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kou 28980 pro demokratickou

13807 pro stříbrařsko-republikán- - (SSSSSSSSS
— V pondělí dne 31 ledna

zemřela ve Schuyler stařenka 93
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Slanina 4c
Corned Beef yic
3liberní krabice sádla 14c

sliberní krabice sádla 24c

íoliberní krabice sádla 47c

Rukopiay zahrnují náalednjícl

skou podle toho tvoří demokra
té více než jen pouhý ocásek po-pokra-

tu

— Mezi republikánskými časo-

pisy ve státu ozývají se hlasy že
musí příští podzim navržena býti
tiketa vesměs z mužů osvědčených
a výhost musí býti dán starému

politickému ringu kterýž vnutil
straně kandidáty v posledních do-

bách jež uvedly stranu v neváž-no- st

Smýšlení toto jest mezi re-

publikánskými časopisy jednomy-

slným a proto můžeme se nadíti
Že příští státní tiketa republikán-
ská bude obsahovati jména muŽA

osvědčených pro kteréž každý
poctivý Člověk bude moci s potě
lením hlasovati

— Ve Wahooské Wasp dočítá-

me se že v Prague byla schůze za
účelem porady jak by se mohlo

přispěti aneb prospčti trpícím Ku-

báncům Jaký byl výsledek ne-

víme

— Z!Battle Creek Neb nám

sděluje pan Jakub Holý: "Ne-

šťastnou náhodou přišla o Život

naše skoro 7letá dceruška Dostal

se jí do rukavičky "ježek" (sand-bur- g)

v písčinách rostoucí trávy
a vyndávala si jej zubama Při
vdechnutí jí zaskočil do průduŠni-c- e

a ovšem počalo jí býti zle Po-

slali jsme pro doktory a ti ji mu-

sili operovat a dali jí trubičku

Tou trubičkou dýchala po 14 dnů
Pak zkoušeli jestli by mohla dý-

chat bez ní ale to nemohla dobře
a trubičku též pro zánět nemohli

připravit nazpět do svého místa

Tak jí to dusilo až podlehla dne

15 ledna po 4 hod odp Je po-

chována na kat hřbitovčv Kála-

ní azoo

— V Crawford přestala v pátek
obchodovati tamní státní banka

jejímižto hlavními podílníky byli
bratří Grablové o nezdařených
Spekulacích jednoho z nichž

Francis C Grablea minule zprá-
vu jsme přinesli Majetek banky
obnáší prý na $40000 a vklady

pouze na $20000 tak že prý kaž

dému vše do posledního centu vy

placeno bude

— U Humboldt byl by ve čtvr
tek málem o Život přišel mladý
íarmer Christ Lionberger Týž
pracoval při okružní pile když tu

pojednou šaty byly mu hřídelem

zachyceny a on několikráte otočen
a nebýti té šťastné okolnosti že k

tomu dělník jeden se přihodil a z

hřídele jej strhnul býval by i do

pily vtažen Šaty byly z něho té-

měř úplně strhány zvláštní šťast-
nou náhodou však žádná kost v
těle mu nepřeražena

— Laskavostí státního sekretá
ře zaslán byl nám výtisk denníku

sněmovny i senátu posledního
sněmu státního s podrobným vý

kazem Činosti tělesa tohoto

— V Exeter zničena byla v

pondělí z rána téměř celá západní
část obchodní čtvrtě s výjimkou
cihelné banky Wallace & Comp a

dřevěné restaurace Dinneenovy

Spůsobená Škoda páčí se na více

jak $35000 a pojištěním jen čá-

stečně kryta jest Mezi poškoze-

nými nalézá se krajan F M ŽiŠ- -

ka jemuž uničením obchodu se

smíšeným zbožím škoda $11000
spůsobená pojištěn byl pouze na

I5500

— Ve Weston založen byl Tá
bor Dřevařů Světových hlavně

přičiněním pana J Wolfa z Oma-

ny Mezi úřadníky shledáváme

jména několikakrajanú jmenovitě

pp J Břicha a L Bilana

— O sokolském divadle ve

Schuyler píše tamější Quill: Če

ští turnéři pořádali zábavu v pon
dělí v Janečkově operní síni po-

zůstávající z divadla jemuž násle-

doval tanec Byla dobře navští-

vena a zdařilá veskrze

roků stará Kateřina Pochopová

— Schuylerský Quill vzpomíná
toho kterak minulý popokratický
sněm vyloučil bez práva a bez pří
činy 4 zvolené poslance a dosadil
na jejich místa nezvolené za pří-
ležitosti návštěvy F Burmana

kterýž byl jednou z obětí té popc-kratic- ké

spravedlnosti
— Schuylerský Quill píše: V

pátek spadl Karel Vrba s koně a

vyrazil si ruku v pravém rameni
Přišel k dru Sixtovi který mu ru-

ku srovnal a vpravil do pravého
místa

— Schuylerský Quill takto sou

dí o situaci za nynějších popokra-tickýc- h

časů: "Zdá se nám že

když to přijde tak daleko Že člo-

věka věrnost k populismu měří se

jeho ochotou jiti do společnosti s

demokraty a jeho postavení v po
litickém světě určuje koterie de-

mokratických redaktorů pak do-

spěli jsme toho že populistická
strana jest pouhou bradavicí na
těle demokracie" — Tak píše

přední list populistický
— V pondělí potvrzen byl se-

nátem II M Bushnell který byl
ustanoven poštmistrem pro Lin-

coln ale proti jehož potvrzení či

něny námitky

— Krajany v Boyd County
Neb a Gregory County S D

upozorňujeme že A Křikač v

Butte Boyd Co Neb má na
skladě úplnou zásobu hospodář-
ských strojů které prodává za

nízké ceny a krajany vždy v obo-

ru tomto co nejlépe obslouží
Přesvědčte se u něho nežli koupí
te jinde 25—301

— Dvacátého druhého tohoto

měsíce bude zasnouben pan Josef
F Rundus z Munden Kansas se

slečnou Pavlínou Smrčkovou z

Blue Rapids dcerou chvalně zná

mého rodáka z Marshall County
Zasnoubencům z plna srdce gra-tuluje-

m

— Kuřte výhradně Pospíšilovy

nejjemnější 5c doutníky 38- -1 r
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Ceny hovězino dobytka během minulého tý
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Všichni ví že když jakkost zboží u nás koupeného

— V Gretna zažalován minulé-

ho týdne hostinský Ernest Knoll
na náhradu í 2000 a sice požadu
je částku tuto paní Jane Doyle
ovi za to že prý v hostinci jeho
manžel její chlastu se naučil a ko
nečnž úplně ji opustil

9 1 H S— v uoruon zatčeni uyli ve

středu Chas A Carpenter Dan

Morgan a John Morgan pro udá

viní falešných peněz na kteroužto
Žalobu krajskému soudu spolko
vému byli odkázáni U zatčených
nalezeno značně padělaných pěťá
ku z r 1896

— V Lincoln započato minulé

ho týdne s vyšetřováním jednotit
W

vyen ouDoru správy městské a

hned při samém začátku ukázalo
se že mnoho shnilého ve státu
dánském jest — Započato totiž s

policejní komisí teprvé před ně-

kolika měsíci v život vstoupivší a
tu ukázalo se Že páni jednoduše
místa na policii prodávají a že ten

jedině ve službě zůstane kdo více

dá Mimo toho ukázalo se že

hernám a nevěstincům ochrana

poskytována jest — ovSem žepřóti
hotovému a slušnému zaplacení
— V York odsouzen byl ve

Čtvrtek jednatel dráhy St Joseph
& Gru i Island G U Gowen z
Benedict k pokutě % 150 a ku za-

placení útrat a to pro vydírání pe-

něz Gowen poslal totiž J B

Johnsonovi kterýž pro neoprávně-

ný prodej lihovin žalován jest do-

pis s padělaným podpisem okres-

ního návladního v němž sděloval

že by záležitost ta dala se "urov-nati- "

když by Johnson $ 120 vy

klopil Vyzvání tohoto Johnson
uposlechl přehlednul však při tom

návod pod jakou že adresou pení-
ze zaslány býti mají a tak peníze

dostaly se do rukou návladního

kterýž vyšetřování nařídil Zat-

čení Gowena následovalo a jelikož
usvědčen jeho bylo jistým raději
sám vinným se uznal

— V Crete uspořádáno bude ve

čtvrtek 17 února v operní síni

sborem Svatopluk Čech divadelní

představení ve prospěch České svo-

bodomyslné Školy a sice hráti se
bude poutavý pbraz ze života

"Dívka z Podskalí"' Vzhledem

ku šlechetnému účolu zajisté že

návštěva bude co nejhojnější
— Ve Wahoo podařilo se ve

čtvrtek večer zatknouti pět chlapů
na nichž podezření lpí že poštu v

Rising vyloupali Spozorováni
byli večer právě když nákladní
vlak dráhy Burlingtonské od zá-

padu přijel a Šerif o tom bezod-

kladně uvědomen načež pak zat-

čení jich záhy na to v místnosti
Lou Bernáčkově následovalo U

zatčených nalezeno $2670 na ho-

tovosti celá řada paklíčů pilek a

razné nástroje lupičské
— Ve státu našem nalézá se

přítomně již 143038 míle zavod-fiovacíc- h

kanálů a dalších 1067

94 míle jest již rozděláno Z do-

hotovených a v používání jsoucích
kanálu připadá na jednotlivé okre-

sy v nichž značnější počet kraja
nu usazen jest délka následovní:
Box Butte 350 Boyd 125 Fur-na-s

1850 Holt 12565 Keya Pa-h- a

2796 RedWillow 1852 Sbe-rida- n

420 a Valley 4855 míle

— V Sidney přišel v sobotu ve-

čer na tratích Železničních o život

781etý D Welch Týž pokusil
se o přejití tratí železničních v

okamžiku když vlak osobní do
nádraží vjížděl následkem čehož

byl parostrojem zasažen a tak těž-

ce poraněn že smrt za nedlouho
následovala
— Státní populistický ústřední

výbor dal sestaviti výsledek volby
minulého podzim a Jak známo

všechny tři protirepublikánské
strany měly společnou tiketu pro
ttroui bylo vrženo 116415 hiá-

tu a sice bylo prý z těchto 69883
odevzdáno pro tiketu populistic- -

není iiejlepsi jakou lze za zaplacené peníze kou-pi- ti

mohou obdržet! své peníze nazpět

Minnesotská XXXX High Patent mouka pouze $125
Čistá pohanková mouka velký pytlík 29c

Žlutá a bílá mouka kukuřičná 10c

Bílé velké fizole 10 lb za 25c
Paklík škrobu 7#c
Ovesná mouka 10 lb za

Kvasnice všech druhů 2c

3liberní krabice broskví mající ceny 19c pouze X2c

Hrušky a meruňky za tutéž cenu

Žluté kdynž na páje 7#c
Goston Baked Beans

Ranný hrách

Rajská jablíčka
Sladká korná
Kalifornské švestky
Oregonské švestky
Oregonské meruňky
Čerstvé sušené hrušky
čerstvá ušená jablka
SvruD gallon
Čerstvé hrozinky lb

Dvě libry soli za 5c

MASA SÁDLO
Sladké šunky Číslo 1 7#c
Spek číslo 1 8#c
Nakládané nožičky a drštky 4c

Nakládaná vepFovina 6c

čerstvé jaternice 6lzc

ÍAYBEH" BROS
Rukopisy Králodvorský a Zelenohorský

Hcistarií Manické památky itski vyilť aákladtin Pokroku Západu

K nim pTipojco jest fotolitoRrafický anímek čtyř stran původních rukopiad
je vysvřtlivky o původu nálezu a sporu o jich pravost a důkladná
o iich kulturním významu kterou mři dne 25 května 90 v aíni

a provází
oredniaka
Til Jed Sokol v Chicagu p J A Olivcrius
zpí vy hrdinské milostné a zlomky:

Rukopis Kralodvorsky:
tibo! a Slavoj (v původním znJní htaroíeskím)—Ctimír a Vlaalav— Jaro--

mír a lhwealav — uenea iicrmanov— jarosiav — ukium: a iuuoi -i- iuinuu—
Jelen— Kytice—Opuílená— Kúie—Žchulice— Skřivánek— Jahody

Rukopis Zelenohorský:
Bieíl "Libu&in aoud" a zlomek báiií "Sněm''

Cena pouze 25c Adrujtc: Pokrok Západu Omaha Neb


