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spolkového senátora a tu nemú
že býci leplíni doporučením jeho

Statistika příštího valcĎ

Statistické oddčlení přistíhova
leckého úřadu na Kllis Islandě schopností než svěření mu tak

důUŽitého poslání v fíímě A
New Yorku vypracovalo právě
atatístiku ruchu plíMČbovalcckčIio

povážíme li jaké stanovisko za-

ujímá tento muž v otázce truitovza mětíc duben Za vyatěhova- - ní a kapitalutické není možno

Zcela jísi6Že vEichní jej podpo-
rovat! budeme a sice z několika

pfíčin Pao Kosiwater je muž
velice vzdčlaný hluboký myslitel
znalec národního hospodářství
osvědčený politik smělý mocný
a obávaný bojovník za práva
obecného lidu jemuž byl vždy
upřímným přítelem Dyl vždy
zásadným nepřítelem oněch kor-

porací které má v rukou několik

vydííduchů A konečně jest
českého původu narozen jsa v

Dukovanech na ťlzefiBkj v Če- -

Zasedáni 39 kongresu než kandidaturu jeho co nejrajiou stále k předloze nalepovány
nejsou ničím jinými než ústupkyPředloha o úpravě železničních

Icctví ilfl se v míře nemalé doka

zuji následující datai V měsíc

dubnu přijelo sem 90560 muž

ských a 33105 ženských příštího
válců mimo to 9416 mužských 1

dostnéji přivítat! Douíámc že

každý poctivý člověk zasadí se o

jeho zvolení tím že hlasovat! bude
aazeb ml nepřátel více než jak se

původně myslelo Celá předloha

železničním společnostem V

eněmovně poslanecké bylo pfilato
330 povolení výslužnóho a po té

jednalo so o povolení ku stavbo

letoEího podzima za poslance dobyla by již dávno vyřízena nebýti 2032 ženských turistů pak 5476
státní Itgisutury pro muže kteříjejí nepřátel kteří snaží ao vfie- -

zvolení Koscwattrovo by tam za- -nové suché loděnice Poslanecmožně aby ji zdrželi Dne 8
mužských a 3556 ženských při
alufiniků Spoj Států — Z Ks
kouska přijelo sern 8443 mužů 1

Hepburn promluvil téhož dne bezpečilí Jak známo volba spol- - chách Vždy Ubky cítil vidy skkvětna byl v senátu celý čas vě
nám Čechůmostrou řeč v niž útočil na námoř kových senátorů děje o až dosudnován dodatkům k této předloze 3030 zen a z unerska 11943

tiiacii a nikdy za

neetyděl Čechůmnepřímo ač již po více let ozývajíní vojenský soud na důstojníkyMnoho mluvilo ao o dodatku A 1 i mužů a 3837 žen Viíchni přistě
svůj původ ie

vždy mikrádloďstva že nevykonávají řádně ae proti nespravedlnosti této stále vycházel vstříchovalci kttfí sem přijeli běhemaonově který jo velice důležitým
rozhoduje totiž že mohou se radou i pomocísvých povinností Mimo jiné ob měsíce dubna vykázali se cel důraznejSÍ hlasy

Neschopen k prácí
vinovsl důsto niky Že jsou vinnželeznice odvolat! k soudu ne- - My Čechové v Nebrasce

me mu děkovat! za mnoho

pamatuju se že v letech

může

Sám
sedm- -

jsou-l- i rozhodnutím mezistátní
kem U 3871414 — Hístěhova
lecký komisař Sargent prohlásil
pololetní schůzi babtlstické měit

mnohým neštěstím na moll

Zemí třesení v Netrascakomise spokojeny O dodatek
Fan Wsnk Koláček z Mount

Calm Tex oznámil nám jakáten veden byl tuhý boj alo koneč Z Cody Neb se oznamuje Že nehoda ho před nějakým časemské misie ve Filadelfii le milion

přiutěhovalců může so každoročně
9a i mu m a

ní přece jen došlo ku kompromi ve středu minulého týdne přesnilau Dále bylo jednáno o dodatku
Klkinsoví jímž má býti železni

v 6:25 hod pocítěno bylo země

desátých Koscwatcr ve sloupcích
jediného listu českého v Nebrasce
Pokroku Západu jehož byl prv
ním majitelem zakladatelem od-

poručovai českému lidu Ncbraskv
snaže se odvrátit! vystČhovalecký
proud od Texasu a Missourikamž

připustit ao spoj btata a sice po
dobu io roků jsou-l- i tito posláni

stihla "Jsem povinen Vám ozná

miti' praví "že dostal jsem ná
hto prudké křeče v rukou i v no

nou které mne zvláště pronikle

třesení v údolí lílkhoro které
cím obchod uhelný zakázán na pravá místa kdež itanou aetrvalo téměř celou minutu Z
Elkios nemá u přátel předlohy požehnáoínf pro Spoj Státy Dále dovály při změně počasí Jakmnohých obcí v obvodě Co míl

1 I 4 IÍ Jvalnou důvěru je kapitalistickým prohlásil pan Ssrgenf že amo nastalo trochu chladno nemohl toho času hlavně obrácen bvladvokátem nejhoršího druhu a zá rický lid nemá až do dnešního dne jsem ani pracovat Tu začal
uocriazcji zprávy o pocítěném ze
mětřcsenf ale není v nich zmínky
že by tím byly dotyčné obce utr

Nebýt! Kosewatra zajisté Že byroveň" vůdcem železničních sená
jsem brát! Trinerovo Léčivé Hoř

torů K Klkinsově předloze bylo
příčiny k poplachu nad příliěným
přílivem přistěhovalců' Minulého
roku přistálo do Spojených Států

žilo méně Eťastných zámožných
a spokojených českých rodinké Vlno a musím říci žc účinekpily nijakých řkod Totéž údolí

nalepováno stále ještě několik
bylo navštíveno zemětřesením po jeho na mne byl téměř zázračným

# ki r ki '
Mnozí třeba by dosud živořili na r 4dodatků což působilo mnoho ii030ooo přistěhovalců LetoBkatastrofě na ostrove Wartiulque vyuzivai sem nckonit unvi a
pozemcích daleko chudSích v Tezmatků a nedorozumění — Ponla- -

é y
ního roku bude jich bezpochyby křeče úplně přestaly proto kaž xasu a Missoun"

Úpaíck pojliťujlcl společnosti zase tolik Země nato dosud mánecaa sněmovna se tóno dne poj dému kdo podobnou-- ' bolebtí trpí Dálo dejme si ruku na srdceledním z prvních následků prý zspotřebí přistěhovalců prsvécelý čas zabývala vyřizováním
a f t t a i odporučuji Trinerovo Léčivé líoř

i f f f If f Irhrozné katastrofy v San Franciaku ho druhupreaiony povolující peníze na a přiznejme ze mnohý z nás

kdyby Štěstěna byla mu tak pří
e vino-

-

rozorujeme ze ran
námořnické účele Celých prvních jest úpadek pojišťující společnosti Koláček byl ttižen řiostcem klouSvětový poštovní kongres znivou jako vyse jmenovanémupatoáct stránek bylo přečteno "Třaders Union Company" která bovým který tolik lidí pronásle
Předloha jíž povolují se peníze Otevfftoí světového poStovníhoilně obchodovala na západě

nezůstal by Čechem tak upřím-

ným 'Zajisté Že by strhl se sebeduje Lék zmíněný v této nemoci
kongresu kterýž aeiel ee počátutrpěla ohromných ztrát př proto tná výborný účinek Že

na vojsko byla poslána ku koníe
renci očištěná ode v&cch senát zemětřesení a požáru v San Fran- -

to če&st ví zvláště kdyby mu tak
málo užitku přínáSelo iako d

všechnu krev obnoví a tedy celé
kem května t r v městě sedmi

pahorků v klasaíckém (Umí bylocisku Ztráty ty docházejí výíenich přídavků Dála přijata byla mu tělu dá novou lepií potravu Kosewatrovi pan Kosewater dlí
předloha již povoluje ae zřízeni než 13748000 kdežto majetek nežli mělo před tím Kdo potře
mostu přes řeku Míaaourí v Kan společ nepřesahuje I3 3000000

přítomně v Kímě kda na avěto-vé-

kongresu pošt zastupujebjje čuté krve silných nervů

svědkem nikdy nebývalé pompy a

slávy Za přítomnosti krále a

královny slunné Itálie a účasti

žáitupců vlech světových národ
zdravé pleti pružných svalů úpl

sas City — Dne následujícího
byla znovu v aenátu projednávána

Následky zvýšení Kcense v Chicagu
ného zdravínecbť užívá Tnnerova

Následkem zvýlení liccnsepředloha o železničních sazbách Léčivého Hořkého Vína V léností pronesl Signor M Mor-purz- a

italský ministr telcgrsíů a

Spoj Státy O jeho výučné
státnická schopnosti svědčí ta sku-

tečnost že urval Anglii ncjlep&í

poStovní výhody a získal je
pro Spojené Státy Sama vláda

která toho dno pěkně postoupila kárnách Joa Trmer 799 SoChicagu s I500 na Jíl 000 ukáza
lo se ži přes 1000 hostinců ne poBtovnictví inaugurační svou řečku předu Bylo též mimo jiné Ashland Avf 'Chicago His
může existovat Městské příjmyhlasováno o Klkinsově dodatku níž nadšenými slovy přivftaU í

Vmmmt m míjí m

všechny vyslance a činnoat k"a- -budou tím alo zvýšeny o $3000
000 Místo tím též získalo o taoo

kterýž byl velkou včt&inou hUsů

přijat Mimo tento bylo přijato

jej zná jako politika osvědčeného

schopného a talentovaného a za-

stance lidu neohroženého
gresu započala Zaiímavo esr

VíUpřímné slovopolicajtů vfeo Mezi zaniklými že Spoj Státům kteréž representéž několik dodatků ioých Tak
Proto pracujme vSichut o jehotúvánv sou D £d Uosewatremhostinci byla prý veliká síla tanařizuje ee Železnicím aby porta zvoleníl M C Růžičkakových které nepožívaly pověsti Minulé středy večer odbývalaz Omahy přízutna byla prvotnostvily svým zákazníkům na trati

se schůze voličů a politickýchzrovna nejlcpsí ?výhybky za přimířené ceny Dále myšlenky na zorgamaování mezi

předáků za účelem navržení pnárodního svazu pofitovního Naw usneseno že expresní společnosti Jméno za $500
ICd Kosewatra vydavatele Časoiclt podnět odbývána byla prvvlastníci luxusní 1 spací vezy čtenáře naše upozorňujeme na Poplatníkům !

Majetkové a osobní daně města

pisu' "The Omaha Ute'' za senamezinárodní schůze za účelempodrobenv sou temže pravidlům ohláSku pivovaru Fred KrugV 9

- Železnicím ae přísně nařizuje aby utvoření světového spolku poStovlirew'g Co z Omaha Neb na
tora Spoj Států Schůze odbývala
a v prcitcroém Washingtonnlho r 1863 vFaříži v přítomnoposkytovaly lidem stejně platícím

atejoé výhody jak v dopravě
Omahy na rok 1906 jsou splatnýjiném místě Společnost ta za-

čala právě vařit! nový druh lahvo
Hallu a byla velice četně navitíiti zástupců čtrnácti různých ná

a budou propadlé dne 1 červencevena Předseda Daldrige zahájilrodností Prvý skutečný sjezdosobní tak i v dopravě zboží —
vého piva lož má býti jedno z Pokladník jest zodpovědným zaschůzi a v delSl ohnivé řeči vymezinárodní pofitovní komise odDoiej&i sněmovna zabývala se
nejchutoějiích v celé zemi A

mi a
mě ! m

světlil její účel polípomenuv že daně tyto a zákon velí by je sko-bktov- al

jakmile se objeví na
yvaa tyi za u let v iiernu veopětně námořní předlohou a při pro toto nove pivo přeje si

Krugův pivovar jméno ovšem výcařích a zastoupeno bylo již taxovních výkazech buďto prode
douíá v úspěch kandidatury p

Uosewatrovy soudě dle slibných
ohlasů z venkova i Omahyukon- -

jala dodatek jímž se dovoluje
ministru námořnictví aby růsné

potřeby pro lodě opatřeny byly

33 zemi a národů Druhý kon

grea odbýván v 1'aflžl r 1878 1

přítomnosti 38 zástupců třetí 1

anglické krátké snadno vyslov!-teln- é

a významné Kdokoliv z

nafiich Čtenářů může se o své ště

jem neb zabavením majetku neb

obojím Nemá co dělat s odha-

dováním cqualizací nebo vypsáním
Čil za bouřlivé pochvaly Po téve volném trhu jsou-l- i levnější

než z vládních loděnic — Dne „lisabotiu v Portugalech r 1885
techže btížnobti buďtež podány

vyatoupil II Cowell a ty: 'obšírné

řeči odporučovai p "Kosewatra

připomínaje Že zná jej vždy jako
ODbsiany 53 ueiegaty čtvrtý ve10 května bylo dále jednáno

stí pokusit! Zápas otevřen jest
až do si května a každý může
navrhnout libovolný počet jmen

Vídni r 1891 1 56 zástupci pitý
odhadcům KOB'T O FINK
42x5 pokladník

železničních sazbách a byl přijat
ve Washingtoně r 1897 zastoudůležitý dodatek jímž se nařizuje muže řádného a poctivého I'o

něm uchopil se slova mayor městapeoý 58 státy a fiestý otevřen byaby pro železniční magnáty pře
Ten kdo vymyslí nejlepÉI jméno
pro nový mok ten obdrží ve zlatě

íjoo Za pokus to stojí každému
Ct čtenářům l laskayúmu povšimnuti!právě v Klmě za přítomnosti více Omany p Zimmsn který se vsí

rozhodností popřel pravdivostak 60 zástupců veaměa nejlrp
přestoupí-l- i zákon byl vyměřen
trest Žalářem Dále přijat byl
dodatek nařizující dráhám aby

Chtíce so přesvědčili na jakfilch poMovnlch expertů z těchPozemky v Oktahome"

liílicm příStích čtyř měsíců

domněnek že p Hosewater užívá

svého mocného vlivu na své

přátele v městské radě a že jim
terých zemí vyslaných —LetoU dlouho máte předplaeeno na "Po

krok'' potřebujete pouze přihléd
nouti k adrese kde vedle Vašeho

bude v Oklahomě otevřeno kongres peltovní zabývat! se bude
v době války daly vždy dopravě

pro vládu přednost přede vším

jiným — V sněmovně poslanecké otázkami nebývalé důležitosti diktuje svá přání atd Po tomto

vystoupili jtítě následující pánodle důležité role jakou Spojené

480 000 akrů pozemků a 35000
akrA 'lesa pro domoviaářa Po-senk- y

nalézají ae v západní Části

jména naleznuté znaménko značící
měsíc jakož t rok kdy doba Vaše

pokračována bylo v rokování o

povolení peníz na loďstvo Dále vé? Anton Novák V E Flodmantáty na světovém jevišti hraji
Will- - Kennedy T F Stergeslze se snadno domyslit! že vysUOklahomy Dudo to v posledních

ho předplatného vyprří Dála
žádáme naše ct příznivce nakliMike Lee K A Wíllis Fred Anec Spoj Států munl b)t) nad jiné17 letech jíl sedmé roidíleoí po

lloye Kt konct této zdařilézemků Aviak tentokráte budou

pozemky vydralovány NijniŽIi schůte vyzvali všichni plítomn'

bylo umeliocv aby nebyli přijímá-
ni k loďstvu muli kteří nemohou
se vykáiatl rodným listem a jichl
atářl nedá se takto sjUtill —

Taktéž dne oáoledujiclho jednalo
se v senátu O předloze o Jtleinič
nich sast leh Někteří poslanci
avláltě demokratičtí útočili nt

není jich kvitance správná aby
nám to co nejdříve laskavě ozná-

mili Veškeré dopisy adresujte
jeduoduSei Pokrok ťubl Co

x Omaha Neb

předsedu II II Ualdrige abycena tutanovrtia jet kongresem
oa f 500 sa akr Nikdo nebude saslal p Koiewatrovi do Kima

vzácného oitrovtipu a neobyčej
nch vloh A tlm že president

přede vlcml tisíci jiných mužů
avěíit úkol tak delikátní panu 1M

KotifewtUrovi 1 Omahy jou oej

lépe dokáiány a ocuuiuy juho
státnické vlohy a schopnosti Jak
ináitio ucháil s l Kotiwateraa

leltgram a sdělil a ním io jeho
kandidatura byla v teto schůzi

mfti právo obdržet! více nl Ho

akrů čtvilitni ktipuí ceny luisí
cdnohlasoě uináoakupujíc! sloliti hned oitatuf vepředlohu jako ni nedostali (nou 1'hMlpIafto so im 1'okrok

jhuizo $1 ríiujak my Čechové se laclnvimeídokaiovali It ony dodatky Meta' Čt) tuh tH'th splátkách


