nadáli sýr
a čerstvé jaternice na st&l nositi po-

čal a jelikož se několik pánů 1 Oma-

hy ten večer návštěvou k nám do-

stavilo zmizely scbuylerské Jaterni

čky v měšťanských mošnách (vlastně'
žaludkách) nez so laskavý hostitel
byl nadál Rozumí se že byl přínos
jaterniček několikráte opakován dle

potřeby a mám za to 2 pp Omažáci
budou na jaternice pamatovat 1 my
na milý ten večírek který jsme v

kruhu starých přátel krátkou dobu

byli strávili

Jak enátuo máme do zákonodár-

stva navržené tři čekance to jest
každá strana navrhla svého Na
lístku nalem nalézá se muž charak
teru ryzího poctivý a zachovalý pan '
l) McIod Jelikož jest Jmeno-

vaný mezi krajany velmi dobře a
dostatečně znárn tedy možno a jisto
tou očekávali že věuina rodáků na
lich pro McLeoda volili bode

Aspoň jak ae doslýchám bude Jme-

novaný čekaneo zvolen velikou vět--
linou Čechové volte McLeoda a
nebudete aklaraáni Zpravodaj

Plukovník Cody sváný Dudalo
Bili byl soudcem Caroluaem' St

Joseph Mo odsouzen k pokutě
'i 50 protože lam dával představeni
nevyzvednuv si povoleni od města
Ruffalo Iiíll odvolá se k vylsímu
soudu tvrdí Že ku placení sa měst-

skou licenci není povinen JeAto Jeho
"Wild West Show1 není žádným
cirkusem

niti v ní rej Pokroku ápvlu
J Rosický

— Krajané v Ihtbr eounty bi
don míli pflliust sljlli lnlo
lý ln ledhoho nejli pllrh ěeakýrb
řeéfiíkft v Awsrii'i pn ÍVfika

Duříš kterýl bu le řečnili v fin
wood v síni pa F llarlole dne

října v AbU v pilek dne 'in

října v Ilralnard v sobolu 11

října v límnof nerlřli tdjoledřte
dne I iUtopadti

— Jak se nárn sdllnje tklamá
ni byli čeltí voliči ve Valley eoun-l- y

miloa indťll řiále lkem nedo-

stavení se očekávaného řečníka

pana Dllal jemal nebylo mol no
v určený čaa ten se vypravili Til
v dny kdy řečnili bude tento tý-

den irnériěny jak se nám edéhj
a sice bu la řečnili ve Wilbrr na

míUi ve čtvrtek al v sobotu násled-

kem čehol nebude moci řečnili v

Houtb Omaie V Platiemouth

řečnili bude v pátek a v Ornáte v

nedéli
Pan W II Mann s Wilber

pro úřad sástupce do stát-

ního snému Žádá náa abychom
oznámili Že jest rozhodně pro'i ja
kémokoliv zkracování práv vespol-nýc- h

pojilťovaoích společností a

byl vždy jejich příznivec a přívr
!ene Praví že Jest pojiltěn na

'000 v podobném na Život pojí

Irujícím spolku a že proto když
bude zvolen pečovati bude o to

aby cájm pojišťovacích rpolku ne-

vzaly žádné úhony

— Ve Fillmore county navržen

jest tentokráte krajan pro úřad a

sice pan A Hamous z Milligan sa

komisaře s pátého distriktu Jeli-

kož jest mužem na slovo vsátým a

víecbecné co nejchvatněji známým
dostane se mu dojista nerozdílné

podpory všech krajan 6 bez ohledu

na politické smýšlení Otázka

stříbra neb zlata nemá ovsem pra-

nic co dělati ho správou okresní a

proto při volbě komisaře nemá se

na ní ohledu bráti

Ze Nchuyler a okolí

Pondélek 20 t m byl den plný
nadšení a slávy pro scbuylerské a

okolní voliče srnýllení republikán-
ského A že i naši čelil republikánů
tentokráte pozadu nezůstali rozumí
se samo sebou Ano viděli jsme
usmívající se tváře zblízka i zdáli
A co více doznati musím že jsem
byl potěšen spatřiv mnohé krajany
kteří před čtyřmi roky Clevelandem

so honosili kdežto letos špendlík
podobou McKinleyho se Žlutou pen-tličko- u

nosí projevujíce své přesvěd
čení

Xáhy od půldne počali se voličové

jak zblízka tak i cdáli sjtžděti by na

průvodu který večer uspořádán byl
podílu bráti mohli Po lesté hodině

počaly ae ulice města nSeho jak
účastníky průvodu tak i zvědavým
obecenstvem plniti a udeřením sedmé
měli maršálové celý průvod sestave-

ný který ae při zvuku tři hudebních

sborn ulicemi města ubíral Že pru
vod byl impoeantní jemui podobné
ho ve Schuyler jelté nebylo doznali
i protivníci nali
Nemalou sensaci tvořilo odčlení

schuykrských dam které ae počtem
přea jedno ato v stejnokroji pr&vodu

aůčaatnily
Taktéž i odělenf českých republi

kánu budilo nemalý zájem majíce
deskou kapelu v čele kráčelo ledesát
mužů jako jedna baita nesouce v

předn a v středu svém hesla transpa
reniofpaaná v reci česko
Zvláštní okrasou celého průvodu

byla bohyně svobody stojící na
skvostně ozdobeném vose táhnutém


