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fek inse na vládních n indiánffWfffV yfffffff ských pozemcích Indiáne prona-

jímají tyto pozemky velice lacinoW ulA nř A MTCíniTV a sice asi za jeden cent akr Chtít

pěstovali nějaké obilí bez zavod

Zasedáni 69 kongresu

ňování jest naprostou nemožností

'm to však se hornictví a dolování

vzmáhá U Sheridan mají přímo
ve stráni na třicet střevíců vrstvu

uhlí Dolují jo pouze primitivním
způsobem vybírajíce pouze to nej-lep- ší

Hlíze Sheridan jest též důl
V némž dobývá se známé uhlí Car-ne- y

a Monarch u New Castlo do-

bývá se taktéž známé Cambria

Nesmím opomenout! že výletu to-

hoto HÚČastniHÍo též pan Frank
Válek který valnč přispíval muč

též úsudky svými Když jsme pro-

hlédli hlavnčjsí místa na hlavní

Nesmím znpouienoutí zmínili ho o

našich rodácích v HillingH Jest
tam p J C Staffek který vlastní
tam pčkný doutníkářský závod

Pan Staffek sdčlil ho mnou žo by

potřeboval dobrého dčlníku dout-níkářskéh- o

nej rudé ji Čecha Dále

jsou zde pp Cibulu a Kohout oba

krejčí kteří mají stálo dosti prá-

ce Samo sebou ho rozumí žo dob-

rá práce je v Hillings náležití oce-nčn- a

a dobře placena 'A Híllíngs

jeli jsme do Hitf Ilorn Hasin a po
té na novou dráhu již staví H &

M do Hisín City Přítomní jest
jíž položitím přeH f0 mil tratí a

dalších 50 mil položeno budo nej-

déle za mísíc Celá Pík Ilorn Hu-

ním osazuje se Mormony kteří
zvlášlé v poslední dobo hojní se

zde usazují Ale tito až dosnil

nevykonali mnoho práce Aspoň
té práce není mnoho vidět Kdo

by z krajanů přál si vídíti jeslí
dalších podrobností nechť umí la-

skaví dopíše a já mílerád mu do-

pisem odpovím

mo v o bou Hnčmovnách přijata a

odkázána k společnému výboru

Nyní jedná se hlavnč o to aby

zpráva konference se schválila

Senát přijal dále předlohu jíž na-

řizuje se ochrana niagarského vodo

pňdu jak byla v dolní snčmovnč

přijata — V Kiičmovně poslanecké
mluvilo xo toho dne mnoho pro i

proti presidentovi Někteří poslan-

ci kritísovali ostře utrácení penčz
kterých so užívá k újmiví presi-

dentova obydlí Orosvcnor z

Ohio postavil se opětní proti ne-

místnému kritisování dokládaje
žo jo nutno aby presidentu Spoj
Obcí bylo dobře placeno a postará-

no o pohodlné bydliště — V pátek
zabrán byl v sonátu všechen čas

pouze dvěma řečmi Senátor Mor-ga- n

přimlouval so za to aby na

KubŽ vyšetřeny byly příčiny proč

V pondělí minulého týdne sešel

no sonát jen tm mulou chvíli Hýla

Io lána zjiráva o smrti člena ho-ná- tu

A P Oormanii po níž

nastalo ihned odročení — Sně-

movna poslanecká přijala toho Ine

eolou řadu „ předloh V první
huU byla to předloha jíž béřou

ho v ochranu vodopády niagarské
'ož stane ho takovém zjiůso-bo- m

žo vládu převezmu sama eí

řeky niegarské i nv Va-

vřince Další předlohou nařizuje
no zřízení nového konzulárního
noiuIu v Činí jenž budu mítl prá-vono- o

obvodního soudu Hpolko-v- í

ho v Americe Jinou předlo-
hou povolujo ho otevřeni reser-

vace Indiánů t z Čcrnonohých
v Montaně která páří ho na půl-

druhého milionu akrd O Čuho

' — V úterý odpoledne navštívili
nás jij Josef ňii bata zámožný rol- -'

nik ml David City a jelo zeť Joh

Kožíšek jenž jest HOilsedem nvého

tchána Přijeli do Omahy za ve-

lice sin utnou záležitostí Mladá

choť pana Kožíška a dcera pana
Sabaty povážliví ho roznemohla a

proto dojiravilí ji do Omahy aby
nemocnou svěřili jiéči nejlejwích

zdejších lékařů Omahou prová- -

zel je pan Karel Sabatu bratr ) J
Sabaty Přátelům naším přejeme
aby Hit jiaiií Kíižíšková v brzku
zcela iizdriivíla

— V úterý minulého týdne bylo
nám milým jiotčšením pohovořili
si se starými jiřáteli našeho listu

j) Jos llromiisem a synem Jos
1 f romanem ml a Frank Tomší-ke- m

z Mason Cíly Dotyční kra-

jané přijeli v jiondělí do

trhu a jiřivezli ssitboii čtyři
káry hovězího a dví káry vepřové-
ho dobytka Jak h námi sdělili

byli h cenou utrženou ňjilní sjwko-jen- i

Jmenovaní krajané HUČast-ni- li

se též jednoho večera Hokolské-hi- )

bazaru a velice se jim na něm

líbilo Průvodcem po našem mí-

stí byl jim chválili známý obchod-

ník j Vác Schtíitider V úterý
nastoupili ojětní cestu k dimui-vň- m

V Hiibotu minulého týdne jtoelíl
nás návštěvou j W F Sitvera z

Cedfir Hnjíils známý velkolékár-ní- k

V městě našem dlel za ob-

chodními záležitostmi

dráze JJ and M na západ od Ka- -

venny pustili jsme se dále Dora-

zili jsrno na Lil tle Hi Ilorn řeku

kdež nalézá se bojištč na nčmž

padl dno 25 června 1870 generál
Custer so svými včrnýmí jiehž

bylo 203 Indiáni byli vo velké

přesilo a počítalo se jich nčkolik

tisíců 7t vládního vojska novy Zprávy osobni
vázl životem žádný Vláda celý
tento pozemek oplotila a postavilaotevření u dalších podmiň — Ve středu minulého týdne na

kách rozhodne jako obyčejné" pre vštívíl iiíh starý náš přítel pan AIpadlým bojovníkům pomník
sident Poslance Manu návrtu Juráčck zámožný řarmer od Jedále četná znamení kde který z

len Neb Přivezl se nyneni nvýmvojínů padl Jenerál pochovánval aby vzat byl do projednává-
ni zákon o čistolé potravin když byl ve West Point U bojiště na

a z kterých příčin usazení tam

vyvolali proti vládé cí

Dále mluvil líopkin o

průplavu panamském — Poslano-ck- á

nnčmovna přijala toho dno

357 pensíjních předloh Další Čas

věnován byl projednávání rozpo-

čtu na božné Ktátní výlohy Mimo

jiné byl pozdČji dán návrh aby
zakázáno bylo posílatí stříbrné neb

zlaté peníze registrovanými dopi

nietým Torném do trhu Noutli-omažskčh- o

tří káry dobytka dvílézá ho stavení v němž bydlí stařívšak došla zpráva o úmrtí Hena

tora (lorrnana bylo zasedání odro
řono—V úterý byla v senátu pro

a půl káry hovízího a půl káry ve

přového S cenou utrženou za do
čký vysloužilec který opatřuje
tento hřbitov a vlajku již vidčti

jednávána předloha námořního bytek hovězí byl pan Juráčck jakž
takž spokojen aň za dobře vykr

lze se všech stran Zde jo možno

vidčti chalupy Indiánů kmene

Crow t zv wigwamy Tito zabý-

vají se hlavně pěstováním koní a

niené voly očekával cenu lepší 'Au
rozpočtu Hylo k tomu úíoli po
voleno 103107070 Dále byl ozná

men výsledek konference v zále to dobytek vějířový přinesl mu ce

žitosli předlohy o železničních nu velmi dobrou $00 za 100 1bdobytka Tu u tam vidčti lze téz

Jak h námi j Juráčck sdělil majíNazbách Senátu ho však jednán

sy Dále přijato bylo několik men-šíc-

předloh nemajících valné dů-

ležitosti

Otevření reservace Crow

vMontaně

Již příští týden otevřena bude

pokus o zavodňování a na nepalr
ných částích zaseto je nčco alfa! rolníci v okol t Jelen dobrou vy

Pan Frank Hláha rolník od

Farwell Neb jiřijel do Omahy s

nemocnou svou chotí aby jí zde

vyhledal pomoci lékařské Chval-n- í

známý český lékař Dr Římá-no- k

prohlédnuv nemocnou paní
shledal že jest nTitna ojMtrace již
na ní provede dnes v nemocnici

sv Josefa Přejeme jianí Dláho-

vé brzkého uzdravení

hlídku na hojnou úrodu a jrotoJ'y Také jsme vidčli dva hroby

konference v mnoha bodech nelíbí

n bude bezpochyby třeba nové —

V poslanecké sněmovní bylo do právč zemřelých Indiánů Mrtvo má v úmyslu pěstovali více dobyt
ka ježto se tento dosti dobře vypro domovinářo reservace Crow

v Montaní O tamnčjší krajině plácí Přátele naši vrátili so domů
jy jsou položeny na povrchu zemč

a nad nimi nalézá se plachtová
malá chalupa jež vystavčna jost

končeno jednání o přiNtčhovalecké
n naturalízačn 1 předloze Dále

přijata byla celá řada předloh ve čtvrtek Hylo nám jiotčšenímdostali jsme zajímavý úsudek kte

pohovořit! si chvilenku h dávnýmmenší důležitosti — Ve Htředu rý neváháme s čtenáři našimi sdč
liti 1'an Skoedopole který nováprojednávána byla v nenátu zprá příznivcem listu našeho

— Min čtvrtek dopoledne pře

do" čtverce Vso zůstane prý tak
do té doby až mrtvoly ty sctlí

Crow reservace jest asi 80 mil

dlouhá a asi 70 mil široká a táhne

se až k mčstu Dillincrs Zdo staví

hal pozemky ty si prohlédnout! o- -va konference o železniční před
sobne píse nám o této včci jak na

kvajúl nás návštěvou svou dávný
sleduješ Před krátkým časem

příznivec listu našeho p Jan Pol

loze Nčktcří poslanci útočili na

ony Články které přeje í míti v

předloze oné Hnětnovna Senátor

Hpooner mluvil proti článku jímž

vláda veliký kanál na zavodňováníjsem se vydal ku prohlédnutí po nický hostinský z Hed CloudNeb
Pan Poluícký podílel so na sjezdua začne u Yellowstoue reky nedá

leko íiíllings Dudo pry asi pot

zemků do západní N ohnisky po
lední Dakoty Wyomingu a Mou

tany Pokusím no v krátkosti na
w zakazuje vydávání volných list "Ketail Liquor Dealers Assoei
kft Mimo to bylo mnoho jiných
kterém "de senátu nezamlouvaly črtnouti své nálezy a prosím by

Zuby kopají hrob

' ČlovČk jehož zažívání není do-

konalým kopá si hrob vlastními

zuby Hvými Kdyby hleděl k to
mu aby zažívací ústrojí své udržel
v plné síle a činnosti měly by
zuby dosti práco a celé tělo by ho

stalo čilým a silným Trinerovo
Léčivé Hořké Víno jest jediným
lékem účinkujícím přímo na celou
zažívací soustavu aby ochotní při-

jímala a spracovala všechnu po-

travu kterou jí dáme Vstanete-l- i

ráno a nemáte-l- í žádné chuti k

jídlu ani k práci jste-l- i unavenými
jio spánku místo osvěženými jest
vidno že churavíte a povinnosti
Vaší íest ihned činiti vše co bv

úsudek si obecenstvo učinilo samoHylo už předem známo že prot

mil tunelu pod skalnatým kopcem
ostatní vedeny budou po rovinách

jež určeny jsou k zavodňování

Část této reservace otevřena bude

na domoviny Od 14 června do

28 června tr začne registrace v

ation" odbývaném v Columbus

Neb v úterý a ve středu minulého

týdne a na zpáteční cestě zastavil

se v Omaze aby zde navštívil své

přátele a vyřídil hí některé ob-

chodní záležitostí Panu Poluické- -

předloze bude mnoho mluveno ale

neočekávalo se že bude proti člán
Celá západní Nebraska šedesát

mil od středu státu jest vlnitá
a půda jo včtfiinou promí-

chána pískem ale má veskrze hoj Sheridan Billings a Miles City mu daří se znamenití což jo ostat

ní již vidět na celém jeho zjevuTah bude v Billiugs a započne 2

kům sněmovny odpor tak veliký
Téhož dne přijata byla důležitá

předloha jíž dává se nejvyššímu

xpolkovímu návladnímu a jeho
podřízeným moc aby mohli jako

nost rostlinstva travin i vody
Množství vody nalézá so na povr V pátek odejel do svého domovačervence Pozemek bude míti

ceny $100 akr a vláda dá jej nachu a také lze snadno docíliti

splátky Osadník který pozemekstudny V západním rohu Nobra- -
kdež byl zajisté toužebné očeká-

ván

— Ve čtvrtek odpoledne zavítal Vám tioinolilo Vrnnmeňtft k! nuvytáhne musí se říditi usi tak jako
nři domovinách Podrobnosti u- -

právní zástupci vlády vystupovati
n každého spolkového soudu ve

Spoj Státech — V poslanecká
Kuémovne došlo opětní k srážce

mezi republikány a demokraty

sky nalézá ho též les Ten nejhorši
pozemek jo výborný pro pěstování

dobytka koní a ovcí Alo v kaž-

dém okresu v Nebrasco najde se

k nám návštěvou jmu Fr Wolf

úsjtěšný farnier od Comstock Nebdány jsou v proklamaci již vydal

před časem president Roosevelt
Pan Wolf přivezl do trhu soutli- -

Již nyní usazuje se mnoho bělochůDemokraté vytýkali republikánům oniažského káru hovězího dobytka

Trinerovo Léčivé Hořké Vlno a

budete zachráněni neboť lepšího
proMtředku v tom ohledu není
Ono Vám vrátí úplné zdraví a do-d- á

Vám zvláštní svěžesti Jest
nejlepším krvečistitelem a silite-le- m

Pro žaludek lepšího léku
není V lékárnách Jos Trinor

mezi Indiány na Crow reservacijakousi nedůslednost pn čemž do

dosti bohaté půdy na niž se dá pě-

stovali alfalfa a jiné drobné obilí

Totéž možno říci o polední Dako-t- é

kdežto ve "Wyomingu a Monta

Dále bude prodáno 8G rozdílných
kusů pozemků prostřednictvím b

o mezi obřími stranami k dosti
mtré slovní potyčce Demokraté

po té zahájili obstrukci která však

jehož jirodej svěřil komissioiiářské

firmí Haverty Hros s níž již delší

dobu jest v obchodním siojeuí rAi

0 tučných volů dostal nej vyšší
tržní cenu $040 1001b a i o- -

(1 líeyaoldse agenta Spoj Státůně jsou traviny chudé a řídké Jen
v údolí možno pěstovali malé obili který přijímá zapečetěno nabídkytrvala pouze něco málo pres houi

7!)'J So Ashland Ave Chicago! IIdo l zuří Některé jsou o 40 a- -a alfalfu Západní Nebraska mánu Po té mluvilo delší dobu o
statní dobytek prodal za cenu u- -

kreeh jyie o ItiO akrech Přehlípro tiobytkaře nnioito vynouy íia
Kinkojivou Pana Volfa provážel jsem list a shledal jsem mezivíce trávy mírnější zunu a potom zel Omahoti j Josef Heráuek syn
i Jana Heráuka Ord Neb jenžIndiány pozemky prodávajícími

prapodivná jména jako ku př
jcNt o mnoho blíže trhům v Umaže

Chicagu atd Až dosud je pro lid

NA HliODIMl

Proilá se sedlářský obchod VJake Wriukle Hen Uardiner Pret- - jest přítomno' zaiueKtnáu v komis-sionářské-

obchodí firmy Kaver- -který hospodářství rozum! v za

liejlejišim čexUem měhtě
padni Nebrusco příležitost rnaiue-uit- á

Kdo má v sobe snahu do
ty Wonteii Ohi Horu 1% Medici-n- e

Hati Háby a jiné Nevím sú- - ty Hrou na tírtize r ř „ l tuiíuc Ukla

prodeji staré vládní budovy v New

Yorku ale nebylo v této včel uči-

něno nic jako v letech předešlých
— Ve čtvrtek bylo v senátu opčtnč

jednáno o úpravo Seleíničníell sa-

zeb Konec konců bylo usueseno

aby jednání o této včei ponechalo
ms tffuvé společné konferenci Se-

nátoři shodovali se v tom aby

schváleny byly viehny dodatky

jci schválil senát ji dříve Fóra-ke- r

oíiiámd ie hodlá přivlsli ku

kiuteéluiml íakoneVnl předlohu se

sUtiWviM'1 TU ťyl jak má

- Han Váe P ibyl náš cest ujitíéaklnl li se také někteří krajanémoci e samosttttuoHti pro toho je
gápadui Nebraska jako stvořena j poub 11 večer doeiiuaiei ooejei

Zboží v eene tH ifiJritH) náčiní a

utroje Nejlťšl v hlídku pr s--

láív neb řt iueiláře Tiiké liu sUký
majetek se prodá Klliídé bu-1-

této výpravy ale pojedou-l- i nej-- b

pij eeta jest po H & M drážeZde je možno v dobá poměrné do IVdar UajiidK a jako zástupce
"Pokroku Y! ku slavnostitt krátké domoei nuninstntno- - Při té přilehlohU mohli by se kra- -

i' licím tluliruliittl V LSitf Ti i
jiitlé V Ktveuu kdu um A'

--

tvHkvho)ti naviiuvVňťf Ke#kA Hrdnul
ti e Wyoiniugu ti v Mtoitaue

je-- V Utilit dub) tknřil neíui li t

svém piMeiuku V dolinách li dly
Mi by si prohlédnout! krásné far-

my v Huílulo Mi i iiiiiH (' Nvb( jttf Praue t!kti
ty t~ H

--i f


