
Pokrok Západu
se Působení této není a nemůže panu Hrubeckému Jakou chybu ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ zpráv panuje prý tam pravá hrůzo

vláda Rusko donutilo prostřed

lů přiléhajících pozemků podepsá-
na nebyla mimo čehož prý ještě
dlažba tak mizernou jestže ničeho

nevydrží Na každý óostopový
lot rozvržena dafi v obnosu #480
72 mimo čehož připadá ještě ku

při třetím čtení čisti je úplně
Prout z Gage upozornil že vrchní
soud Spojených Států rozhodl že

předlohy mají být čteny pokaždé
úplně i a zvolen tříčlenný výbor
který tuto záležitost vyšetřiti má

občané udělali že p Hrubeckého
nezvolili znovu to nepochybně

seznají později

— Z Prague se nám sděluje
Dnes dne 7 ledna se zde ode

hrála zajímavá sázka Jeden
mladík se vsadil s druhým že

jedním koněm vytáhne do prud
kého kopec náklad 50 bušlů

drolené kukuřice a všeobecně se

mělo za to že prohrá proto že

měl koně na pohled slabého

Avšak sázku vyhrál neboť kůň

vytáhl fůru dosti lehce — Minulé

outerý byli okradeni Bratří Kastlo- -

vé v Malmo Zloději vypáčili
dvéře u jejich železářského ob
chodu roztrhli prachem kasu a

ukořistili asi $11500 v hotovosti

Lupiči byli pomocí slídících psů
vypátráni a polapeni

— Hrozná srážka vlaků udála
se v pondělí ráno o 4:45 v Sunol

15 mil východně od Sidney Osob-

ní rychlovlak z východu srazil se
s osobním vlakem ze západu
Vlak východní tažený dvěma pa-rostr-

byl hodinu spozděný a
vlak ze západu právě přijel a ote

vřena vyhybka aby mohl na

vedlejší trati vyčkati vlaku vý

chodniho když tento přihnal se

rychlostí vichru a nastala hrozná
srážka Strojvedoucí Dell Bonner
a topič John C Coleman zahynu-
li jakož i dva cestující Devět

jiných jest více méně raněno

Všechny tři parostroje a čtyry
vozy byly roztříštěny
' — Dle zprávy státního škol-dozor- ce

máme ve státu 9608
učitelů z nichž jest 3433 muž-

ského a ostatní ženského pohlaví
Služného vyplatilo se minulý rok
#2 35980710 a sice obnášela

průměrná měsíční mzda učitelů

#4261 a učitelek #3604 Dítek

Školního věku totiž v stáří od 5

do 21 roků bylo 466060 z nichž

bylo 186916 hochů a 179153
děvčat Dítek školou povinných
totiž ve věku od 8 do 14 roků

bylo 170259 avšak školu z těch-

to navštěvovalo podle předpisu
zákona po neméně než 12 týdnů
v roce pouze 142368 Počet
všech dítek jež školu navštěvo

valy byl 173930 Počet slepých
dítek 34 hluchých a němých 125

Školních budov jest celkem 6676
v cene #027035504 Z těchto
jest 5606 prkenných '304 cihel

ných 34 kamenných 137 stěno

vých a 593 drflákú Počet škol-

ních distriktů jest 6703 a v 5775
z nich zaopatřujou se knihy Školní
na obecné útraty

— v uarkson zavadí se mezi

Čechy tamnějšími nějaká nová řeč
o kteréž nevíme jestli jest to ta
tarská hottentotská aneb filipín
ská Dostalo se nám náhodou do
rukou oznámení kteréž zní do
slova a do písmeny jak následuje:

VEŘEJNÁ DRAŽBA

Podeksany bude mit Dražba ma

jeho farmě 6 Mil Poledne a 3 Mi-

le navychoe od Leigh a 6 Mile Pa-ledn- e

a 1 Mile od Clarkson

VOUTERY 17 LEDNA 1899

3 Dabry Kone 2 Dadry Mesky
1 Rocni Hřibe 2 Dobry Krovy 1

Jalovice 15 Prasat 200 Slepic
Champion Vazak 1 cirglovy Bra-

ný 12-s- tr Kink Hrabe 1 Piano ka

1 Canton disc ovorvac 1

Hayes Saxiska 100 Radu Drátu
Canton Sekac 1 Veliký Braný 2

ovoravase nakovm 1 Plauch c 16

1 Rooivaska 2 Qirovej 2 Vozy 2

Pare Teskish Ksirn 8 Galonov
Maslenise 20 caulovg Brus a lny
Malibkoski

SVAČINA VPOLEDNE

Podmínky Prodpepod 10 dolla-

ru batove pres 1 o Dalem 1 o Mes vcu
cas oruok 8 5 ourok Srazky ve

pres 1 o dollaru

Joe Svobota Glerk
Kdo jest 'professorem této no-

vé řeči nevíme když nám ale ob-

sah této hatmatilky zašle ve sprá-
vné češtině dáme mu udčlati extra
zvláštní koženou medalii — Je to
věru Skandál! Tři české tiskárny
ve státe a naleznou se "profesoři"
kteří Čechy takovou hatlaninou u- -

rážf Zač pak takový mameluk

který takové tatarství páše pova-

žuje Čechy?

YftěŽek Klondiko
Žádnému nelze urřltě odhadnout)

mnoho-- li clatn vydobyto s dolů kkmdik
kfch ta min feu nebof co anglická
▼íaaa niozua popiaiei vrtezka korko
poe ožívají rozmanitých ipaaobft ku
vrhnuti ta lákona Jeat sice ob ti in m

vyhnout! te poplatku dani mnohem vlak
obtlinejlím Jeat tabezpetiU m tfiři vlivu
naatoteof ta tchHpkv Jel nyuf Uk řádí
Kdyl téleané úatrojf Ukřtni táchvaty
eaiabeno tu Jeat nejlepilm lékem
Hoatetteťa Stomach Bitter Lék ten
posilni tito otTehje cbuf k Jídlu a vy
ktítácpn Iloateturova hořká osvelnje
a posilňuj tel ledvlny a játra k {ianema
výkona a po doba nesdixvfch vfpnxft
nemileptaolAa nad tuto

býti uspokojivým podle nynějších
zákonů avšak pokud nemáme

něco lepšího nebylo by dobře ko-

misí zvrhnoutt

Minulý snem přijal zákon usta-

novující sazbu ku kteréž by jatky
south-omažsk- é byly oprávněny

Jatky se nechtěly zákonu podrobit
a odvolaly se k soudu Pře ta ne-

byla posud soudně rozřešena

avšak mezi tím dobytčí ohrady

snížily poplatek asi na tutéž míru

jak zákon ustanovoval Čemu ne-

chtěly se podrobit! dle zákona k

tomu donuceny byly soutěží ne-

boť dobytčí ohrady vKansas City
následkem zákona přijatého v

Kansasu snížily svou sazbu a

ohrady
south-omažsk- é je v tom

následovaly

Guvernér přimlouvá se horlivě

opět jako dříve o zákaz proti

vydávání svobodných lístků želez

ničních úřaduíkům

Následkem toho že dřívější ná

rodní obrana vstoupila do armády

Spojených Států co sbory dobro

volnické neměli jsme v nynější
době žádnou národní obranu ve

státě avšak zakládá se nový pluk
Ohledně komise kteráž minu

lým sněmem státním byla zvolena

vvšetření správy všech státních

ústavů praví že přímý prospěch z

toho vyplynulý jest skrovným
avšak jest naděje že je to pro

spěšno pro budoucnost

Povolených minule sněmem pět
tisíc' dolarů státnímu zástupci

výlohy spojené s dobýváním po
hledávek státních proti různým
stranám sděluje bylo spotřebová
no a ač se nepodařilo státnímu

zástupci
'

žádných pohledávek vy-

moci odporoučí aby mu další

částka podobná byla povolena

Odporoučí pak aby náš zákon

nik byl znovu sestaven a upraven

důkladněji a dokonaleji nežli až

dosud a ku konci přimlouvá se za

to aby zákonem postaráno bylo o

příbytek pro guvernéra v kapitolu

Státní sním nebrasský

V sněmovně poslanecké jednalo
se ncjprvé v pondělí o pravidla
sněmovní Výbor ustanovený
sestavení týchž navrhoval aby
hlasování dle jmen mohlo poža-dovat- i

pět členů aby většina pří-

tomných rozhodovala o tom zda

li má zrušeno býtí svolání celé

sněmovny a předsevzato další jed
nání aby výbor pro pravidla byl

oprávněn předkládati k přijetí

kdykolivěk pravidla nová a aby
ustanoven byl zvláštní výbor pro

schodky Tomu všemu odporo-
vali populisté a z příčiny třetího

požadavku podporovali je i někte

ří tepublikáné Bylo totiž zřejmo
ze za požadavkem tím skryva se

něco a sice to Že by výbor pro

pravidla byl výborem 'přesívacím'
bez jehož vůle by nemohla přijíti
žádná předloha k projednání Vět

šina vidouc odpor konečně svoli

la k tomu aby přijata byla zpráva
až na ten jeden dotyčný odstavec
o němž bude se jednati dnes Po

přijetí pravidel jednacích sestavě-ven- y

byly výbory a shledáváme
že naši čeští zástupci zaujímají do-

sti míst Pan Wenzl jest předse
dou výboru pro rybářství a lov a

Členem výborů: pro záležitosti

dělnické pro příjmy a daně pro

nároky a pro dráKy — tedy tří

nejdůležitější výborů Pan Dobrý

jest členem výboru pro píistěho-valstv- o

pro záležitosti dělnické a

platy a diety Posl Houck po-

dal návrh usnesení jímž gratuluje
se presidentu ku řízení a výsledku
války a vyslovuje se uspokojení
nad smlouvou míru a nad tím že

prapor americký vlaje nad ostrovy
jež trpěly útiskem Španělským
Posl Grosvenor navrhoval aby
návrh ten odkázán byl výboru pro

schodky proto že nevíme ještě

jak velký schodek přinese kolo

niální politika ale návrh jeho za-

mítnut 78 proti 12 hlasům a usne-

sení pak přijato Potom přikro-
čeno k podávání předloh a ne mé-

ně než 63 bylo jich podáno
V senátu výbor pro pravidla

nebyl ještě pohotově k podání

zprávy a proto s prací nebylo do

opravdy započato Sen 0'Neil
z Holt Co podal návrh usnesení
že dle náhledu senátu měli by naši

zástupci v kongresu odporovati
allianci anglo-americ- ké a rozšiřo-

vání našeho území výbojem
Návrh tento byl položen na stůl

a sice hlasovali proti němu všichni

republikáné a profi všichni popo-kra- té

Asi Sest nových předloh

bylo podáno Předseda námě-

stek gur Gilbert tázal se jaký

jest způsob čtení předloh a bylo
mu sděleno ic panuje obyčej
číst! poprvé a podruhé předlohy

pouze jen dle ohlavení a teprve

nictvím svého vyslance Srbsko
k ručení za obrovské dluhy býva-

lého krále Milana nyní vrchního
velitele srbské armády a vlastního
vládce v Srbsku a k tomu srbský
lid roztrpčen jest hospodařením
ministra Christiče Milanova to

nástroje a vladaře po čas Alexan

drovy nezletilosti 4

Spor mezi Itálii a jiho-americk-

republikou Colombií vzhledem k

nárokům italské obchodní firmy
Cerrutti & Co k vůli němuž již
ku z jevnému nepřátelství mezi
oběma zeměmi dojiti mělo před-
ložen byl ku konečnému a neod
volatelnému rozhodnutí pětičlen- -

ného soudu smírčího v němž mi-

mo zástupců obou zúčastněných
mocí nalézati se bude po zástupci
Německa Francie a Anglie

t

Ve Štokholmu předložena byla
králi Oskarovi ve čtvrtek petice
podepsána 365000 občany žáda
jící za rozšíření hlasovacího práva
Dnes hlasovací právo závisí od

zdaněných příjmů u výši 800 ko

run čili #225 Petenti žádají aby
volební právo uděleno bylo již
tomu kdo má příjmy u výši 500
korun V Norvéžsku stává vše
obecné právo hlasovací Král

pravil Že o věci té pouze sněm
ůže rozhodnouti

Z Argentiny oznamováno jest
naším konsulem že úroda pšenice
bude při nejmenším o 20 procent
větší než v letech minulých bý
vala

SOUTH OMAHA

— Práce na nové budově vlád
ní pokračuje rychle ku předu a
tímto týdnem započato bude se

zaváděním parního vytápění
— Nejspíše dnes otevřen bude

700 stop dlouhý viadukt kterýmž
ohrady dobytčí s jatkami Armour-ový-

spojovány jsou Oblouk

přes tratě železniční se pnoucí je
141 stopu dlouhým

— Stavebním inspektorem uvě
domění byli v sobotu majitelé
všech budov tří neb více pater
vysokých že budovy své záchran-

nými žebříky železnými opatřiti
musí jak toho příslušná ordinance
městská nařizuje

— V dnech nejbližších pořádán
bude v South Omaze skvělý ples
jehožto čistý výtěžek na vydržová-
ní tamní nemocnice věnován býti
má Pořadatelé doufají že vy-

získá se tolik aby existence ústa-

vu onoho aspoň přes zjmu zajiště-
na byla

— Ve čtvrtečním zasedání rady
městské vyrovnán nárok Mike Pop-p- a

na #200 za poranění jehož si

prý náslebkem Špatného chodníku
ulovil za částku #100 a společno-
sti California Petroleum & Asphalt
Co vráceny dluhopisy v obnosu

#16000 jež co záruka za dlažbu

24 ulice po minulých sedm roků

držány byly

— Dráha Union Pacific odhod-

lala prý se konečně postaviti ve

spojení se společností ohrad do-

bytčích přes tratě své zvláštuí via-
dukt pro chodce a sice vésti prý
týž bude od uličky za Delmonico
hotelem k východní bráně ohrad

Plány jsou prý již vypracovány a
s prací započato bude jakmile

povětrnost tomu dovolí

Pan J M Tobiáš navštíví

příštího týdne veškeré naše odbě-

ratele Pokroku a Hospodáře a

předloží jim vzorky prémií jakých

předplatitelům poskytujem Nechť

tedy má laskavě každý předplatné
a doplatné částky profi připravené
čímž uspoří jemu zbytečné opětné
cesty aneb sobě čas a výlohu se
zásilkou spojené 31
— Páteční "Bee" i "World-Herald- "

přinesly následující zprá-
vu: "Slečna Havensova jedna z

učitelek Školy Central oznámila
školdozorci Wolfovi že Emma

Papežova sedmiletá školačka po-

slána byla do školy s ustříhanými
konečky prstů Děvče udalo že
matka její uřezala jí maso na
koncích prstů aby jí tím zabránila
v rozvazování pentliček v copu]
Slečna Havensova tvrdí že prsty
dívčiny krvácely a to že ku zjiště-
ní příčiny toho vedlo Praví se
že děvče jest dcerou pana a paní
August Papežové z 25 a M ul"
Uveřejňujeme bez poznámky
neboť je-- li na tom co pravdy
úsudek učiní si zajisté čtenář sám

— Ve čtvrtek vyvolán bude v

soudě krajském protest majitelů

pozemků na 24 uL proti placení
daně za dláždění a ožlibkování
ulice oné a sice protestuje se na

tom ' základě an ' prý
- Žádost o

dlažbu na základě které! tál pro-
vedena náležitým počtem majite

Telegrafické
V Uhrách dospěly věci již skoro

k revoluci Studenti na budapešť-
ské universitě odbývali schůzi a

usnesli se že odepřou vojenskou
službu k níž nejsou nyní prý po
vinni za nynější nezákomté vlády
poněvadž vyrovnání nebylo pro
vedeno sněmovnou nýbrž jen
císařským nařízením Ve sněnio
vně došlo ve čtvrtek k opakování
kravalů a výtržností Na Banffy- -

ho sypaly se nadávky a tropen
takový povyk že bylo jednání
učiněno nemožným
Z Peíti oznamuje se že krise

uherská úplně vyřízena jest Před
seda ministerstva Banffy učinil

prý s vůdci oposice dohodnutí a

odjel do Vídně aby o něm císaře

zpravil a schválení od něho si vy
žádal Dohodnutí toto spočívá
prý v tom ic oposiční strany
ustanou od obstrukce když celý
nynější kabinet odstoupí pak se
ale zreorganizuje znovu se všemi

nynějšími členy kromě Banffy-h- o

Na místo tohoto nastoupí Fejer- -

vary dosavadní ministr nonvedu

Jinými slovy Banffy se musí opo-si- ci

obětovati Dojde-l- i skutečně

provedení úmluvy této jest
ovšem dosud otázkou

ZPeítioznamuje seže jelikož vy
rovnání rakousko uherské bylo pro-
dlouženo a nikoliv obnoveno a to

pouhým dekretem a nikoliv cestou

parlamentní přestalo v Uhrách
odvádění k vojsku vybírání daní
a exekuce pro neplacení To vše

přívrženci vlády využitkovali po

zoruhodným vlasteneckým spůso
bem Na mnohých místech v ce

lých zástupech objevili se v ber-

ním úřadě a zaplatili dobrovolně

daně předem narok

Ruským carem schválen a pode
psán koncem týdne rozvrh a plán
odzbrojovací konference o němž

car uvažoval od té doby co se

vrátil do Petrohradu ze svého

etního sídla v Livadii Opis li

stiny této dodán bude každé jed-

notlivé velmoci jež byla ku kon-

ferenci pozvána
VPetrohradu objeven byl případ

malomocenství což spůsobilo ne-

malý rozruch Stižena jest ním

hraběnka Jungova

Z Berlina oznamuje se že stra-- '
ria středu nejsilnější to nyní stra-

na na radě říšské rozhodla se

hlasovati nejen proti zvýšení roz

počtu vojenského ale i proti před
loze kteráž potlačení stávek za

účel míti má Zároveň oznamuje
se ze uciniti nodia kroky za úče-

lem snížení stále množících se za

tčení a soudního stihání pro uráž-

ku veličenstva

Vláda anglická ve sporu svém
s Francií ohledně obmezování ob-

chodu na ostrově Madagaskaru do-

cílila pouze jen jedinkého ústupku
a sice odvolán článek jímž po-

břežní obchod výhradně jen na
lodě francouzské obmezován

V Londýne" uveřejněna byla v pá-

tek odpověď vlády anglické na

pozvání ku obeslání konference

svolávané carem za účelem docílí-n- í

odzbrojení a sice slibuje se v ní

spolupůsobení a zároveň žádá se

naznačení cesty kterouž cíle své-

ho car dosáhnouti hodlá

Londýnský Daily Chronicle vy-

bízí vládu Spojených Států aby
zasadila se o omilostnění Španěl-
ského velitele col Julison San

Martina kterýž na doživotí do

trestní osady v Ceutě odsouzen

byl pro vzdání města Ponce po

přistání armády americké na Porto
Ricu

Z Pařile dochází zpráva že

soud kasační dospěl již k úsudku
v záležitosti Dreyfusově a sice

uznal prý že odsouzení téhož

právního podkladu má Násled-

kem tohoto rozhodnutí většiny
poděkoval se předseda soudu

Quesenay De Beau-Pair- e kterýž
s rozhodnutím tím nesouhlasí

Vládl francouzské podán byl
v pátek obchodní bursou

pamětní spis v němž
žádá se o zahájení vyjednávání
s vládou Spojených Států za úče-

lem uzavření obchodní smlouvy

Ve Španllsku bude prý hrozící
krise ministerská opětně odložena
a to tím le vzhledem k podepsání
smlouvy míru použije královna-vladařk- a

ústavního svého práva
a podepíše jí aniž by svolení kor-tes- ů

k tomu vyčkala Kortes svo-

lán byl by teprvé v únoru načež

by pak k rekonstrukci ministerstva
liberálního přikročeno bylo
' Z Bělehradu dochází zprávy Ze

dynastie Obrenovičfi která r oso-

bě mladého krále Alexandra v

Srbsku vládne co nejdříve pa-

dnout! musí Dle nejnovějlích

placení #4985 za ožlábkování K

výsledku jednání soudního pohlí
ženo jest se značným napjetím
neboť jedná se tu o #100000
kteréž kdyby protestující vyhráli
zpokladny městskéa tudíž veške-

rým poplatnictvem zaplaceny býti
by musely

— V neděli časně z rána po
střelen byl těžce dělník J W
Collins zaměstnaný svážením na
Q ul u kontraktora F E Sharpa
sice střelen byl tímto dvakráte z

brokovnice v té domněnce že

zlodějem jest První ranou byla
mu levá ruka tak děsně rozstřele-n- a

že v rameni odejmuta býti
musela druhá pak rána zasáhla
levou stranu prsou a několik bro-

ků i plíce proniklo Sharp vydal
se sám úřadům oochvbuie se
však že co se mu za to stane
Sharp tvrdí že as již po třikráte z

kůlny postroje ukradeny mu byly
a proto když k ránu v kůlně po-

dezřelý šramot zaslechnul uchopil
brokovnici a na postavu kteráž
záhy na to z kůlny vyšla z obou
hlavní vystřelil

'

Když viděl že

střelil dělníka svého pomohl mu
do bytu svého a sám o přivolání
lékařské pomoci se postaral —

Za jakou příčinou Collins do stáje
vstoupil není dosud známoneboť
dosud vyslýchán nebyl an lékaři

úplný klid mu nakázali „

— Maškarní ples Těl Jed So-

kol odbývaný minulou sobotu se
nad očekávání zdařil neb prostra-n- á

sífi p Koutskýho byla ' jak by
nabyl Maskovaných bylo celkem

51 a bavili se až do 11 hodin v

nejlepší náladě načež zvolena ne-

stranná porota která 10 prémií
dle jich uznání nejlepŠím maskám

přiřknula a sice: 1 mužskou pré-
mii obdržela skupina čertů —
hoši od zábavního klubu Rovnost
2 mužskou cenu obdržel Ponocný
p Václav '

Jechout 3 mužskou
cenu obdržel Hračkář p Václav
Šrámek 4 mužskou cenu obdrželi
2 Černoši Fred Vocásek a F
Strauglen 1 ženskou cenu ob-

drželi Eskymáci pí Anna Novák
a její dvě dítky 2 ženskou cenu

obdržely 2 Školačky si A Novák
a A Olson 3 ženskou' cenu ob-

držela Zelenářka pí Anežka Vo-nás- ek

4 ženskou cenu obdrželi
2 Anděle sl J Šubrt a Marie Ra-

taj zbývající 2 ceny obdrželi ša-

škové a sice: F Vomáčka J
Tlustos a F Bílek načež se roz-pro-

taneční rej který v té nej-

lepší náladě až do rána setrval

U Centropolis 111 vyšinul
se ve čtvrtek z kolejí osobní vlak
Illinois Central dráhy při čemž
15 osob poraněno

Zprávy spolkové

Tělmičná Jednota Sokol

odbývá pravidelnou schůzi příští
čtvrtek dne 12 při níž uvedeni
budou noví úřadníci Nechť se
všichni členové dostaví

Boh Bartoš tajemník
Řád Palacký Í1 ZČBJ

Podle usnesení v minulé schůzi

kterým změněn čas k odbývání
schůzí oznamujem tímto ct br
řádu Palacký že schůze počínaje
tímto měsícem budou se nyní od-býv-

v každou čtvrtou neděli
v měsíci odpoledne od 2 hodiny
Nebude tedy schůze příští v úterý
dne 10 ledna nýbrž až v neděli
dne 29 ledna S br pozdravem
(3 kr) Důvěrníci

Lole Jan Has l 5 E P
Úřadníci jsou žádáni aby do-

stavili se ve středu dne 11 ledna
v 7$ hod večer do lékárny pana
Čermáka ku vyhotovení půllét ní
zprávy Fr Vodička taj

Tábor Kebraska Číslo 4771 MWi
Četa má cvičení ve středu dne

11 t m určitě v 8 hodin veler
Vrchní lesník

W 6 SLOANE & CO

obchodnici a

Éjttíu líili Milí
T {ísle Kft 408 411 HT & ullO

Bouth Omaha

nnBtat Telefon W
ZboB ae prodári dle UbosU buf n botové'

aeb na splátky 41ti

G H BREWER CO

J O O

ttkittafci a rfvatU fari
J-

- asT st nt SfcOaMbeIWb

NEBRASKA

— V severozápadní části státu
v okolí ' Crawford hyne mnoho

dobytka zejména mladého ne-

mocí zvanou black leg
— Ve Schuylerském Quill čte-

me: Cena pozemků v tomto okolí
stále zrůstá á několik farem ne-

dávno bylo prodáno po $10 akr
— Ve Schuyler se má za to že

I A Grimison ustanoven bude

krajským soudcem na místo u

prázdněné smrtí sudího Mar

shalla
— V Central City byl B B

Blodgett kterýž hotovil a odpo
roučel jakýsi lanfikvar co jistý
lék pokutován $50 pro neopráv
něné provozování prakce lékařské

— Sam Weaver v Seward má

ve sklenníku citrónový stromek

kterýž jest sedmnáct roků starý a
nese nyní 16 citronů z nichž

jeden měří 10 Ji palce v objemu

— pan c A Killian v Morse

Blufís Nebr má na skladě a pro
dává velmi lacino všechny druhy
uhlí kočáry vozíky hospodářské

stroje větrníky pumpy atd tf

— Pan John Slepička zWilber

ohlašuje v Nebraska Farmer že

dá padesát dolarů komukoliv kdo

prodává lék proti choleře vepřo
vého dobytka když mu zaručí
stádo jeho proti této nemoci bě
hem tohoto roku

—
Krajan jonn vonara ze

Schuyler kterýž byl dobrovolní
kem v druhém pluku a po návratu
z táboru u Chicamauga byl pro-

puštěn vstoupil do pravidelné
armády k 22tému pluku kterýž
odjede v krátkosti do Manily

— Okres Holt jest konečně vy
rovnán s ručiteli za zpronevěřilé
ho pokladníka Scotta Jak zná
mo pokladník zpronevěřil #90- -

000 a okresní supervisoh nyní
přijali od ručitelů na vyrovnanou
ř2ooo irocnu nuDene vyrov
nání
— 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 11 tf)
— Z Pierce sděluje nám přítel

náš p J Pospíšil: Včera (5 led)
jel J Prestle přes most u mlýna
města domů Na druhé straně

ledaři ztratili dva kusy ledu koně
se mu ho lekli a počali couvati
zlámali zábradlí a vše se sřítilo
dolů na led 15 stop hloubky
Jeden kůS se zabil

— V přízni českého obecenstva

odporučuje se známý vyrabitel
pomníků krajan pan Ant Pro
škovec v Jtsruno iMeD JNez si
jinde pomník zamluvíte neb kou

píte pošlete si pro vzorky a cen-ní- k

ku krajanu Ant Proškovcovi
Bruno Neb (ti8m3
— V Salině County bylo v roce

1898 splaceno 440 margičů na

farmy v obnosu #547862 a 116

margičů na městský majetek v ob-na- su

#74918 Znovu do knih
vloženo bylo 317 margičů na far

my v obnosu #410207 a 114
margičů na' městský majetek v

obnosu #47268

— Lupiči kteříž v nocí na
19tého prosince vyloupili poštu v

Cedar Bluffs byli konečně zatčeni
a sice jeden v Marysville Kans

dva blíže Gilham Arkansas

Stopa jehich vyslíděna byla tím

spůsobem že blíže Valley několik
dní po spáchané loupeži pracovali
na farmě a zahodili tam některé z

ukaadených listin
— Ve Valley County Times

čteme: Spolek Z C B T pořádal

veřejné uvádění svých úřaďníků v

operním domě v úterý večer Po
uvedení následoval pěkný pro-

gram načež pak všichni kdo měli

chuť zúčastnili se tance až do

pozdní hodiny ranní Spolek
tento pořádal takovou zábavu též
minulý rok a vydařila se po oba- -

krát tak Že stane se obyčejem ji
odbývat každoročně

— Populistický časopis Schuy- -

erský Quill píše: "Starý sbor
komisařů odbýval svou poslední
schůzi včera a nový komisař John
Costello složil svou úřadnf pří-
sahu Pan Hrubecký odstupují-
cí komisař byl schopným a svě-

domitým úřadníkem" Toto do-

znání od listu politicky nepřátel
ského jest dojista zadostuČiněním


