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Mluta tohoto kn#ii jt dosti pZ-kn-i

a viltrii alt tc lhirk4 ttiUA a

přohlotiffPftj o jt p Novákovi ípa-nžUfc-

Vfsfiicí V jednom judninf
Ji J fidohřivá va v'i!rí Čfííi
ku př sa probouií i spinktt a tála

přÍrhi#j(rfho sfrivna víiníef
'kolik hodin je tds jíl vs mdlobách'

"Nptejt i kolik h"din ala kolik

týdřiři" (!!!) odpovídá m tprávra A

ta malinkoti thvlli jde
k okritt t tane lm f ntafrovat jk
přfrodt byla ofnt v kriný telený
háv a ptáčkové viiida poletovali

a nyní prý pokrývá se ilrn-ní- m

rouchem atd

Tak nechá pan Novák ubohého

Činypftva ve mdlobách va vřiecl
úl kolik rnř-íc- ft (í) a on má ttále

jeité bílé rukavičky na rukou a stej-

né íaty jako mél na plusu odkud

byl do vftenf avrlen Patrnř !t ten
ČernySev páné Novikftv v postění
dovede překonat! i Tanneri který
to vydrlel nejisti 40 dní

Pěvecká spol "Lyra" po ekvělím

morálním áspěchu docíleném výlr-te- m

do Milwaukee hodlá v měf:i
květnu uspořádali velký koncert na

jeho! programu naliti se tnamenilý
Uendlftv ''Švanda dudák" hudební

to dílo veliké krásy "Švanda dn

dik" náleží bet odpor a k nejlepíím
a nejrázovitějSítn skladbám Handlo-

vým a provozování jebo v 1'rate i v

jiných městech českých setkalo su

vždy t nejskvčlejHÍia úspěchem —

Lyra hlavně ovšem její řiditel pan
Kalas tasluhují veškeré uznáni za

tvoji skutečně ideálni snahu t níž
chtí předvénti naáemu obecenstvu

dílo tak cenné i doufejme že toto

šlechetné namáhání Lyry ve pro
spěch českého umění bude také
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— V pondli (lopota Ifie poskyt-

nuto bylo ebo doAm nt 10 tilir l itjf
mtvn diva flo — viděli Mil ujíldtl
hoř(í elektrhkou káru Kára t

tiU ti fiá lrtlí a v okkfnl k k ly

konduktérem marnění k odjetda dá

ho vyl(dil g pod sedadla pltfneň
a trniiek jkýl rneil osobami

uvnitř se haMtajfefml nastal snadno

molno sobí předUvítl neboř kaMý

koukkl aby m iejdřive a hořícího

vont se diiiltl Jedhé panice f h

tly při torn laty byly alt na t'tl
ttvěas uhkeny Jelikol kn liiktef

po ř'ia lidné vody nml utfiáno

ta nejlepití a bořltí károu al na

Jaekson al ci nejřjehleji juti kde!

teprié plameny několika dlbery vo-

dy nttumeny

— Na výtavíéti iamliiíppkěm
pilně se jil pracuje Htavba plotu

jet tímeř jil dohotovenou a vyvá-

lením pro laguny a joiírka nořio
v úterý a staré boudy jako! i amfi-

teátr os ttarěm výstavišti okresním

se jíl strhují tak aby min ta pro bu

dovy nové tiskáno bjlo

— Dle t Washingtonu docházejí-

cích zpráv tdá st podobat] k tornu

Žit v cs výstavy t4foÍtiisippské do

jde k uskutečnění návrhu na odbý-

vání velkých cvičení veškeré milice

ve Spoj Htitech v okolí měta nafic
So Oínarauje te lotil že myšlénky
oné uchopil ee válečný odbor náš a

žo veliteli oddílu plattského gen

Coppingerovi nařízeno bylo podali

podrobnou zprávu tda okolí tdejíí
k odbývání velkých cvičeni vojen

akých h hodí Vydání t pořádá-

ním cvičeni těchto a a dopravou mi-

lice spojené kryto bylo by z poklad-

ny spolkové a v sněmovně poslané
cké předlčhá již návrh k tomu cíli

Brunerem a Pennsylvanie podaný a

kterýmž na krytí vydání spojeného
se cvičením milice pod dozorem pd-ibo- ru

válečného $5000000 povole

no býti má — Uakuteční-- li se my-šlén- ka

ta tu měli bychom zde v

čase výstavy utábořeno na 100000

mnža obrany státní

— Ve středu odjel z města našeho

Šerif McDonald do Lincoln aby ta-tkn-

tam bývalého pokladníka stát-

ního Joo Bartleyho na obžalobu

kteráž v toudě policejním nejvyšším
návladním státním Smythem

byla a kterouž ze zprone-

věření $20188405 peněz státních ob-

vinován jest Žaloba tato podána v

městě našem následkem toho an

týká se zpronevěření částky $180

000 kteráž roku 1895 zákonodárnou

pro fond umořovacf ku krytí uchod-k- u

tam vzniklého povolena byla a

poukázka na kterýžto obnos Bart-ley-

zdejší Omaba National bance

prodána byla Bartley peníze dostal

do knih svých však co příjem je ne-zan- esl

a když konečně poukázka 7

procent nesoucí ač zákon výslovně

pouze 5 procent povoluje k výplatě

předložena tu zaplaceno za ní po-

ukázkou nesoucí soukromý podpit

jeho a ne podpis jeho co poklad-

níka státního z čehož patrným jest
že Bartley peníze ony na své jméno

uloženy měl ač vlastně peníze státní

to byly — Do měxta přivežen byl

Bartley ve čtvrtek dopoledne a po

poradě t právníky tvými a několika

občany kteří volnými byli záruku

za něho složití odebral se před po-

lednem na stanici policejní kdež

práva na předběžný výslech se vzdal

a krajskému soudu tdejáfmu pod zá
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Ilfiřa ba přímo prarnlmní pocho
dilinsAÍ dm v úřadovna assessora ti
padního towno I Kyan před volba

ol toho nasliboval íským demokra
tfim jak bude vftúi nim uinalým a ti
taka itili při nřm pavnS a dopomohli
ma k vítéiství nad poctivým repu
blikinem Iteddickem A ta vlechno
tu namahiní ponte jeden jedinký
Čech jakýa pan Konopisek jméno
vin příruíím assesorovým!!! Je to

perné sklamioí! Hlavní kofisť
ovřiera obdrželi Irčané pak Nřmci a
i Polici byli Ryanem daleko více

ntnini nežli Čechové Hoj! co to

bylo útoku že prý ta posledního
úřadovaní republikána bylo v úřa-

dovně tipadního lownu tamístnino

pomírno milo Čechu ale ať ti

"kikrové" prohlednou ti eetnamy vý-plat- ní

a taitydí se nebot ku př ta
úřadovinl p Htřpinova jako kollek-tor- a

bylo trn tttučetn&no kolem 20

Čechftl Tedy jrovna o devatenáct
více nežli jich tamčetni demokra-

tický assessor Lidé ae ovšem učí jen
te tkuScnosti a není žádných pochyb
noatí že až projde lhůta demokra

tické vlády mčetkó tu bude mnoho

lích jež budou litovat že odevtali

hlasy tvé demokratické atrapě

Velká výprava proti bývalému ko-

lektoru tipadního townn p štěpi-nov- í

fítení soudci Chottem a

skončila a velkou ostndou

pro tyto dva soudce Celá veřej-
nost anglické německé i české ča-

sopisy prohlédly tu bídnou hru
těchto "také cechu v" kteří t osob
ní táSti chtěli pokáleli vySetřová-ní- m

poctivé jméno p Štěpinovo
ale plán jejich ae jim netdařil
Tak to obyčejně bývá: kdo jtuému
jámu kopá sim do ní padá a oba
tito čeští soudcové v budoucnosti

potnají že i v politice je nutno být
gentlemanem a že rak se v ní uží
vat! tbraní čestných a poctivých

Smírčí soudce Sabath jest ovsem

pojištěn na dva roky ale budou
mu čeští demokraté eloužitt dále ta
podnož aby on te tnáte dostali
mohl nahoru? Jsme na to skuteč-

ně dychtiví
Co se týče soudce Chotta ten

dnet v republikánské straně již je po-

litickou mrtvolou adie všeho se drží
ta ioj demokratův a prosí aby po
nechali jej u žlábku to jest na

policejní stanici Má ta tebou
mocné pfímluvčí: LoeíTIera rad
ního Powerse a atd ale vzdor to
mu jest přeci jen otátkou tdali
vliv jejich na mayora bude tak

mocný aby Chotta na stanici
udržel

#

V posledních dobách tle se a

nit rozmohl horečka dramaturgi
cká P Matějka ae tvým Maceem
tačal hledati spisovatelskou aláva
na prknech představujících tvět
ale po poslední jebo práci "Pan Je-

hlička kandidát" dá snad ji! na

vždy pokoj a výplody tvé dramati

The Standard Cem Roller Organ
j©t illvom tolioto v6ku I

Hrur přea 800 kiiHii Jt Uk JrdniMlucbfiii že dítě m&ie mil brátl

obecenstvem naším uznáno

— Andrew S Duncan vozka

Omaba Mercbanta Express Co za-

tčen ve středu pro nepořádné chová-

ní kteréhožto přestupku dopuctil se

tím že zúmyslně do kočárku W J

Singletona vozem svým vrazil a ten-

to rozbil Duncan tvrdí že prý byl

úplně v právu an prý Singleton t
cesty uhnouti se nechtěl ač k tomu

několikráte vyzván byl

— Výstavním řiditelstvera jméno
váni dva kolektoři jichž povinností
bude navštíviti všechny ty kdož do

sud druhou splátku na upsané akcie

nesložili a poplatek tento od nich

vykolektovati — Těch kdož splátku
druhou dosud nesložili jest aluiná
řada a jmenováni kolektoru fitalo se

nutným následkem toho an v dnech

nejbližších práce na výstavišti v

plném proudu budou a tudíž penět

nezbytné zapotřebí bude I mezí

našimi krajany jsou dosud někteří

kteří druhou splátku svou na upsané
akcie dosud nesložili a všichni tací

mohou tak učiniti v naší administra

ci kleraz dodaní peněz ochotné

sprostředkuje
— Hostinsky W C Kuhbacher

mající bostíneo svftj v čísle 323 sev

27 ul oplakává od středy nejenom
tlrála svého sklepníka AI Qrafta
ale tiroveň i ztrátu $250 kterouž

tomuto lehkomyslně svěřil — Kub

baoher proměnil ve ttředu jednomu
tnámému poukárku na $250 na je-

den omažský bank tnějící a ještě

před obědem poslal (Jrafta do Oma-

ky by poukázku proměnil a pěníte

přinesl Graft betodkladu odjel pě-

níte vytvedl a — více te nevrátil

Policie po ttopě jeho dosud marně

pátrá

— Předplácejte svým přátelům
"Hospodáře" do Cech jediný česk'
rolnický časopia v Americe poco
$150 ročně
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VLMlMA DMve nežli objedn&te nemění idio kvétinová neb polní
ULIilLIlHl iilete nám línaní neraen jež hi přejete a my ám uři-ntr- ae

sfláitnf nabídko N(Mlvaiujte ztráty čn pr4c a pftdy nacenfm
temen oein&mé Jkkoati V irbu nalíiá ne hojnost laciných nespolehlivých
emen Naíe ieroen ja cbvtlně odporučov&na třmi kdož jich kosili
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Dopiite nim o ceny NaSe nemena květinová a aelinná nelte předSíti
Dopiile ii o naii abírka 12 odrůd sladkého hrachu laSIe ae vyplacena ta
Í5c Niatemenářský katalog na rok 1897 tafile se tdarma na požádaní
Adresujte tmínfee e o naíem lintu na: t30 hl3m

rukou $50000 odkáxán byt Záruka
složena taň bezodkladné tak že od

poledním vlakem zpět do Lincoln

odjeli mohl

— V úterý večer zatčena byla
"slečinka" Ida Mitchellova na obža
lobu Že "milovníku" svému Josef

Kileymu a nímž se v pondělí večer
na ulici seznámila a iiějakou sladkou
chvilku t ním strávila a kapsy $305

vj foukla Po zatčeni pěníte u ní

nalezeny nebyly a Hiley žaluje ji
nyní pro velkokrádei a složil jit zá
ruku že jakožto svědek státní k sou-d- u

se dostaví

r THE NEBRASKA SEED CO
520 North I6th St OMAHA NEB


