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Pokrok západu
Rád ''VickuuV v Chicaou porá- - Miliard srostl téměř 1 našim stáZAJMNKKO KTFKÍ IŽ — UŽ CHTĚLO — U vVeeping Water spadnul by tyto ročně úhrnného obnosu asPokrok Západu tem Nebraikou a jsme přesvědče v pátek do studně 40 stop hlubo 150000 což jest zajisté více net

dal nějakou slavnost k niž si po
zval pořádající výbor také řepu

vypovčdlt Rusku vilku— v ameri-

ckých anglických novinách — si ké při opravě téže Ezra Whitt- - mnoho Proto navrhoval guvernér
ni že bude zájmy j:ho hájit s veš
kerou energií a že bude sloužit li'rUBLISHEO WEEKLY blikáoského Čekance pro úřadto patrně ještě v čas rozmyslilo sker zvláštní šťastnou náhodou by plat úfadníka onoho na 11500

ročně ustanoven byl a aby veškery
ďi našeho státu svědomitěOna se válka snadněji dělá hubou mayora Hanecyho aby tento proFublUbed by Pokrok Publiitblng Co neutrpěl však téměř žádného po

a na papíře— nežli vr skutečnosti509 11 80 13th St— Tel 1006 mluvil o Vickersovi jehož byl Republikánští voličové Nebra- - ranění poplatky soudní pokladně státní
přítelem Ale někteří demokratičtí

odváděny býti musely leč sněmdubacriptlon by mail - $100 per year sky mohou hrdostí říci že stát
bude zastupován nejen schopnými

ITALSKÁ VLÁDA ZABVVÁ SE NOVOU — u uenton pokusila se veČeští politikáři popudili část člen v nevyzpytatelné moudrosti svéčtvrtek o samovraždu zastřelenímdůležitou opravou ve svém vojskuVychiil každou středo stva řádu do té míry že oebylo muži ale také poctivými předlohu onu nepřijal následkempí Lilie Knoxová — Táž as předChce totiž zavésti bubny u pluků Hanecymu dovoleno mluvit ATjlírt: Vyiaratelstá Spol Potratn dvěma týdny z příčin neznámých
Ce 8uvernéri by tomuto okráTo měla zavěsti už dávno Vždyť

Rozsudek vydán proti bývalému
mayoru Ensorovi bývslému poli-

cejnímu náčelníku Carrollovi bý-

valému policejnímu soudci Cald-wello- vi

a policistům Morritooovi
a Mootangueovi již prý zodpo-
vědní byli za Crizerovo zatčení

— Na zvláštní povolení Velko-úřadovn- y

bude Cedar VVood Camp
č 19 "Dřevařů světa" ode dneška
až do 15 června t r přijímali no-
vé Členy za pouhé I3 00 vstupné
i s lékařkou prohlídkou Kdo
chce výhod těchto použiti nechť
se přihlásí u některého člena neb
tajemníka výše uvedeného sboru

' J M Tobiáše 18 a U ul
Jx South Omaha
— Velkolepý kalikový ples po- -

tito politikářští pa náci kteří
S09-SI- I JlialU ttl - Talcfoa 1008 dáoí poplatnictva zabránil prvnčbeztoho její velmocenské postave manzeia sveno opustila vezmoucJoseph H Miliard jenž zastusvou nevzdělanost a své sprosťá- - II předlohu vetovals sebou veškeré šatstvo a prádloR V MlákovskýRedaktor :

povati bude stát Mebraska proctví v takové míře ukázali že zha
ní jímž se chlubí je pouhá kome-

die a co pak je do komedie při jakož í polovinu úspor a od té dopříštích šest roků ve spolkovémnobili opět české jméno v Chicagu
by zdržovala se na sousední farměsenátě narozen byl v Hamiltonti bohatnou a tuční na tom dobráV niaU dodárkoo do domu 1160

VaolaU a dodávkou poltovnl llOt

které nejsou bubny?!

Jeden filadelfický doktor praví
Galbraithově Poranění její bylov Kanadě v r 1836 a v Nebrasceckém českém lidu který jim ochot SOUTH OMAHA
smrtelným

PoMou pro Spojené Státy a Kanadu U M

Cech 1110 ne nastavuje hřbety aby oni se se usídlil když mu bylo sotva 30
roků Učiniv Omahu svým novým MMMfvTTMMUMfMVTTVU Coyote přišel ve čtvrtekpo nich mohli vyšplhati nahoru
domovem bral veliký zájem naOhlášky na trati U P dráhy o život topič

že běhání je nezdravé Ale vsadí-

me své rozskřfpané péro na to že

by Bryan v roce 1 904 běžel zase
třeba to již po dvakráte skončilo

pro něj nezdravě

Ten lid jako slepý táhne tu demo — Dle náhledu okresního ko
kratičkou káruna níž se pohodlně ÍeÍ' ""květu a v pozdějších letechDrobni a rhzni ohlííky UTereJButem ponie

1 Jfc uoddard Týž vyslán byl misaře Hoctora připadne komisa
řům okresním letos jmenování od

stal se zakladatelem "Omaha aby osobnímu vlaku znamení kveze trojka lidí již se smějí do řádati bude Háj Palmové Dřevoa drobu ohláíkj ohytejni velknatl napte
VihalM palác ťíume 7A cent 6 za třikrát Za National Bank" kteréhožto finan zastavení dal an vlak nákladníhrstí a vychloubají se před cizinci hadčího kterýž by odhad majetkAnt oaiatanl Diannpranl Omrtl a Jiná aitá
na IkW tH uaiM za kaidé nvaltJnčni

č 7 v South Omaze v sobotu dne
13 dubna v síni p Laitnera Je

ze maji cesae masy v kapse a co v bo Umaže k účelům okresnímNarbť k ' proto pHloií objednárca tolik
na němž zaměstnán byl násled-
kem nehody nějaké na hlavní tratitato trojka na kredit sipwiix Jak velkou uhfilku mltl al prala Ceny

Jh tek na deiii dobu oanáwí te ochotné na provedl Dle nového cbarteru pro
vaděn býti má totiž odhad k účezastaviti musel zavčas však z ko

lejí neustoupil a tak byl parostro
Zdallky peněz

žije v blahobytu tu ti ubozí čeští

demokratičtí hlupáčkové sbírají

čního ústavu dosud jest presiden-
tem Miliard byl po mnoho roků
ředitelem Union Pacific dráhy
avšak v nynějším jejím zreorgani-sová- ní

neměl podílu Miliard ne-

hledal nikdy žádného politického
úřadu a nynější vysoce čestné mí

Lou oeJaczpeinlii kdy se koup! na poltě lům městským taxovním komisa

Od Baltu až k Adrii

chtějí Němci jedou říši

proto rozbit Austrii

pokouší se hrdopýši

Myslí že z těch střepů snad
velkoněmecko si slepí
v čemž jim spěchá pomáhat
mnohý tamní státník slepý

Sto a jedenáct nových lodí ruz- -

ai eiDmau "Money Order" a %ft nám se

likož výborem výslovně požadová-
no by dámy přinesly sobě vzorky
od šatů v obálce lze očekávat! Že

ples tento bude velice zajímavý
Výtečná hudba p Fraňka bude
účinkovati o řízné pivo a výtečné

jem zasažen a na místě usmrcen řera a k účelům okresním odhadTet refriatrovaoeui dopise anab po-- drobty pod jich stolem a některý
z nicL je náramně šťasten když

ut-n- ou bankoriii jest záailka Jista Kdo Byl teprve tři měsíce ženat cim pouze ledním a dle náhledu'cbeckaui" na bank navbť xailecn platltl
dostane "žáb ' — mést ulice Hoctora zbavování jsou tím úřadu

i ice proto tm tolik muaime platit
a kolekci aneb ať kouni směnku — V Dakota City vylámal se v

In fll na Oatanu Chicago nab New Vork Na svého všichni čtyři odhadčí wardnín drobatea pantz plunieme Mi I I-- a
sto které mu na návrh Rosewa-terú- v

bylo zákonodárnou podáno
bylo proň příjemným a úplně neo

úterý min týdne z vězení John
Peysen bývalý mayor v Covíng- -

ÍMchnT xánllkv nechť lunujurmtm kolky ve volbě listopadové zvolení —Americký hrdina
aaataay pod unoaucuott aaresou pouxe tak-

O úřad odhadčího okresního ořiných druhů chce postavit Francie

doutníky se výbor postaral Též
neopoměly zaopatřili chutný záku-

sek Jsme jisti že ples tento bude
velice pěkným soudíce dle pří-

prav výborem konaných

ton držený tam pro nezákonitýčekávaným překvapením hlásilo se Hoctorovi přes Čtyřicet
Pokrok Západu

Omaha Nek
tomto roce aby námořní svou Před třinácti léty jistý kansas- - prodej libovin — Peysen chlubil

ucnazecase že pro týž přečin již 51 krátě
silou mohla se rovnali své soupeL
kyni Anglii Námořní moc Fran

ský íarmářský chlapec opustil
školu aby v proudu života hledal — Háj Palmové DřevoCharles H Dietricb vystoupil zatčen byl aniž by v jedinkémOmaha' Neb- - 3 dubna 1901 7

ni I I rexistenci nedávno na politické kolbiště a případě odsouzení bylo následo muu Licvait-- rro rok 1001 SeUvAni ran srdce Moderní
cie bude daleko předstihovali

tohoto roku Rusko i

Německo a Anglii zachází již nyní

valocyi siaboucky to nocn a ac ve možno říci že štěstěna zasypala zvoní následující úřednice: Barb chirurgie odvážila se na mnohé -

Německo šíří civilisaci v Číně—
jej svou přízní až dosud Obdržev Racek důstojná poručnice: Anna lidské nemoci a nvní dovede i to

škole náležel k nejlepším žákům

přece jen nevynikal žádnýmsmích pohlíží-l- i na vzrůstající ná
— V úterý min týdne
byl v Cheyenne Wyo z vla

Kohn místopředsedka Katie Vo--od republikánské strany nominaci
mořní sílu Francie

ho že ani roztržení srdce není
naprosto smrtelno Rány v srdci X

zvláštním talentem Učitelé jeho pro úřad guvernéra v poslední cásek tajemnice 367 So 33rdku do tamní nemocnice vojín Fred
spozorovali však na něm jednu kampani byl po tuhém zápase M frantiSka Pivoůka pokl uwuuu fUTBiau priemfctchernacht vracející se z Filipín

v průvodu otce svého do domova
zvláštní chvályhodnou vlastnost zvolen a ač řízení státu nesoočív Anna Vlach průvodčí: Anna Kře Nejčastěji ranou na prsa zejména

KORNÁ SE BLÍŽÍ K TŮLÁČKu

a prasata pěkně platí
přec však budou jen nadávat
čeští naši demokrati

ček věštkyně J Křenek vnitřníju víují jdaeiuuKouv preusevza- - neste aiouno v jeno rukou tu se po hojném jídle kde rozšířenýv Shelton Neb Týž trpí úplavjcítému cíli šels kuráží a nedbaje ukázal dosud býti hodným důvě stráž Anna Hlávka venkovní str žaludek přitiskl srdce vzhůru a ke
pocatecnyen neuspecna vytrval ry občanstva naB vznešené Magdalena PivoBka Aenes Voná hrudníku Nezastaví-l- i se krvá

a otec jeno kterýž si pro něj dojel
do Manily odebral se ihned pro
choť svou do Shelton aby ještě
před smrti rozloučiti se mohla se

na nastoupené cestě pokud nedo Dietnch narodil se v Aurora sek Anna Soběslavský výbor m& cení do osrdce způsobené tako
sáhl cíle 111 v r 1853 a v Nebrasce se usí jetk--

u

vouto ranou iVr amrt nKn4r J ~ Mbuat

Inu na světě nic není 'rechť
nejmíů však vláda ubohá

jim bída bude vhod jen když

demokratický "štětu pl" má!

"New York World" praví že

Po několik roků protloukal se dliJ v r 1887 Jsa nanejvýš pil synem svým — V úterý z rána vvlouoena neboť jakmile dosaženy hranice
roztažitelnosti osrdce nemůže se

životem pracně avšak ať prodíral 1 1

— Z Iinrnln — X Dvia grocene na o a T ul
nýna přičinlivým a svědomitým
mužem záhy počal se vlastní silouse hlubokými závějemi v Aljašce

guv Dietrich kterýž pro krátkou znaCtné "nozství zavařenin mouky

íiročinou

FUNSTON JEST MUŽEM MALÉ POSTA- -

vy ale velikých činů

Carův "džáb'' v přítomné době
není právě závidění hodným

Aguinaldo sice umél znamenité
utíkat jako zajíc ale kansasskému
hrdinovi přece neutek

NlHILlSTÉ KTEŘÍ POLOŽILI DYNAMIT

chtěli patrně uspořádat carovi

zdarma "výlet" ale závistivá po-

licie jim překazila tu radost

Strýček Sam je dobrák Slíbí-l- i

Aguinaldo že se bude chovat jako
rozumný člověk tu mu bude vše

cko odpuštěno
1

Místo jako nahy v trní
aneb zetíček u tchýně
říká se teď: chudák má se

jako humanita v Číně

I bývalý senátor Pettigrew
chválí Funstona A ten přece do-

sud nenašel na nikom ani dobrý

prodírati ku předu na dráze úspěči putoval v africkém vedru mrtvé
ho údolí aneb bojoval pod prapo

a cukru odnešeno Hned po oználhůtu do senátu SDOlkováho zvo

srdce dále rozšiřovat a pohyb jeho
mechanicky se zastaví Proto
nyní prohlašuje se zásada že jest
povinností chirurga aby každý

meni loupeže policii padlo rodelen byl přítomně svého úřadu gu
HH1iL li' _

chu a založiv v Hastings"German
National Bank" získal tomuto avu

pověst jednoho z nejlepších

ry povstaleckými na Kubě vždy
zachoval si chladnou rozvahu a ciuciacuu vzuan se nenodia a

zřeni na Kobert Marshala a týž po
zatčení svém záhv doznal 9 rány srdce ihned operoval Za 45učiní tak prý jediné buď v páduneúmornou svoji energii

Aguinaldo je žlutým slonem s kte-

rým Spoj Státy nebudou vědět
co počít Ta starost demokratické-
ho Worldu je zbytečná McKinley
až dosud vyplnil každý úkol který
okolnosti vložily na jeho bedra ku

spokojenosti národa a byly to
těžší věci nežli rozluštit otázkuco
počít s Aguinaldem

banků ve státě Svým liberálním případů kde nastalo roztrženíkradené zboží ve strávním doměmimořádného zasedání kongresuKdyž konečně se navrátil do upřímným chováním získal si Die De Graífově na 29 a R ul ukrytožírného Kansasu zpět tu s ocho tnch obliby nejen u svých spolu jesi vyzvednut prohledávací roz
neb až na podzim po listopado-
vých volbách Hned po zvolení
svém za guvernéra vypracoval prý

tou a nadšením následoval jej občanů v Hastings ale v celé Kaz a skutečně všechno odcizené

srdce následkem nějaké nehody a

nepřikročeno k otevření srdce na-

stala dle pozorování anglického
lékaře dra Hilla vesměs smrt a
sice v krátké době toliko jeden z

pacientů žil ještě 14 hodin Za

pluk dobrovolníků do boje neboť Nebrasce & jsme přesvědčeni že zboží tam nalezeno V loupeži
_ J v vsi totiž plán jak že by správakaždý skoro ve státu znal již — jako senátor našeho státu budeMěsto Atchison v Kansas od- - zúčastněni byli tři muži a policieFunstona pro jeho odvahu a vytr mu sloužit ke cti ž

mítlo dar Carnegieho 150000 na po arunyen dvou pilně pátrá
státní řízena býti měla a neodstou-

pí prý z úřadn dříve dokud tento
plán ve skutek neuvede S tímto

valost
— Ve středu roznemohl se dělSotva se octnul na Filipinách

zbudování knihovny poněvadž k
tomu daru připojena byla podmín

to z pacientů ihned operovaných
skorém polovice opět se pozdra-
vila K zašívání ran srdce hodí

úmyslem jeho souhlasí úplně mí- -tu nejen Kansas ale celý svět pochlup — kromě na sobě
ník John Lockwood neštovicemi a
když u zdravotní rady pomocioavage Kteryz počal poznávati Funstona z odváž

ka že město musí sehnati £5000
—ročně k vydržování knihovny1—

ZE STÁTU NEBRASKA
odstoupení jeho guvernérem se hledal bylo mu poraděno by zpětných jeho činů Mnozí z amen

lak je vidět bude-l- i se chtít Car stane Náměstkem stane se sená

£ÍA SATUSKU SPÁCHÁN NOVY ATEN--

tát Tak to vypadá jako kdyby
skutečně čekal na& týž osud který

do strávního domu svého se vrátilMMMfvvfft?ff??fV?r#tckých velitelův snažili se zajmout!

Aguinalda ale žádný z nich neměl
negie zbavit svých milionů porno tor Steele předseda senátu a vůd a tam příchodu lékaře městského

se nejlépe hedvábí Někteří chi-

rurgové vyslovili se proti užívání
omamujícího prostředku ale při
silné tepně a silné tělesné konsti-
tuci doporučuje dr Hill přece
použiti chloroformu

' Mdloba po
takovémto zranění jest obyčejně

cí knihoven tu a%i sotva umře — V Plattsmouth odsouzen bylstihnul jeho otce vyčkal Učinil tak sotva že všakvytrvalost - Funstonovu - Ten ne ce oné devítky kteráž svolení
Thompsona a Rosewatera zamemin t týdne Oeo Vf Allen prochudjjakvsi předsevzal

: vProfesor Burton tvrdí že ráj povolil pokud Aguinaldo neoctnul
se v jeho moci a věda že své vla- -

zpět přišel byl majitelem vyhnán
a nemaje kam jiti odebral se jed--

zilakf ivophsabu do káznice na 5 roků' rRESIDENTU RAKOUSKÉHO ' MIN- I-o kterém nám bible povídá nalézá
—- Ve Valentine zadán minuléhoSfi

'
prokáže tím neocenitelnouse v Cíně Dle dnešních poměrů — V Crete pořádány jsou sbír

sterstva podařilo se dle posledních
zpráv upokojit českou oposici růz--

noause na cbudobinskou íarmu
odkudž však v průvodu policejnímtýdne kontrakt na stavbu novésjužbu nedbal na nebezpečí h rokteré tam panují by sotva tomu ky na zakoupení staveniště a vý

tak značná že u pacienta nejeví
pocitu bolestí při takovéto opera-
ci i když značná slabost nedovo--

nýmí lUbyTy byly vMyky zlet jeho životu a vytrvalost jeho právu veřejné knihovny městské zpět do So Omany dopraven —
Teprve nyní rada zdravotní se

radnice W T Miesnerovi z Oma

hy za 113979 ' ' '
přinesla zdárné ovoce na jejíž stavbu tamní bankéř Millervxn$%vb kterým evdobrtčtíCe-chifekov- é

dali upokojit a) Ivtfear-c-
uje omámení Dr Hill popsalFunston svojí povahou podobá % 10 000 věnoval C B Anderson--— Zadlužení okresu Cuming "Medical Recordu'' dva přípa

rozkývala a o nemocného i náleži-
tou karanténu se postarala

kdo věřil - '

NejnovéjSÍ z Lincolnu
'

' Už v Lincolnu ukončili

senátorský velký 'Taji""'
vypadlo to tíocru jinak"
ale také "olerajt"

"VMWOitysl vykonár vý S& velikému vojevůdci Grantoví nabídnul k účeli tomu J500 kdvžobnáší přítomně 155000 na kte dy kde roztržená srdce í zašitaborné svůj úkol " kterj%lfidysi pravil: "Chcir vybo — Školní rada byla požádánarvŽtO obnos vvdánv rilnhnnisv První ? případ týkal se osmileté
sbírkami Í5000 se sebéře a jest
naděje že toho se docílí Mezi do by pro zamýšlenou veřeinou kni--' J 7 t '"'B'aujruy iu nové jimiž okresu na úrocích dívky jež pádem na strom vrazilaoituiid jim asi viaaa

rcoá )i vimi slecfatf- mělo třvati celé léto savadními dárcí nalézáme násleI1650 se ušetří novnu městskou věnovala stave do prsou jehlu 3 a půl palcerresioenu íeanai moudré a ?že pfý im d4 jás řiď mstě na 2fc a lí uL pouze dva dlouhou již měla na sobě v Ša
dovní krajanj : - Fr Neděla fioo
Ant Drdla Iso Iakub Šimánek

V Bloomington jmenována

TO NĚŽNÉ MILÍ JARO SE SVÝMI

zefýrovýroi vánky už" jest zde V

Nebrasce napadlo několik stop

souhlase s celým americkým ná
~ ~Xmm týdne doktorka Ella P Sum- - tech Dopravena domů ve stavu

nejvýš povážlivém a lékař zjistil
rodem že Funstona za jeho an Vítek J P Červený Frank

čtverce od pošty vzdálené v kte
rémžlo případě prý by majitelé
sousedního rohového lotu po

nerová okresními komisary za oDle posledních zpráv hosmorské- -saíhu a v Alabamě "jarní vánky Hřdínny čin jmenoval brigádním Drdla J Jelínek a Fr Kunci po že jehla vnikla mezi pátým akresního koronera — Jest to prvýho lana česká delegacé kaj říšskérozmetaly budovy a zabily celou generálem v stálé armádě Spoj
koroner v sukních ve státu našemřadu lidí

dobně učinili Ušetřilo by se tím
městu 5000 jež by jinak stave

radě přestala dělat vládřptjsici
šestým žebrem a že se její konec
pod kůží zcela patrně pohybuje s '- Ve čtvrtek odpoledne přišla

oiaiu r unston st 10 zasiouzu a
ti co kritisují jeho čin by (épeponěvadž jí tato ijčipjjjí pjrýnija — V Ord navržen na lístku liBratr boerského gen Bothy niště jistě stalopí Stella "Wurtzenburgerova doké důležité ústuokv lem ahv to cenčním krajan F I Dvořák zaučinili kdyby mlčeli U nás je

úřadovny okresního klerka GeoCneskončifó iMíil !"&n - Přítomně jest v So OmazeFilip Botha byl dle anglických
zpráv ve srážce zabit Ale stalo se

operace když před tím v okolí
rány užito bylo kokainu Jehla

bohužel již zvykem že hledáme městského pokladníka — Zápas Billeho v Dakota City a žádala na-- i na Slunciskvrny na všem volební díti se tam bude výhradně
91 hostinec a spudí se že násled-
kem zvýšení license na $ 1000 po

to teprve poprvé a tak' douíárdé ytažena a rána v srdci ihned zaznáme již ze zkušenosti že: na otázce license hostinské
ném aby jí vystavit poukázku na

peníze jež jí město dluží Když čet tčn asna 80 klesne
že se s ním později shledáme jako
s jeho bratrem Louisem kterého

lita Dívka se úplně pozdravila
Druhý případ týká se 281etéhoU Madison spadnul ve stře tento odeptel žádosti jeií vybovětiNoví spolkoví senátoři státu

Nebraska
Koncem týdne rozhodnutoAngličané zabili už několikrát

Vídně slova jsou jen flance

vlk beránka nešetří : '

Koerber má už v kapse brance
--~&eši sliby—v povětří

vytáhla revolver a vypálila nafi
í-i_ i i

du na cestě s obilím do města
Michael Ligh s vozu tak nešťast- -

muže jenž byl udeřen mezi čtvr-

tým a pátým žebrem na levé straJeden východní časopis praví že
návladním městským že nový
charter nemůže zbavili úřadu žád-
ného úřadníka okresního kdvž

ní Xm Mt ~~ J I I

Kuie na siesti utrnia mu

pouze knoflík u kalhot a nepatrněJlechetnému sebezapření "ZZZ™™ ně prsou Byl jakoby ztrnulý a
tepnu bylo jedva cítit Zvuky
srdce byly změněny tak že na

SiEnkiewitz učinil smlouvu sjed--
newyorský demokratický ledový

"

trust je nejchladnokrevnější upír
chudého lidu v New Yorku —

je) zranila Okresní zástupce J Jdvou hlavních kandidátů pro úřad u'u":n"
spolkových senátorů republikáni

— V Prague zemřel ve čtvrtekním americkým
' nakladatelem- - že oibAuisier vyrvai zené1 zorán a

svědčovaly naplnění osrdce krví

současně by příslušný článek v
zákonníku městském změněn ne-

byl a následkem toho že v listo-

padové volbě zvolení odhadčí k

zatkl jí Okresním soudcem odkáproB napíše román a za každéBožínku snad ten časopis neoče
několika minutách bylo by seslovo v tomťo románů

"

se mu za zána byla velkoporotě pod zárukoukává Vie ledový trust bude mít
ská strana nebyla připravena o ve "tafl79 ™kú krajan JanJindra
ovoce svého vítězství v poslední JPden z nejstarších českých osad-kampa- ni

a stát Nebraska budou nflja
▼ okresu Saunders

zastupovali ve spolkovém senátě ! Ve Fremont zatčeni bvH ve

muselo srdce úplně zastavit Oka-
mžitou operací byla krev z osrdce

provedení letošního odhadu opráv-
něni jsou V souhlasu s rozhod

vázal zaplatit 1 írinfc (20 ctů )
honoráře Sienkiewitz když v San
Francísku psal prvý román '"Quo

— Ve Schuyler odkázán byl v
dva republikáné Rosewater i čtvrtek tři muli nVr ííaí nutím tímto započali odhadčí 1

pondělí s prací svou
Vadis" tu nemohl si koupit ási

odstraněna a rána zašita Nastat
pak ovšem pomíjející zánět osrd-
ce jenž však pozdravení toliko
poněkud oddálil

Thompson podřídili osobní svou sebe značný počet kapesních nožů

sobotu krajskému soudu James B
Drake nedávno se tam t Texas
přistěhovavší pro útok na aoletou
Emmu Boháčovu jejíž rodiče as

papír a psal jej na starých kor

Jedem zVyšších anglických Dů-

stojníka vzdal ve zvláštním článkn
tííkost chvála DsWetovi seješ za

jeho geniální ale i též humánní
vedeni války Anglické noviny se
ovtem z duševní své nízkosti tak
daleko nepovznesou aby byly vůči

ctižádost zájmům své strany a neispíše z krádeže Docházejících — Ve středu odpoledne zraně
každý musí jim vzdáli čest za toto I měl

noutech a za několik let nabídnut
mu takový královský honorář jaký

Dostali po 30 dnech vězení ni byli nebezpečně výbuchem Geo
poctivé jednání míli od Clarkson bydlí Dívka— Dráhou Union Pacific jeanette a Michael McCov kttřížza tvrdL že přiblížil se k sí s nesliKdyž legislatura zahájila gvé

dosud nedostal žádný spisovatel
Geniárnost Sienkiewitzova přináší placena poklad&S státní miouSéíiozasěuáiií síéú tlcuií měsíci" tu se oými návrhy na nádraží a když

odmrštěn byl následoval prý ji
týdne částka 1 10 000 za vtělenímu zaslouženou odměnu

Německo vypočítává sví odškod- -

Kb i aUvtm § Jir-í-bo $ efctofcť

rteebny krajanky ara

--Au D TUJJErsr
eM 1 84 al goath Omaká

ObjlouH krajany South omatfk ochota a
mtd ikuata Ji iiijf

}£ 5" Cookem žhušťovali
plyn v železné rouře v malé dře-
věné budově v zadní části Murphy
bločku na 24 ul Plynu toho mělo
býti použito k osvětleni kouzelné

opravy ínkorpace kterouž základFarmerske dělnické obchodní 1 koňmo na cestě k domovu a přesá proti Číně na základě množství ní kapitálo tooooooo zvyšován padnuv ji do houštiny ji vtáhnulprůmyslové poměry stále se lepšívojáka které vypravilo do Cíny byl _ J _ 1 11 v 1 'i _ale mnozí aaii čeští íarmeři a děl

očekávalo že zvolí dva spolkové
senátory v některé z prvých svých
schůzí zatím však rozvinul se
mezi několika kandidáty pro tyto
úřady tak tuhý a tvrdošíjný zápas
že skutečně se již zdilo že Neb-

raska nebude zastoupena v senátě

Spojených Států To by ovšem

bývalo bylo téměř zločinem spá

To je chytrý nápad Proč pak
Vi'ém nepošle do Číny tolik vojá-

ků aby mohl na základě jeho

— V Creighton přišel v úterý
min týdne o život v tamním mlý muzi na ni upozorněni byli

uaai se výbuch kterýmž byla
Jeanettovijenž držel rouru pravá
ruka téměř utržena a mimo to zra

Hejvítil závod a ttsukýml kloboaky

v South Omaze
ne Robert Pitt jeden z nejstaršíchvýpočtu zabrat
osadníků tamních — Při opravě
stroje zachycen totiž šat jeho hří

níci přece bez ohledá na! svou
zkušenost x let minulých budou
statečně pomáhali až nadejdou
zas volby demokratům ku ni-

čení těchto zlepšených poměrů
Lidé ti se drží bezzásadní demo-

kratické strany za šosy a kdyby
se i v bídě topili tu zůstanou de

i t-- Ve Schuyler panují obavy
před rozšířením se neštovic Rose
Nye dcera řiditele Knoelinovy

c_lao Čťnuř'4---- r
rOFOKXATÉ SI UŽ DĚLALI LASKOMINY

vlaatafi
něn byl též na hlavě McCoyovi
proražena bylá levá noba a Cook

byl omráčen Jeanette byl ihned
delem a on usmrcen dříie nežchaným na státu a na voličstvu

Li ta republikáné v aebrasské le-- pi a! řiovélystroj zastaven býti mohlkteré tak statečně pomáhalo k re
ovčarské renče slavila v pátek Své

narozeniny při kteréžto příležito dopraven do nemocnice kdež mu
lékaři odejmuli zraněnou raku až Teto mOni i:ijí7

( Jsle neshodnou a že oni budou
( !" :t ovoce té nesvornosti Avšak
{ jim V posledním okamži--

publikánskému vítězství
Avšak v poslední hodině chlad sti navštívena dlouhou radou pří--

mokraty
' Pane odpusť jím nebo

oni neví co činí

— V Osceola přišel ve středa
kn zmrzačení Jerry Cronse ' Při

nabíjení píedovky totiž rána vyšla
a hlavefl se mu roztrhla při čemž

ni rozvaha nabyla vrcha nad o- - telkyfi Byla již na celém těle P° loket dto McCoy dopraven

osypána jelikož však lékaf povo- - b?1 do obJrdlí nébo 2406 N
Dámy nechybí když navštiví tentoJe to krejcarová komedie kteří lán nebyl nevědělo se le jsou to ? ™" oíeřen- - doufají

sobní ctižádostí jednotlivců a- - na

odporučení dvou hlavních kandi-

dátů zvoleni legislaturou za spol
aeštovice Karanténa nyní byla1 J6""1? bude zachován na li

obchod dříve sel půjdou jinam
Vše a zvláště ceny ty nejlepší

M odehrává v té vídenské říšské
rádi a nejubožejší figurou je v ní
president ministerstva Koerber
Ze všech stran ne naB sypou vý-

hrůžky Každá trasa doléhá naB

kové senátory Chas H-- Dietricb
a Jos H Miliard i

sice nařízena jsoa však obavy' že " T""" --opaova 0 se

již pozdě a že několik dalších pří--
oudit že chyba musela se ndáti

padft bode následovali Radou P chemikaliífa za touGuvernér Dietricb v krátké do OSTENTBOIIměstskou nařízeno zavření ikol 1 P™5"""1 bode zbytek jich anály

r 1 C --taí ctižádost jednotlivců
"
i ttccbetnl obětována zájmům
-- ~ I 11

' ~3I Z PODÍLNÍKU BAJTKV V NlLU

x se zacílili nad ztrátami

t Uzs tlx mttfU ak po-r- zl

knclsot banky zavi--"i

vc vlzcal rytká až se

"t p--
Ji fcvdopo- -

n stati tsUaa z vý--

t::~r práce
' cxíip-~:-3

t~ tra- -

bě co je guvernérem získal ' si zovánaby splnil její požadavky s tak kostela
jednáním svým aanáaf i od poli v iUJe 2(04 a n aiicé

Schlitzova pivovarnická spo
sbofaý president mnsf provádět
pravý tanec mezi vejci aby jedna

tických svých odpůrců a to mnoho — Guvernérem vetována v pon

oko mu vyraženo a téi i jinak v

obličeji poraněn
' 1 ' V

— Ve Fremont přijata ve stře-

du radon městskou ordinance na
zřízení veřejné knihovny městské
a na vydržováni téže dafi v obnosu
1 milí ročně uložena— Dobrovol-

nými sbírkami sehnáno dosud pro
knihovno I3000 Ha hotovosti a

900 svazků cenných kněh- -

— U Table Rock ztláxnil se v

pátek následek to cbiicky solefý
Iarsaer D Batchktt a vyhnal s
doma manželka JeUkol

▼ed! RebrLIquor Houseznamená a volba jeho proto lze dělí předloha na úleva nejvyššíbo
vjrkoaatl krajta

'Iifxnk Hlídek
nazvali velice šťastným rozluště-

ním senátorského boje
soada státního jíž lest referenta
soudních jmenováno býti mělo a

lečnost rozhodla se postavili na
36 a U at dvoupatrovou budova
v kteréž nalézati se bode místnost
pro schůze a zábavy rozměrů
36x60 stopách

au ani druhou nepohnivai

Eil# den uk eipoviU
na vU':'á Csutj
ILjíI at anzsJ vjt"á

— -
Josef H IXiilard pones sebou Soarsice učinil tak proto an sněm

opomenul zároveB přijmout! předdo spolkového seaáta dlouholetou
svou zkasenoat jako rozassný in-- HZtZzn TaTLITXt (XXJ— Asi před dvěma rokr ovězlohu kterouž plat zápisníka nej- -

něn byl po iedea den v Saatňvyiao soudu aoravca býti mCLteltataf obchodná a baakčř a
ta ara tmi v&kea peatckoa j!i Deoaod (Spadají totJ slpkafta IOmazetxiy obavy 1 1 X7 uv~& jit Heary C Ciizet a v foa- -

r-- ii Ijl r-- :I
'

i n í J í:!ívu rra fřy usi-- f a t c--

j r:u mm nri Its ti — nJ:Jj~ta ae m pAWMv
trii fT9 eucplriJ z:--- r~ tt— ttímt


