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bylo na vojsko a námořnictvo jak přítele byla bohužel hrozná neboť2 Že jest povinnostlSpojených
Států a vláda Spojených Státůf OKROK ZÁPADl

Proto než jinde koupíte přijďte

a přesvědčte se u starého známo

ho Karla Arona 1 13031

— Ve Wymore zatčen byl
60-le- tý

vdovec J C Creeven pro po-

kus násilí na osmiletém českém

děvčeti Růženě Slámové v sobotu

večer Předběžný výslech položen

byl na čtvrtek ale Creeven do té

doby zmizel a vyšio na jevo že

válčení ze strany Spojených Států
Dne iShoj srpna nařízeno propu-
štění 1 00000 dobrovolníků z armá-

dy Do prvního prosince 101165
důstojníků a vojínů bylo ze služby

propuštěno a dalších 9002 bude

propuštěno do 10 t m Též při-

měřený počet generálů a Štábních

důstojníků bylo čestně propuštěno
ze služby Komise k dohlídce na

vyklízení Kuby Porto Rico a sou-

sedních ostrovů byla ustanovená
Na Porto Ricu bylo vyklízení
skončeno do i8ho října a prapor
Spojených Států vztyčen o po-

ledni toho dne Zpráva na ostro-

vě svěřena prozatím vojenskému

guvernéru pokud kongres jinak
neustanoví Komise kubská po-

sud peskončila své práce Vy-

klizení Kuby neskončí se až s no-

vým rokem pro velký počet vojska
španělského jež se na ostrově na-

lézalo Za komisaře kteříž v Pa-

říži o mír vyjednávati mají usta-

noven z naší strany Wjlliam R

Day bývalého sekretáře zahra-

ničního senátoři Cushman A

Davis William F P Frye Geo

Gray a žurnalista Whitlaw Red

(Dokončení bud)

viděti ze zpráv rzznýcb sekretářů
Povoltní to bylo včasným a umož
nilo zřízení a rozmnožení' národní
obrany Však to nepostačilo k
vedení války a dne 13I10 června

povclil kongres vydání úpisů v

obnosu ne více než 1400000000
jakož i uložení zvláštních daní Z

povolené půjčky bylo $200000-00- 0

vydáno a několikanásob tolik

upsáno Jelikož to měla býti
půjčka lidová vydaly se úpisy
těm kteří nejmenší obnosy upsali
Není účelem zprávy presidento-

vy vypisoati dějiny války do

podrobná ' však jen stručně zmi-flu- je

se o nejdůležitějších událo-

stech První srážka byla dne ai
dubna kdy-

- lodě břehy svírající
střílely 'na - Matanzas i '

zničily
několik právě zřizovaných opev-

něni Prvním velkým vítězstvím

bylo vítězství Deweýho v zálivu
manilském dne 1 května kdy
rozstříleno 10 španělských lodí a

jedna dopravní lodice a obsazeno
Cavite aniž by jeden jediný Život
z naší strany byl utracen a pouze
sedm bylo raněno Vláda obdr-

žela úřední zprávu o tomto vítěz-

ství dne 7ho května a ihned učini-

la dotaz mnobo-l-i vojska bude
tam zapotřeby Odpověď došla
dne i5ho května a první výprava
vojenská do Manily vyplula již
2500 května přibuďouc tam dne
3oho července Jiné výpravy
následovaly a celkem vysláno tam
641 důstojníků a 15058 vojínů
Dne lího května křižák Wilm-ingto- n

a torpédová lodice Win-slo- w

střílely bez účinku na baterie
v Cardenas a Matanzas a prapo-reční- k

Bagley a čtyřivojípové při
tom zahynuli Mezi tím mocné
loďstvo válečné španělské pod
velením admirála Cervery kteréž
shromážděno bylo nay ostrovech

Kapverdských vysláno přes oceán
a po nějakou Qobu bloudilo mo-

řem Karaibským zdržujíc naše
vlastní operace an se nedalo

předvídati kde by se náhle obje-vit- i

mohlo Po nějakou dobu

panovala obrva o válečnou loď

Oregon a dělovou lodici Marrietta
blížící se k domovu z cesty ná
mořské přes 15000 mil ze San
Francisco Teprve když admirál
Cervera ukryl se v zálivu Santiag
skem ane 900 května mohlo po-

mýšleno býti na systematické
útočení proti ostrovům Španěl
bkým Několik demonstrací před
1 v # a

oeznycn oyio podniknuto a sice
dne 1300 května eskadra severo
atlantická střílela na San Juan
de Porto Rico a dne 30I10 května
eskadra Scbleyova střílela na

pevnosti při ústí zálivu santiag- -

ského

NejbliŽším skutkem hrdinství
kterýž vzbudil ohromné nadšení

byla odvážná výprava poručíka
Hobsona kterýž se 7 dobrovolní-

ky zatarasil - úzký vjezd do zálivu

santiagskébo - potopeMm uhelné
lodicé Merrimacu ' Vzdor strašné
palbě ze břehů vyvázli všichni

životy jako zázrakem avšak padli
v ruce Spanělú Chrabrost jejich
vzbudila též obdiv Špančlů tak
že o zdaru

% jejich podniknutí
jejich zajetí a bezpečnosti podána
byla zpráva admirálu Saupsonovi
Později dne 7110 července byli za

jiné zajatce vyměněni
Dne 7 června osamocena Kuba

přeříznutím posledního lana pod
mořského načež úsilovně v úto
cích pokračováno Dne 10 června
obsadilo 600 námořníků záliv
Guantanamo Dne i6bo června

vysazeny další posily na břeh
Dne i6bo června předvoj armády
oaší pod generálem Shaíterem

přistál v Baiquiri asi patnáct mil
východně od Santiago za velikých
nesnází avšak vzdor tomu až a
obdivuhodnou rychlostí Dne 23
června započala výprava proti
Santiagu Dne 24Í10 udál se

první vážnější boj v němž se
zúčastnil první a desátý pluk jízdy
řadové a první pluk jízdy dobro-volnic- ké

se značnými ztrátami
však do večera dobyta byla půda
na pět mil od Santiaga Dne iho
července udála se krutá bitva v
kteréž naše vojsko dobylo vnější
opevnění Santiaga a £1 Caney a
Sn Juan byly dobyty po odváži

útoku a tak sevření města

bylo dokonáno Loďstvo spolu-

působilo házením střel do města a

pobřežofeb pevností
Dne 3ho července udila se roz

hodná námeřní bitva této válkv
Loďstvo španělské při pokusu
opustiti přístav utkáno bylo v boj
s eskadrou americkou pod velením
admirála Sampsona V kratší do-
bě než tři Loóíny veškeré Španěl-
ské lodě byly zničeny dvě torpé
dové lodice potopeny a ostatní
válečné lodi na břeh zapuzeny
špančiský admirál a přes ttoo
učJX piilo £a zajetí a atriu ne

600 lidí zahynulo S naší strany
pouze jeden muž byl zabit a jeden
těžce poraněn Ač naše lodě byly
vícekráte trefeny žádná nebyla
mnoho poškozena Dík národa

zaslouží si všichni ti hrdinové
kteříž

'

svojí oddaností a dovedno-

stí v několika málo hodinách
zmařili námořskou moc Španělska
a dobyli vítězství jehož rozhod-

nost a dalekosáhlé účinky sotva
lze postřehovati
Katastrofou saatiagskou učiněn

byl konec úsilí Španělska Kon-

cem června sice vysláno bylo stfe-domořs- ké

loďstvo španělské k Ma-

nile ba vplulo již i do kanálu
avšak v několika dnech

bylo nazpět povoláno Po obleže-

ní Santiago následovala brzo ka-

pitulace Nejprve uzavřeno bylo

přiměří dne 3Í10 července a zahá

jeno vyjednáváni o vzdáni se

kteréž trvalo až do i5ho července

kdy za hrozby obnoveni ' útoku

Španělové konečně podepsali ka

pitulaci bezvýminečnou Dne 17
enerál Shafter obsadil město

ipanělských vojínů vzdalo se 22- -

000 ktenz dopraveni do španěl-
ska na útraty Spojených Států
Pro chválu hrdinství vojska naše

ho nenalézá se dosti slov
Pádem Santiago stalo se nej- -

bližší strategickou nutností dobytí
Porto Rica a vyslán tam dne 21 ho
července gen Miles s 3145 muž

stva pěchoty a dělostřelců dvěmi

setninami inženýrů a jednou set-nino- u

sboru signálního Lodě
mužstvo vezoucí zakotvily v pří-

stavu Juanica dne 25(10 července
Další posily byly poslány tam až

celkem Čítala armáda na Porto
Ricu 16973 mužů Dne 2700
července obsazen byl důležitý pří
stav Ponce Mimo několika šar-

vátek nesetkalo se naše vojsko se

Žádným odporem a obyvatelstvem
vítáno bylo nadšeně

Poslední událostí války bylo
dobytí Manily dne i5ho srpna po
krátkém útoku našeho vojska je-

muž pomáhalo loďstvo Ve válce

bylo zabito 23 důstojníků a 257
mužů dohromady 280 Raněno
bylo 113 důstojníků a 1464 mužů
celkem 1577 Z námořníků zabi
to bylo 17 raněno 67 zemřel ná
sledkem poranění 1 a služby ne'

schopnými stalo se 6 celkem 91

uonromaoy tedy utrpěli jsme
ztrátu 1667 zabitých a raněných
ale během celé Války to a zemi i
moři neztratili jsme ani jediné
dělo ani jediný prapor ani jedi-

nou loď a s výminkou mužstva '
na

Merrimacu nebyl ani jediný vojín
neb námořník zajat Dne 7ho

srpna 46 dnů po přistání armády
generála S haftera na Kubě a 21

dnů po vzdání se Santiago počala
armáda Spojených Států navracen
se domu z Kuby a veškeré muž-

stvo k vrácení se určené bylo do-

ma do 24ho srpna Bylo tedy
vojsko pryč ze Spojených Států
pouze dva měsíce
Po zničeií loďstva admirála

Cervery a kapitulaci Santiaga
seznalo Španělsko beznadčjnost
svého zápasu kterýž pak stal se

úplně nerovným a prostřednictvím
francouzského vyslance požádalo
dne a6ho července Spojené Státy
o sdělení za jakých podmínek by
na mír přistoupily Dne 3ho čeř
věnce byly tyto vyslanci francouz-
skému sděleny Odpověď španěl
ská datovauá yho srpna předlo
V L l_ Jzena oyia anem 11 no srpna a

podmínky míru přijaty bezvými
nečně na tak dalece jak vztahová'

ly se na Kubu Porto Rico a jeden
z ostrovů ladrónských však

odpíráno přistoupit! na podmínky
ohledně Filipín Zástupce vlády
francouzské dal za odpověď že

Spojené Státy Žádnou změnu v

podmfnkáeh nepovolí načež dne
i2ho ozoámil že je splnomocněo
k podepsáni protokolu jehož
znění bylo následující: '

1 Španělsko vzdá se všech
nároků na svrchovanost nad
Kubou- - '

Španělsko postoupí Spoje
ným Státům ostrov Porto Rico a

jiné ostrovy ovládané Španělskem
v Západní Indu jakož i jeden z
ostrovů Ladrónských který si Sp
Státy vybéřou

3 Spoj Státy obsadí a držeti
budou záliv a přístav Manilu než
uzavřena bude smlouva míru kte-

rouž roahodouto bude o tom jak
se má naložiti s Filipínami
čtvrtým Článkem ustanoveno

že má býti zřízena zvláštní společ-
ná komise k vyjednání podmínek
míru Pátým článkem ustanoveno
že se má sejiti ne déle než prvního
října a šestým článkem že po po-

depsaní tohoto příměří má přesut
oboustranné válčeni
Ihned po podepsání tohoto pro-

tokolu vydáno bylo prohlášeni
tfac tabo srpia zasuvrd U!2

tímto požaduje aby vláda španěl
ská vzdala se své moci na ostrově

Kubě a odstnjnila své vojsko a

loďstvo z Kuby a vod kubských
3 Že presidentu Spojených Stá

tů se tímto nařizuje a právo se mu

dává k použití veškeré moci na

souši i vodě Spojených Států a ku

povolání do skutečné služby Spo

jených Států milicie různých stá-

tů do takové míry jak bude za

potřeby ku zjednání platnosti těm'
to usneŠeoím

4 Že
'
Spojené Státy tímto od

mítají jakýkolivčk úmysl k provo
zování svrchovanosti práva neb

kontroly nad jmenovaným ostro
vem vyjma za účelem upokojení
téhož a prohlašují svou odhodla

nost když toho docíleno bude

ponechali vládu a správu ostrova
lidu jeho v

Tato usnesení schválena byla

presidentem na druhý den 3oho

dubna a opis týchž předložen špa
nělskému vyslanci kterýž ihned

prohlásil že jeho pobyt ve Wash- -

ingtoně stává se tím nemožným a

požádal o své průvodní listiny
ihned na to Washington a

ponechav Španělské zájmy v o

chráně vyslanců francouzského a

rakouského ZároveB bylo tele'

graficky sděleno našemu vyslanci
v Madridu znění přijatého usnese
ní a týž měl je předložití vládě

španělské a formálně požádati

aby se vzdala ostrova Kuby a dáti

tři dny času k odpovědi Však u- -

snesení to vládě španělské předlo
ženo nebylo neboť nežli mohl náš

vyslanec tak učiniti bylo mu o- -

známeno že schválení usnesení

presidentem jest skutkem totožný
s prohlášením války a že veškeré

diplomatické spojení se Spojený
mi Státy bylo již přerušeno Náš

vyslanec na to požádal o průvod
ní listiny a opustil Madrid v ten
týž den

Jelikož Španělsko odepřelo vy--

hověti usnesení kongresu započa-
to ihned s válkou Dne 22I10

dubna prohlášena blokáda sever

ního pobřeží Kuby jakož i přísta
vů Cienfuegos na jižním pobřeží
Dne 23ho dubna vydáno provolá-
ní povolávající dobrovolníky do
zbraně Dne 2sho dubna od po
ručil president kongresu formální

prohlášení války což kongres u

činil téhož dne prohlásiv že vál

ka trvá již od 21 ho dubna načež

prohlášení války oznámeno tele'

graficky všem vládám kteréž

všechny prohlásily neutralitu v

dnech následujících Dne 26ho

dubna vydáno provolání ohledně

lodí poď vlajkou nepřátelskou a

jejich nákladu a sice prohlášeno
že šetřeno bude pravidel míru v

prohlášení pařížském Že totiž ne
bndou vysýlány žádné kořistnické

lodě soukromníků podobné pro
hlášení vydáno též Španělskem
ačkoliv žádná z obou stran svého
času prohlášení pařížské nepode

psala v

Dobrovolníků přihlásilo se do-

statek v zápětí jak na první pro
volání požadující 125 mužů tak
též i na druhé vydané dne 2500
května na dalších 75000 Též
řadové vojsko rozmnoženo dle
zákona přijatého dne 23I10 dubna
tak jako 1 námořnictvo Posled
ním bylo dne 1500 srpna kdy
dosáhlo nej většího počtu 24133
mužů a učfiů 103 lodě byly pro
námořní službu koupeny jedna
darována jedna najata a další

čtyry rychlé lodě mezinárodní pře
plavní společnosti St Paul St
Louis New Yprk a Paris byly
rovněž do služby vřaděný Též
celní euttery a služební lodě při
majákách vzaty bylý do služby
námořní Námořní naše síla bě
hem války obnášela jak následuje:
4 válečné lodě první třídy 1 dru
bé třídy 2 obrněné křižáky 6

monitorů k ochraně pobřeží

obrněný beran 12 chráoěných
křižáků 3 nechráněné křižáky 18

dělových lodic 1 dynamitový kři
žák 11 torpédových lodic 14 lodí

starých zahrnujíc v to monitory
Tyto všechny lodě náležely k

pravidelnému válečnému loďtvu
Výpomocné loďstvo bylo: 28

jacbt co vý pomocných křižáků

27 vlečných parníků 19 uhelných
lodic 4 celní euttery 4 majákové
lodě a 19 různých Zprvu pano

valy velké obavy že by nepřítel
mohl poškoditi města na atlanti
ckém pobřeží a nČiněno vše co
možno aby se tomu předešlo Do
hlavních přístavů od Maine až ku

tvaiiiornu viozeno oyu io5
podkopft a děly se přípravy k o--

patřeoí podkopy ještě jiných při-

stává Čebož vlak konečně nebylo
zapotřeby následkem zničení loď

stva ipaa&sk&o
Otéca 150000000 povolených

ca oclnsa miniaí vynaloleao
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Předplatní i

V misii dodávkou do domu bei pKlohy 1301

Spřilonou
W

Poimu i ro Spojení Státy a Kanadu be
Knihovny Americké

8 Knihovnou Americkou KW

Do'Četh bcí přílohy: i 8t
8 pKlohou

Kaidy pfedpl ititet oprávněn jek pretnll

OkUfky
Drobné a r&raé ohlálky uvefeiButom poa i

Jen kdy I pěním k objednávce pHloieay jsou
Za roboť uhlálfey obyéejne velkosti nepře-
sahují I palw řítíme 75 centft za třikrát Za
réeui ©klisení blahopřání omrtia Jiná {(t-
ane ll(A ea tH palce ta bafrlé uveřejněni
Nerbť kaidý proto pHloíl objednávce tolik
prbšt Jak velkou ohlášku mdi si přeje Ceny
oh na oelíí duba osnámi te ocootn na
%fdaai'

zásilky penis
Jsou o jbespeinejii kdyl ae koupi na polt
nfb ezprvgÉiu "Money Order a tyt náin ae
zašle Tet v registrováním dopité aneb po-

ukázkou banková! jest cáailka jista Kdo
chce piatitl "checkem" na bank nechť aaile
oSeema více proto ee tolik míníme platit
banka sa kolekci aneb ať koupi šminku
(draf U na Omanu Chicago neb New York Na
místi drobných penis přijmeme tes 1 I- - a

kolky Viechny sállky nechť jsou
taslány pod jednoduchou adresou pouse tak-
to 3

Pokrok Západu
Omaha Reb

Omaha Nebr 9 prosince 1898

x
Presidentovo poselství

Jak jsme již minule sdělili jest

poselství příliš obšírným než aby-

chom je v plném znění Čtenářstvu
našemu předložití mohli a musíme

obmeziti se proto na stručný vý-

tah ač bojíme se že i ten bude

dosti dlouhým
President počíná se záležitostí

kteráž byla nej přednější v myslích
veškerého občanstva totiž válkou
a vypisuje stručně průběh celého

sporu od své poslední výroční

zprávy Připomíná Že tehdy ne-

uznával a nemohl uznati správ-

nost požadavku' aby Kubánci

byli za moc válčící neb aby
uznána byla neodvislost Kuby
aneb zakročeno v její zájmu mocí

brannou nýbrž že měla poskytnu-

ta býti Španělsku příležitost za-

věsti žádané změny a opravy aneb

poseč kati zda-- li opravy tehdy

Španělskem jistě slibované pove
dou k cíli Tyto opravy se ne

osvědčily nebyly všeobecně přija

ty na Kubě a nenastala tam žádná

změna k lepšímu ba spíše na

opak Množily se úmrtí mezi li

dem kubánským množily se u

krutnosti a se svolením Španělska

posílána byla trpícím ze Sp Státi
podpora čímž tisíce života bylo
zachováno V bojích zatím po-

kračováno Dne i sho února udá

lo ae zničení válečné lodi Maine

kteráž po právu kotvila v přístavu
Havanském Událost tato spúso--

bila přirozeně vzrušení mezi lidem

naším avšak smysl pro spravedl
nost převládl a národ vyčkával tr-

pělivě výsledek zahájeného vyše
třování Komise vyšetřovací shle-

dala Že výbuch spůsoben byl
zvenčí a sice podmořským podko

pera avšak nebylo určitých důka-

zů kdo byl toho původcem Ještě
dříve nežli výsledek vyšetřování

byl oznámen vzniklo všeobecně

přesvědčení že nastává krise v

naších poměrech vůči španělsku
a Kubě Tak silné bylo toto mí

něnf že na pouhé podotknutí
presidenta kongres ihned bez de

baty povolil dne aho března $50-0000- 00

"na obrana národní a pro
každý účel s toutéž spojený k vy-

naložení dle uznání presidenta"
Krok tento byl velíce včasným

neboť bylo zapotřeby opatření v

naších pevnostech a přístavech

zásoby i potřeby pro vojsko i ná

mořnictvo jakož i více válečných
lodi a k těm účelům bylo oněch

peněz vynaloženo vsak presi
dent nevzdal se tehdy ještě nadě-

je že se válka dá odvrátiti a vy-

jednáváno dále se Španělskem

nejdříve o šestiměsíční příměří na
Kubě jemuž mělo následovat!

neodvislosti její Vyjedná-

vání nevedlo k cíli a dne 11 ho

dubna 1898 poslal pres-den-
t po-

selství kongresu ▼ němž oznámil

nezdar vyjednávání a Žádal kon-

gres o oprávnění by mohl očiniti

kroků takových jimiž by zabezpe
čeno bylo skončení nepřátelství
mest Španělskem a Kubou a tří-

zení tam svobodné vlády Po wt

úvaze přijal kongres 42

frrú }5 fc!as£a v senátu a 331

£T 'J 6 LLul za v sněmovní po-í- i:

z% ti'rÍ3nS památné usae- -

t □ ' r=t a pívca
: ni r - - i a t~zt:a

majetek svůj dal připsati na dceru

svou

— U' Polák Bros v Prague na-

leznete veliký výběr kamen vaří-

cích i vytápěcích a budeme prodá-va- ti

je nyní v cenách velmi sníže-

ných $2500 kamna nyní obdr

žíte u nás za $2000 a $2200 pou-

ze za $1800 atd — Máme též

velký výběr kočárů vozů hospo-

dářských strojů větrníků pump
atd Veškeré naše zboží prodáme
vám nyní v cenách značně sníže-

ných a udMáte dobře když k nám

přijdete se přesvědčitinež koupíte

jinde i (dt23-i- m

Venkovské výlety a zábavy často

jsou provázeny občasným nárazem

aneb uskřípnutím Všeobecně zná-

mým v podobném pádu hojivým
lékem jest St Jacob's Oil a kdo

ten má po ruce snadno ihned poj
dobné bolesti zhojí

Upřimnon soustrast

projevuje tímto sbor Vla-

stislava číslo 29 J Č D

své milé spolusestře paní

F Bělohlávkové ze South

Omaha nad úmrtím její

pětileté milované dcerušky

23oženlE3r
3

Jménem sboru vzdává

Emilie Bandhauerová ši
tajemnice

tCvyssa"alwifai iTpca#s=:atfy
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Spolek sv Ludmily čís 46

§ OSFOfcáDA— — §

V ÚTERÝ 10 LEDNA 1899

v síni J Hrocha Metz Hal!

I ' -

144jlní 13 ulice =

ZAČÁTEK VI HODIN VEČER §
VMTOPNÉi

I pint dámou joe daltl dáma 2je =

s O vyWnou hudbo jako! I chutné E
s tikoky Jest postarána s
S V íct rodáky sve §

Pořádající výbor

nilintlINIIIUIIIIIIIMIIIIINIIIIIIIIlilllliillinilIllllli

KĚesatíutmiísmm

]
SKVĚLÍ PLES

uspořádá na oalavu svého
Uletěno trváni

i Sbor Vlastislava
OSLO J Č O

V tebotu 7 ledna 1S99 '

NárSínipJ Havlíčka

Začátek ví bod vefer

VRTrTWt Páa sdámoa J10
Dtiu dáma t0- -

Čltty vfteťk s plesa věnován bu
de ku pořueni al sborové knihovny '

iViechny sctlvl tve

II

12 ZÁBAVU 8

' uspořádá

fci Smi i E ÍU
vSootfeOaaaa

V SÍNI FRANKOVĚ '

na NylvcHtra
die 31 pros 1898

VSTUPNÉ: - Oseti 25c

Tet 1597 tci 1597
L E LUCTSS

t§M severní U slin
eUna prodej

n?jl:p3í ťroliy dí
ae APLB WOO- D- mtki aMf tat

prodmaM putraba a)lpsi v mUja e aaklMM o e braty 1 )))- -"aI'"1' kaMeaa aarvtajeaae éaklMai
Nilští a I aéo-va- U j w WMti

ee da ae Vaera éwi ariata

NEBRASKA

— Kuřte Pospíšilovy Porto Ri

co doutníky z Wilber Neb : 79tí
— V Seward odsouzen byl

William Winninger na tři léta do

káznice pro krádež slepic
— V Plattsmouth zaveden byl

neodvislý systém telefonu Přihlá
silo se k nfmu 200 účastníků

— Farma o 160 akrech vzdě

lána a dobrými stavbami opatřena
a blíže Linwood se nalézající je na

prodej za mírných podmínek Hla
ste se u Emil Folda Liowood
Neb fdt23 — im
— V Lincoln uhořela v nemoc

nici ošetřovatelka Mary Steinaker
všeobecně sestra Helena zvaná

Chytly na ní šaty od gasolinových
kamen

— T Duda v Linwood Neb

právě otevřel nový závod s hospo
dářskými stroji vozy kočáry atd
a čeští rodáci učiní dobře když jej
navštíví a přesvědčí se jak u něho
mohou laciněji koupiti nežli kde
kolik jinde (dt 1 1 tf)
— Osmdesátiletý stařec W N

Van Noy přepad' n byl na své far
mě blíže Prairie Home u Lincoln
lupiči a oloupen o $500 v noci na
středu
— Cukrovar Grand Islandský

zastavil již pro tento rok práci
SklizeB řepy byla dobrou avšak

nebylo jí sázeno tolik co obyčej
ně proto že se z počátku nemohl

cukrovar s pěstiteli shodnout o

podmínky
— V přízni českého obecenstva

odporučuje se známý vyrabitel
pomníků krajan pan Ant Pro--

škovec v Bruno Neb Než si

jinde pomník zamluvíte neb kou

píte pošlete si pro vzorky a cen- -

nik ku krajanu Ant Proškovcovi
Bruno Neb !

(ti8m3
— Z Lincoln se sděluje že

dosavadní správce káznice Leidigh
se hodlá místa svého vzdáti po-

něvadž se nemůže se státními

úřadníky shodnout On by totiž
rád šetřil a oni prý mu nedají
— Krajany v Boyd County

Neb a Gregory County S D
t a eaava

upozorňujeme ze A tvrikac v
Butte Boyd Co Neb má na
skladě úplnou zásobu hospodář'
Skýcb 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

— Tvrdí se že státní poklad
ník Meserve má nesnáze obdržeti

potřebnou záruku Ručitelé v

Qmaze nechti znovu ručiti za ně-

ho pokud si nezaopatří jiných
ručitelů na místě lincolnskýcb
kteří prý nemají onu zodpověd
nost jakou by míti mělL

Píte pivo s bobkem
Davidovo thé
Nebudete kašlat
A neumřete!

Za 25c poštou 30 ct u Stan
Beránka Omaha Neb
— Vrchní soud zvrátil rozsu

dek v přelíčení proti ručitelům rt
zpronevěřilého státního pokladní
ka Bartleyho které porota spro- -

stila zodpovědnosti a nařídil nový
soud ' t

— Slyšeli jste o Karlu Arono- -

vi v Crete? Jak by ne vždyť
prodává ty nejlevnější dle moder
ního střihu nejvkusněji hotovené

obleky Zakázkové prácí věnuje
se zvláštní pozornost Dále pak
naleznete výběr laciných moder-

ních klobouků jakož i spodní i
vrchaf ptLHo mtltU jakosti


