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ces tento sledovala no zájmem ciprokázána taková pocta od vlády

jaké tčňí no málokterý z iiaňieli la New-yorsk- á veřejnost Bym

patie obecenstva byly na strunoNtátníkfl My Cechové v prvnKly-- V AU1' fTZV W
řado meli bychom konali nvou po neňťastné ženy Zvčdavost vžec

byla konečné ukojena v eobotuvinnoHt a zo vňech ní! vynaHuažiti
minulého týdne když vyncNcnno abychom valné přÍHpčIi k jeho

zvolení Nuže ruco k dilul Do

kažme že dovedemo ní vážili kra
byl rozsudek jímž Terrunova ob

žaloby byla Nproňtčnu Na mla

dou ženu konečný výsledek líčeníjuna který pro nafto čcnHtví již
tolik vykonal a dále Že známo Nvé neučinil žádného dojmu Po ce

lé trvání přelíčení chovala hpovinnoNli občaiiHké

Zoaedáni 69 kongrciu
Konečně mim(1 přece dočkáme ní)

definitivního rozhodnutí v záleži-

tosti předlohy o úpravě železnič-

ních sazeb Tlilo jent nyní odká-stán- a

konferenci kteráž skládá ho

zo Iři členu senátu a tří členil

sněmovny Zo Henálu vo

V pli Ntáti budou ilvé dělena

na této předloze už mnoho mčnč-n- o

ježto obé Nnčniovny ji již při-

jaly—V pONlanecké Nnčmovnč by-

la oznámena zpráva o NehcvníždČ

člena téžo Niičmovny Roberta
z 1'eririHylvnnio a z té příčí-n- y

bylo jednání odloženo

Edward Rogewatcr za lenátora
Hnad doHitd žádná kandidatura

klidné bez jakékoliv známky po-

hnuti anebo obavy Po prohláco do Mtátni konvence Mezi drb
Káty pro KoHowatcra za Neiatora Není rozsudku pruvilu žo nevrát

ho již ku svému manželi i kdybyjhoii tití knijanéj Vác Přibyl
FWDandhaucr a Anton V No tento byl ochoten s ni no smířiti

půjde prý rudé ji do kláfiteru -
leni byli Tillmun JHuiiin a Ciillon
% poslanecké Niiémovíiy pak Ilep vák z (Jmahy a Frank KoutHký

ze Ho Omiihy Mezi delegáty Proces Joseliny Terrunové byburn Hherniun a Hiehardsou Jest

jedním z nejsensučnčjších a jroFonttinello klubu není ani jedinýcela přirozcno žo železu leo učin
Cech FontaneliNté—- patrnévšu možné uby dotyčné muže již

nevv-yorsk- é denníky pravou pust
vou a pochoutkou po nčkolik týCechy nenlojí Mezi delegáty domají nyní v rukou moc velikou

před žiiHem strojil ho do Omahy
uvšak poťouchlý reumatim zhatil

jeho plány k jichž provedeni mohl

přikročití teprve nyní když mo

zbavil 'nevítaného hostu Rylo
nám potěšením pohovořit! ní chvi-

lenku h váženým příznivcem listu
našeho

V pátek zuvítali do města na-

šeho dva mladí krajané z Cihcaga
a sice pp Anton Veselý doutník ář
a Karel Rokos holič Mě}i v

podívati no už do Rocorro

Nové Mexico avšak v Omoze so

jim tak zalíbilo žo jsou odhodlá

ni zdo netrvalí poduří-li- l Ho jim
rialézti zdo zaměstnání

yt-M- jest
v Omaze dosti práce pro zručné

dělníky nopoch' Imjeuie žo česká

obec míše získá ((va intelligentní
členy

V pondělí dopoledne zavítal k
nám na okamžik pan F J fttč-páne-

k

spolumajitel doutníkář-Nkéh- o

velkozávodu ňtčpánek &

Ruríanek v Klgin la Pan ňíě-páne-
k

nalézá no i obchodní ce-N- tě

na níž hodlf rfetrvati asi tří
týdny Navštíví' české osady v

Nebrasee zalétne ní do Kunsasu

odtud zpět dy Ncbrasky a puk lo

Jižní Dakoty Výrobky výše

firmy těší so výborná jo-včn-
Ií

a tu není divu že pan
Htě-páne- k

dělá dobré obchody Višude

kam zavítá Přejeme panu 8tě-púnko- vi

hojně zdaru I

Nanejvýše milou návštěvou po-

těšen byl minulé úterý pan Leo
Raroeh chvalně známý majitel
záVodu plumbařského Zavítal

!! i rw Air{ -- (

Ntátní deinokriitické konvenceponěkud učinily povolněními —

Dno 28 května řečnil v senátu Nhledávámo krajany JamcM M

dnů Ryl také ale jedním z nej
dražších v poslední dobježtoNlá
stát $10000 Pruví ho že není vyKittrodgo ve prospěch punaruské lloučka a Oldřicha Jelena

Vyznamenání krajana

nebyla přijata m takovým vňeNtran-riý- m

nadřením jako p K] Hono-watrov- a

za Npolkového Nenátora

N'ehcenio býti faloSnými proroky
alo z toho jak no přítomné včei

vyvíjí dá no Noudit žo p Itone-wat- er

budu jeduohlaNné navržen
v Ntátnf konvenci jež odbývali no

budo příŇtího Mrpna Bledujemo-l- i

bčh pONledníeh uláloNlf objevujo
no "pímno pNané na ntčuéM žo

není možno potlačili tak Nchopué-h- o

kandidátu vzdor tomu žo ne-

přátelé jeho napínají vSechny vó

NÍly Taktéž mnozí kandidáti
marnoHt odporu a jeden

loučena možnost žo bude somno průplavu Henátor Rayne
projednáván znovu Listy vsakPřítel IínIu našeho pan Rudpřimlouval ho za to aby potřeby

pro Panumu kupovuly no v cizins zprávy ty prohlašují za nepravF OrayNack z Chcycwio Wyo
na volném tibu kdo nwiolié věc Hdčlujo n námi žo krajan panOlto

divé

Zuby kopají hrob
Izo dostati za ceny ilaleko A Hvoboda yn známého kraja
než v této zemi Dokazoval ZO na pana F Bvoobdy kloboučníku tflovčk jehož zažívání není dovláda tím hodně ušetří a na dru v Omazo jmenován byl plukovnim

konalým kopá ní hrob vlastnímibé straně trusty donutí k povolno dodavatelem WyomingNké Národ
zuby svými Kdyby hledčl k to

po druhém odstupuje Nejdříve ni Milice n hodnoHtí k upitá na mu aby zažívací ústrojí své udržc
V mČNtč ('heyene Wyo otevfeiiNtoupil WatlloN za ním náhodo

val véhlasný [trávní záNtupee drá

sti — V dolejší sněmovně bylo
schváleno několik předloh které

již dříve přijaty byly ni o jež Neuát

poněkud opravil Mezí těmito

byla předloha o zrušení duně na

pěkné zařízený krejčovHký zá
v plné sílo a činnosti mčly by
zuby dosti práce a celé tčlo by ho

ntalo Čilým a Milným Trinerovo
by Jt & M Chán J ílreen po tom vod krajan F Janda ft v krátké
to John li WcbNter J Ii Millar

Léčivé Hořké Víno jest jediným
dobo podařilo Ne mu zinkali pří
zefí obcceiiNtva takže nyní znadenřitiirovariý líh a jiné Rulo a jiní V Oinaze budo proti Hoe

vvnlrovi byl dopoluvllačonpovčnt
lékem účinkujícím přímo nu celou

menité proNpívájednalo no nějaký Ču o záleží to
lstech města Washingtonu a přija

zažívací soustavu aby ochotné při
jímala a spracovala všechnu poSmutný koneo chorvatského dělným klubem FontftnelloMiýv #u

vernřr Lorenzo OouiiNoItepublí
IcáiiHké čaHopittcctvo v tomto ntá

ta byla předloha jíž zavadí so nu
trávu kterou jí dáme Vstanete-l- i

nika
Z NiobraraNeb hu oznamuje

cena návštěvu Skuly po 8 rokft —
ráno a nemáte-l- i žádné chutiDno 2!) května rokovul Neuát té v počtu umí 2G5 různých publi
jídlu ani k práci jste-l- i unavenýmikací jo až na nepatrné výjimky

Hrozným zpíiNobem Nkončíl v tčch
to dnech Život svůj na drázo pra po spánku místo osvčŽenými jest

předloze povolující peníze na po
řtovní záležitosti v obuoNU $l!2

Debata o tomto předmč
pro kandidaturu p Kd KoNowato

i4)ii jí iii-in- ji ji uejni inivMievu

nyiiovec jeho p Kmíl Kostka z

Rrna na Moravě Pan Kostka ab-

solvoval práva na universitě ví '

deňské a ježto obtížné zkoušky --

složil n výtečným úspěchem bylo [t
umožněno mu dlo slibu vydali no-- ' Q

vidno že churavíto a povinnostícující chorvatHký dčlník Jovan

WiiNÍljevič Ryl zamČHtnán n ji
ra a dennč přináAÍ o nčm ve svých

Vaší jest ihned činití vše co bytu trvala delší dobu Po té byla
nými dčlníky Nhazováním hlíny Vám pomohlo Vzpomeňte si na

projednávána předloha námořní
redakčních úvahách pochvalné

zprávy My čeňti republikáné mčli

bychom no zvláňtč přičinit! aby do
n kar když tu neočekávané přije Trinerovo Léčivé Hořké Vínoho rozpoítu kteráž přijata byla

již v iučmovné poslanecké Meuát
nu venio vyiei Aiiauemii nauabudete zachráněni neboť lepšího
néuiu krajanu líbí se zdo zname

la lokomotiva a vSÍ silou ku kárám

přírazjla což mčlo za náNledekžo

několik dělník A Nraženo WaHil- -

Htátní konvenco poslána byla do

legaco jemu příznivá tak aby zí prostředku v tom ohledu není
připojd k ni jcutě několik dodutkft nitě a zajisté žo semu nezastesk- -Ono Vám vrátí úplné zdraví a do

Nkal nominaci což budo závazkem Va zvčtšil ji o dva a půl milionu

Celý rozpočet obnáii $103070
lá Vám zvláštní svěžestí Jestjevič padl tak neňťaNtné dolft že

pro příítí legiHlaturu aby jej zvo hlava dostala no mu pod kola a nejlepším krvečistitelem a silitelila za Npolkového Nenatora žirnéC70 — V poslanecké Niičmovně
byla okamžité rozdrcena Ne

ne jelikož strýc jeho p Raroch
čítá zde množství přátel a ti so

všichni přičiní aby mu pobyt zdo

co nejvíce zpříjemnili

Pan Jos F Novák oblíbený

lem Pro žaludek lepšího lékuho naSeho hiátu Doufáme žo nebylo toho dno živo Mnozí poslán není V lékárnách Joh TrinerSťiiHtný dělník byl okamžité

mrtev Má no všeobecné za to že
ní třeba abychom ho znovu rozepi- -ci provádějí nyní obstrukci a no

Hovali o tom co pan KoHowater
7ÍW So Ashland Ave Chícagolll
PulTy

chtějí do schůzí choditi Toho

dno nařídil mluvčí Cunuon aby
příčinou tohoto neňteHtí jest strojdobra vykonal pro lid v naňem náš hostinský na 15 a Howard

ul byl nemálo potěšen předminu
J1JH1"!1- - 1 tmuvedoucí který řídil lokomotivu a

Hiáte a co ÚMtupků od drah a jinepřítomni členové byli vyhledá
I tr t t tm w nedal toho nejmenňího znamení Zprávy osobni

ni a pnveuem uo hciiuzo coz k
lé úterý příjezdem milené své cho-

ti a malé dcerušky z delší návště
ných koriorací vymohl OHtatno

o těchto včceeh podrobnčji zmínili
žo Ntroj ho blíží Dělníci byli pra
cí nvou tak zaujati žo nenudili po

také stalo Když bylo vyměněno
vy svých přátel v Iowa City lamezi poslanci a mluvčím Cunno Minulý čtvrtek pozdě odpolejsnití ho již dříve Jak známo on

zorovati počínání Ntroj vedoucího Jak paní Nováková se vyjádřilabyl též hlavním píivodeem toho dne překvapili nás svou návště
Ubohý délník jest v Americe te

žo Čechové Ntehovali tui do Neb- - vou pan Jan Vacek a pí Marie

nom nčkolik ostrých ulov upustili
poHlancl od obNtrukco a začalo no

jednali o diplomatické předloo

líbilo so jí v žírné Iowé znameni-

tě a výlet jejich šel zvlášté k duprve asi rok a stár byl teprve 18
Kastankova choť pana Václavaranky on byl Ntálým emitrračním

roků
Kaštánka oba z Wilber Nebkterá byla téměř cela vyřízena Jednatelem bez platu a již po do hu malé jich Margaretce Ryly

většinou hosty matky pana Nová-

ka pak své sestry a švakra p J
Návrh presidentova zetě Louk- - iu 10 let jest neohroženým zastaň

Nehoda krajanova

(Naše původní Hdélení)
Pan Vacek přijel do Omahy pouze
ua návštěvu a aby so inu cestoueem práv dělného a rolniekého liwortha aby povoleno bylo $1000

000 na zakoupeni budov pro zá Nová Praha Min dno 4 čer
nestýskalo přidružila so k němudu On to byl který první v na

vna 11)00 — Dne odpoledne kol
paní Kastunková aby ní v Oma- -stupce americké vlády v různých Sem filutu postavil no proti hrábl

Codla Paní Nováková byla by
so tam zdržela déle alo v obavě

aby manželi jejímu ještě více se
neziiNtesklo neboť byl v iioslední

čtvrté hodiny přiŇel ku tčžkému ze vyřídila některé obchodní zálemčitech byl Škrtnut — Dne 23

žitosti Pánové Vác Kaštánek a

voNti železnic a žádni aby platily
tytéž dané jako malí poplatníci
l'au KoHowuter jo uznáván vSeo- -

zranění krajan Vojtech Rybak
Nebohému krajním splašili ho ko Tomeš Divoký přivezli dotrhu no

kvčtna bylo vyřízeno množství

předloh z nichž některé jsou malé

důležitosti Mimo jiné bylo po

době zvlášť zamlklým spěchala k
domovu a dnes Pepík blaženostííinažského po káře hovězího dobyt

uč ua hlavní ulici a prudce hnali

ho přeM chodník Při tom byl kra jen so rozplývá
beené za jednoho z nejlepŇích
novinářň v Americe a přece YŽdy

hrdé hlání no k Čechem vzdor to

ka a nepochy bujemo že byli svoleno 12189000 ua majáky
$1(CG!)427 na vojenskou akademii cenou jakou obdržen upokojenijan sražen n vozu vyhozeu ua roz-pork- y

odkudŽ spadl na chodník Ježto pan Vacek a paní Kaštan- - Cí CtenáfQm lasMii poriliBiiti!mu žo ono čfHxtvi tak málo mu jo— V dolní sněmovně toho dne ne

bylo munho vyřízeno llyla při ku proupechu a žo čaHto etkáva naraziv hlavou o roh domu

zůstat bez vědomi leželi a
ková zmeškali vlak přijeli do

místo v poledne až vo 4 hodtil v Chtíce pteivldtiti ni jakno k nevtUKem u neKieneu Cen- -juta předluhapovolujíel fJ7H18liy tomto stavu byl dopraven do
kýeh IÍNtA Pana líonewatera vá odp a teprve ti večer sešli Ne N ppna vydaní pro diplomaty a koušu

Nvého domova Poranění jest vel
dlouho máte pledplieeno ot "Po
krok" potřebujete pouxe přihléd-
nout! k adrese kde vedle Veleho

Kaštánkem a Divokým kteří je vži ní nejen každý republikáuale ily Rrzy po tomto bylo jednání
fckoueYuo ježto mnozí ponlunei jo

mi vážné ježto hlavu mnoho utr udedne marné na nádraží očekájiní občané be rodílil politické- -

'líi jedna ruka byla mu vymk méoa oaleioeteioiménkoiaiiícívali Přátelé wilberštl zdrželi seio prenvediVnl Mimo to jest
míilc jekot i rok kdy doba ValeVilám vi jako jedeu liejvvt- - V Omae až do pátku do večeranuta a nčkolik žeber zlmueno Jak

téžké bude vnitřní pomnění ne-mo- hl

lékař už posud ujistit
no rředpUtoého vypřít Dálenačež míjeli do Lincoln a odtudiieh praeuvuiktt Spoj Státft na
ádáme oile ct pllinivce paklivrátili se do avýelt domovů Ry- -Mli Nvčtovyeh oták V roee

H'7 jiiieiitiván byl zástupeem Sp i jsme potěšeni návštěvou mtelli- - není jich kvitance iptávoá aby
aáru to co nejdRve laikavl emá-mi- tl

Vttkeié dopity adraiuite

MJJIuStýí
Rom&a lny

Jak jíme o v pohledním 'Uv
eutnlih krajanů wilbemkých

hleděli íbytečlifl Kdržovati — V

pátek byla senátem přijata před-ili- a

jU ho Uittanovujo aby kadí
Veřejný dopravee bv puvilieit

Nvým icaioHtiiuiientit a

v pfipudťl liuirtl jich roiiiáin
kdyl tieopatruoftti inl iimlbitlu

áti úředníků lu bo jinýťU KaiiuM-nane- ň

křtili ťy k ptirattéttl íubo
o iívot mk dli nAvrhu Dani'
fcluv budť u ni j'it A jednotí rko
vinit Mýtili in 2 ittbudt

Minulý týden zavítal b Omahy

StátA do NViluvého poštovního
konyreHu tKlbývnitélui v Wash-iiiKt"it- é

n li v id dpčliié uniká ja duodulei Pokrok futl Coau Hvoruk t ilaviioek#m!uili dhývai no v iiedAvnýeh
i Omaha NebNeb ke tvou iiiiiužťlkoii a m ih mluií h v New Yorku pru' a mu- -ko Atupeo této elué ta MVetovéiu

koij{reiiu piuli v ťiime Vdor tu- - & íjleiitotml Panlul itftUkoU lellyu Jwsi fíiiotl T r--

XtiuUut Um oMrlI tftlS lltirleívořik laniěntnán jent jii jmi vleeiou plili ItWttiitrr j't píitt" nul kriajř tlft v tirUk lili 'ranovou Je ftoiurim prj
vraždu vi'ho trýť UK prv- -luvnlťriu hU luu (fastckiAli1 rtků v ddieh RAM dráhy Ju Uu tiihi AtlM lri a 4


