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Státní sném netrasský

V situaci senátorské 'nenastala

NEBRASKA v

Kuřte Pospíšilovy Porto Ri"

Přál bych si abych mohl vytla- -

Čiti z každé asi #250 ale jsou to

začátečníci a příliš malí Však

proto přece činí co nejlepŠího mo

hou Jestli si přejete mi psáti po
zítřku adresujte na Pfiffer Hotel

Milwaukee Ve spěchu Váš O M

Palm
Zákon '

ustanovuje poplatek

pouze $10 denně od společností
avšak jak viděti lituje Palm že

vyždímati může pouze $20 denně

ne jednou tolik Tak jako v

tomto případě počínal si v kaž-

dém jiném

Jiný vyšetřovatel byl J A

Simpson synovec auditora Cor

nella a jak ten "pracoval" podá
vá rovněž důkaz pan Lichty a sice

v případě bratrského pojišťovací
ho spolku National Aid Associa

tion z Topeka Zákon ustanovuje
že za vyšetření spolků takových

oprávněn býti má vyšetřovatel ku

poplatku $500 denně a k cestov

ním výlohám Však pan Simpson
dle účtu vyplaceného dne 6 led-

na 1899 účtoval výše zmíněnému

spolku za dva dny práce JS75 a za

vvlohv(2 celkem i 10000 Na

Traders Insurance Company 2

Chicaga vyždímal týž za několika

hodinovou návštěvu lnooo Ce

rlý rozsah tohoto okrádání a pří
mého otupování pojišťovacích spo
lečností a bratrských spolků nelze

zjistiti poněvadž vzdor neustálé

mu protestu Lichty ho nebyly

drženy Žádné zápisky a nebyly

podávány Žádné zprávy těmito či

stými vyšetřovately Ba co více

zdá se že o to co na společno-
stech vyloupili dělili se s panem
auditorem linak aspoO nedá se

vysvčtliti neshoda dopisu Palmo-

vá se skutečností Společnost
kterou ždímal v Chicagu totiž za

platila (144 kdežto Palm ozná

mil auditoru pouze příjem $120

Kdyby auditor neměl u věci zá

jmu pate neoyto zapoireDt apy
mu vyšetřovatel činil -- jakákoliv
klamná udání

Záležitost tuto vyšetřuje nyní
zvláštní výbor zvolený e obou
sněmoven sněmu státního Pro nás

je toto odhalení zajímavo ještě
po jiné stránce Snad se budou

naši čtenářové pamatovat že

červenci roku 1897 přijel svrchu

uvedený O W Palm do Cleve

landu kdež vyšetřoval finančn

stav lednoty Č S P S začež

musela Jednota zaplatiti přes
JJ170 Pan Palm pak za to vy
stavil jí vysvědčení co nejlepší
mohl' Clevelandská Volnost te

hdy jak známo mezi časopisy

východními tak tatrmánek" ja
ko jeden z našich časopisů zá

padnícb po našem přesvědčení

popudu pokryteckého potměšilé
ho a jidášského „Ježíška" Cleve

landského toho času tajemník
Úřadovny Č S P S Václav

Rychlíka končila bombasticko

zprávu Palmovu následujícím ha

nebným podezříváním „Pan
Palm zajistě vystavuje Č S P S

nejchlubnější vysvědčení což bez

pochyby nebude příjemno těm je
dnotlivcům ve stitu Nebraska

kteří učinili auditorovi udání

tím jej donutili k poslání sem in

spektora Tito páni as očeká

vali že knihy a íinancene json
v pořádku a že C S P S do

chizí — sklamali se neboť vše

nalezf no v nejvzornějším pořádk
a úřadníkům Národního Hlavního

Kádu místo ostudy dostalo se

úřadně nejen uznání nýbrž obdi

vu Působilo to udavačství zrov
na jako boomerang"

My tehdy dopsali na auditora

dotazujíce se zdali O W Palm

vyslán tam byl na základě nějaké
bo udavačství a uveřejnili od po
věď auditora v kteréž rozhodo

takovéto nařknutí odmítal avšak

Volnost ovšem neměla tolik muž

oosti tolik smyslu pro právo

spravedlnost a pro slušnost novi
niřskou aby své nařčení odvolá
la aniž očekiváme že učiní ta

nyní a poví svým čtenářům pra
vďu Toť by musela přestat býti
Volností

Vzhledem ku odhalením učině

ním musíme pouze jen gratulo
vati účetníku Hlavní Úřadovny
C S P S panu Rychlíkovi k

té velké chvále jíž se mu dostalo

od pana vyšetřovatele O W Pa

dl Vrána vedle vrány sedá —

praví naše české přísloví
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důstojenství Bude to po třetí co

kdo v této zemi zaujímati bude

důstojenství toto Před občan

skou válkou bylo nejvyšším důsto

stojenstvím v námořnictvu velitel-

ství (Commodore) V roce 1 86a

utvořeno zákonem důstojenství

podadmirála k němuž jmenován
David G Farragut O dvě

eta později ustanoven zákonem

ještě vyšší stupen totiž vice-aa-

rál a Farragut k němu povýšen
Po skončení války v roce 1S66

učiněn opět krok výše a zřízeno

důstojenství admirála kteréž ob

sazeno Farragutem kdežto B D

Porter byl povýšen na vice-admi-rá-

Po smrti Farraguta roku

1870 povýšen Porter na admirála

roku 1873 kongres odvolal tyto
dva stupně důstojenství totiž ad

mirála 1 vice-admirá- la tak ze nej

vyšším důstojenstvím v námořnic

tvu zůstal až do nynějška úřad

podadmirála

Odbor námořnictva v jehož čele
nalézá se nábožný pan Long vy
dal šalamounské nařízení Zrušit

kantiny na válečných lodích jež
ostatně nalézaly se pouze na New

Yorku a Indianě a zároveň

také zakázal vydávání piva muž

stvu Tato druhá čásť rozkazu

zasluhuje povšimnutí Až dosud

dostávali námořnici po lanvi piva
k večeři kteréžto zařízení schva
lováno bylo všemi zkušenými dů-

stojníky a též president McKinley
se o něm svého času s uspokoie
ním vyjádřil Bylo dokázáno že

námořníci když násilně upírán

jest jim jakýkoli požitek počínají
si jakmile na pevninu se dosta
nou jako divoši kdežto když
popřáno jest jim střídmé požívání
takového neškodného nápojejako
jest pivo jsou vždycky veselé my
sli a též na pevnině dobře se cho

vají Zdá se však že temperenční

baby obojího pohlaví zvítězily u

odboru námořnictva a proto hoši

na lodích musejí piti bídnou vodu
— saad proto že se tak dobře

drželi u Santiaga i u Manily

Důstojníci mohou si dopřáti liho-

vin co hrdlo ráčí— patrně domní-

vá se pan Long že opilý prostý
námořník způsobiti by mohl více

škody nežli opilý důstojník
Anebo vláda chce aspoů něco

přišetřiti na pivě pro mužstvo

když "musí" vésti nákladnou vál-

ku s domorodci filipínskými

Nová vítězství

Nové vítězství jestliže to tak

nazvati můžeme dobyly zbraně

americké Město Iloilo na ostrově

Panay padlo do rukou vojska
ne sice bez výstřelu

avšak bez itráty jediného muže

Povstalci aneb rebelové po do-

brém zdráhali se město vzdáti av-

šak když počalo kulobití stáhnuli

se opatrně zpět a ustoupivše z mě-

sta dovolili obsazení téhož voj-

skem americkým Z tohoto kroku

sotva lze dovozovati žé by byli

povstalci neboli rebelové zmálo-myslně- ni

a nehodlali by odpor
klásti vetřelcům americkým kteříž

nesou jim civilizaci nabyvše za

120000000 práva svrchovanosti

kteréž až posud Španělsko použí-

valo Aniž zdá se že by povstalci

byli mysli pokleslé aneb vzdávali

se nadějí že dobudou sobě neod-vislos- ti

neboť dle posledních zpráv
sbírá Aguinaldo rozprášené síly
své a má prý již opět pohromadě
armádu o 30000 mužích nedaleko

Manily Může býti že vzdání

Iloilo bylo pouze jen proto že po-

vstalci nedbali je držeti majíce
za důležitější aby soustředili sil

svých blíže armády vetřelecké -

Co Aguinaldo obmýšlí nelze
ovšem předvídali Bylo by dojista
bláhovostí jestliže by chtěl útočiti

na posice americké Spíše lze oče

kávat! že sbírá síly aby kladl od

por vnikání vojska amerického do

vnitř ostrova Na každý pád toto

připravovaní a zbrojení nevěstí

nic dobrého pro nás a naše vojsko
v budoucnosti

Ani ryti ani pták

Jak jsme již minule pověděli

předsevzato bylo v senátu kon

gresu minulé utery masovaní o

návrhu podaném senátorem Mc

Enerym kterými prohlášeno býti
mělo stanovisko jakéž Spojené

Státy zaujmuly a zacbovivati ho-

dlají vůči naším osadám Usne

sení to zní jak následuje:
"Že schválením smlouvy míru

se Španělskem neobmýšlí se uči-

nit! obyvatelé Filipín občany Spo-

jených Stitů aniž jest obmýšleno
trvale připojiti jmenované ostrovy
co nerozlučnou čist óxemí Spoje-

ných SUtl nýbrž jest émyslem

měrům obyvatelstva oněch ostro-

vů připraviti je pro vlastní samo-

správu a po čase naložiti s ostrovy
tak jak bude nejprospěšněji pro
občany Spojených Států a obyva-

telstvo jmenovaných ostrovů"

Usnesení toto přijato bylo po
měrně skrovným hlasováním to-

tiž 26 proti 22 hlasů Jak viděti

jest toto usnesení neurčité a nejas
né Pouze jedno z něho vysvitá

to jest že nemají obyvatelé
ostrovů filipínských býti občany

Spojených Států Čím pak tedy
budou? Patrně že nemohou býti
ničím jiným nežli poddanými

poddanými nejsvobodnější země

na světě! Jaká to ironie! Usne

sením tím se neprohlašuje Že na

prosto nemají býti a nebudou Fi-

lipíny připojeny ku Spojeným
Státům nýbrž jen bezvýznamně
tvrdí se že se neobmýšlí trvali
připojení což připouští pouze je
nom toho výkladu Že se připojení

přece jen obmýšlí a o trvalosti je
ho bude rozhodovati budoucnost

Jasné světlo na to co vlastně

toto usnesení znamená aneb ne

znamená vrháno jest zamít

nutím opravy kterouž navrhnul

senátor Bacon k usnesení tomu

sice zněla táž:

'Ze Spojené Státy tímto zříkají
se jakéhokoliv úmyslu prováděti
trvalou svrchovanost právomoc
aneb nadvládu nad jmenovanými

ostrovy a prohlašují svůj úmysl
že jakmile zřízena bude ustálena

a neodvislá vláda tamtéž kteráž

dle soudu Spojených Států hodna

bude uznání postoupiti takové

vládě za přiměřených a spravedli-

vých podmínek veškerá práva na-

bytá postupem od Španělska a na
to opustiti ostrovy a ponechati
vládu a správu týchž lidu jejich

Tento návrh kterýž by byl ur-

čitě projevoval že zříkají se Spo-

jené Státy jakýchkoliv úmyslů na
vládu na Filipínách neprošel
čímž senát dosti zřejmo dal na je-v- o

že předloha McEneryho jest
pouhou jen zástěrkou pokryte-
ctvím za kterýmž se pravé úmy-

sly senátu skrývají -

Jest velice pochybným že usne-

sení toto bude míti účinek takový

jaký od něho očekávali někteří z

těch kdož proň hlasovali totiž že

zaslepí oči FilipifianAm a vzbudí
v nich domněnku že Spojené Stá-

ty nehodlají je v poddanství dr
Žet nýbrž že jen v jejich vlastním

zájmu v jejich vlastním prospě-
chu k vůli zřízení ustálené viády

obětují tam proudy krve sta živo-

tů svých občanů a miliony peněz

Ti páni senátoři kteří hlasovali

pro potvrzení smlouvy pařížské

proto jen že měli přislíbeno že

většina senátu přijme nějaké roz-

hodné usnesení zříkajíc se dobý-vačnýc- h

úmyslů na Filipínách
budou dojista ještě hlasů svých atí

Darebáci odhaleni

Velký rozruch způsobilo v Neb-rasc- e

odhalení učiněné počátkem
tohoto týdne v Lincoln Minule

ve zprávách sdělili jsme Že audi-

tor Cornell propustil svého dosa-

vadního příručího Lichtybo kte-

rýž stál v čele záležitostí pojišťo-
vacích a tomuto kroku jeho násle-

dovalo odhalení věcí jež pod

pokličkou již dávno známy byly a
všeobecně se šeptaly totiž že

auditor s příručími zneužívá svého

postavení co komisař pojišťovací
ku ždímání společností Příručí

Lichty totiž nyní leze barvou

ven a prostřednictvím zpravodajů

noviniřských sděluje obecností

pletichy kteréž se dály v úřadě

auditora po celou minulou lhůtu a
ovšem že i po nynější Obvinění

jeho nejsou jed pouhými domněn-
kami neboť podává k nim do-

klady
Předně obvifiuje auditora že

za examinátora aneboli vyšetřova
tele pojišťovacích společností usta
novil proti zřejmému zákazu zá-

kona pojišťovacího jednatele O

W Palma z Lincoln a že tento

nestydaté ceny počítal pojišťova-
cím společnostem tak jako i bra-

trským spoMtům Na důkaz toho

uvidí dopis který psal Palm Cor-nello- vi

v prosinci m r z Chicaga

jehož snímek časopisy denní uve-řejfi- ují

a kterýž zní doslova jak

následuje:
Hon J F Cornell Lincoln

Milý pane ! Budu zde hotov zí-

tra Musel jsem tu pracovat těž-

ce Pracoval jsem každodenně od

pondělka a musím nepocbybaě
učinit! to samé s druhou malou

mizernou společností v Milwaukee

Myslím že z nich bodu moci vy
žďmati asi fiao s kaldé Jak
vidíte to bude asi #3000 densě
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Jsou nJbecpecníJii když se koupi na postí
neb eípressu "Money Order" a tyž nam se

zaíle Té dopise aneb po-

ukázkou bankovní Jest zásilka Jista Kdo

chce platit! "cbeckeui" na bank necti r zašle
o85centttice pruto že tolik musíme platit
k „i LnlL aneb ať tou Dl směnku
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Republikáné v Nebrasci méli

svého Bartleyho populisté mají
Cornella a jeho příručí A pak

prý máme reformu I

Jsme zvědavi zdali občané ve

Střední a Jižní Americe by to vy-

drželi kdyby aspofi dvakráte do

roka neuspořádali si revoluci

S BITEVNÍ LODÍ MAINE MĚLA NAŠE

vláda rozhodně smůlu Napřed

vyhodili ji
'
v zálivu havanském

Španělové a nyní dokonce shořel

i model její v breoklynskýcb lodě

ničích

V MISSOURSKÉ SNĚMOVNĚ NAVRHUJE

senátor Ramp aby zakázáno bylo
divadelním společnostem lepiti
cedule s poloobnaženými herečka

mi jako oznámky pro představení
Geniální státník ten je buď ná
ramně cudný nebo — náramně

vznětlivý

Ti našinci kteří při každé mož

né příležitosti staví v na pranýř
americkou spravedlnost byli zaji
sté celí u vytržení nad spravedl
ností v Čechách když četli že

buršák Bieberle za vraždu české

ho studujícího Linharta dostal

hrozný trest tři rrěsíce ve vězení

Sekretář války Alger na ban

ketu brooklyoského Union League
klubu prohlásil že "nepřijme-- 1

kongres vojenskou reorganisační

předlohu dobrovolníci v poli tře
ba by lhůta jejich vypršela nebu

dou propuštěni' Alger patrně
neví že dosud máme ve Spojených
Státech kongres kterýž po přípa
dě i presidenta může dát i v obža

lobu kdyby zákonů poslouchali
nechtěl

Mnozí citliví Američané hoře

iují pro Dreyfuse jenž řádným

vojenským soudem odsouzen byl

jako zrádce do vyhnanství a sym-patis-

s paní Dreyfusovou a její
dítkami avšak zprávy o pobití
tisíců domorodců filipínských o

hrozném krveprolttí mezi ženami

a dětmi ▼ bombardovaných mě-

stech přijímají jako zvěsti o veli-

kých vítězstvích národa který

prozřetelností samotnou vyvolen

byl ku zcivilizování dalekého vý-

chodu

TO SR ZROVNA PYTEL ROZTRHL S

těmi výstavami Neméně než osm

výstav se v této zemi připravuje a

sice letos v Omaze a Filadelfii za

dva roky v Detroit Buffalo a San

Francisco za tři leta v Toledo a

za čtyry roky v St Louis a New

Orleans Omažská výstava bude

hlavně koloniální odbýváni za

účelem seznámení s našimi nový-

mi osadami jejich obyvatelstvem

plodinami atd Filadelfická bude

průmyslovou Detroit slaviti bu-

de dvěstěletou památku svého za-

ložení Kufíalo bodli oibývatt

výstava všeamerickou (Pan-Am- e-

rickou) San Francisco pořádat j

bode výstavo Tichomofskou To-

ledo ebee oslaviti století pfijetí

Ohio do Unie Se Louis a New

Orleans chtí oslavití přivtělení ce-

lého západu imerického ka Spo-

jeným Stitům koupí od Francie

níjřesrok ovšem bude cd vána

rttxn pařížská w
CizirtM v tOMcacso pošla razn--I

- i C ~?~d cJaiiríla

posud žádná očekávaná změna a

Šichni hlavní kandidáté drží se

stále v dřívější síle Velký rozruch

působen byl uveřejněním obvině- -

í ze úřadovna auditora státního

jest pravou zlodějskou ždímačkou

pojišťovacích společností a bratr- -

kých spolků Uveřejnění těchto
obvinění vedlo guvernéra k tomu
že podal sněmu poselství a naléhá
na vyšetření dovozujíc že nechť

jest to pravda aneb ne jest to za- -

potřeby zjistiti
V senátu nejdúleŽitějŠím jedná

ním byla předloha ustanovující
daří pro universitu na 1 mul
kdežto až dosud zákon ustanovo-

val nejvýše tři osminy jedné mill

daně k tomu účeli Pouze šest

senátorů hlasovalo proti předloze
a jelikož táž již před tím prošla
sněmovně a guvernér jí bezod
kladně potvrdil stala se tím ovšem

zákonem Mimo toho prošla
senátu též předloha kteráž usta

novuje že když by majetek na

který jsou daně dlužné byl dva
krátě pokladníkem pro tyto daně
natí lnut k prodeji a nanalezlo se

naS kupců pak při následujícím

prodeji může pokladník nabídnouti

týž nejvíce podávajícímu a prodati
jej co prostý všech pohledávek
Na dotaz učiněný u státní železnič

ní komise odpověděla tato že dle

rozsudku vydaného vrchním sou

dem Spojených Států nelze činiti
žádné změny dopravní na stavivo
a uhlí jež se přiváží do státu a na

obilí a dobytek jenž so vyváží ze

státu pryč Vzhledem ku posel
ství guvernérovu ohledně státního
auditora na ví ženo bylo abyzvo
len byl trojčlenný výbor který by

společně s podobným výborem sně
movnv záležitost vyšetřil Ve

středu vznikla značná debata
návrhu poměrně nevinném

sice návrhu ustanovujícím aby

pokladník měl pečeť úřad ní
Proti tomu však zvednul se

odpor Zákon totiž ustanovuje
že když by majitel nemovitého

majetku prodaného za daně do

dvou roků dlužné daně nesplatil a

majetek svůj nevybavil má po
kladník dáti na takový majetek
zápis Vrchní soud uznal že za

pis bez pečetě není platný a jeli
Ikož zákon neustanovuje nikde že

pokladník pečeť mítt má zůstá
valo to opatření mrtvou literou
Tomu se mělo odpomoci zrnině

ným návrhem Však proti něm

byl značný odpor že prý by to

bylo velice na újmu těm kteří ne
mohou platiti daně a majetek je
jich byl za ně prodán Za spo
lečný výbor k vyšetřování záleží
tosti auditora zvoleni senátorové

Curry Crow a Hale a přijato
usnesení kterýmž dává se jim
právo povolávati svědky —Včera
ztráveno mnoho času debatováním
o dvou bezúčelných resolucícb

Jedna z nich byl návrh vyzývající
vládu aby ihned odvolala vojsko
z Filipínských ostrovů Druhá

podána od "resolucionáře" Scha
la aby všechny zákony a usnesen
sněmu podrobeny byly iniciativ
a refererrdu Obě předlohy odlo

zeny na neurcito rrediona se-

nátu čelící k ofjravě nynějšího vo
lebního zákona byla přijata

V sněmovně poslanecké zamít
nuto bylo v úterý bez debaty ně
kolik oněch předloh jež prošly
senátem a čelí k formálním opra
vám našeho zákonníka Výbor
pro rozpočty podol předlohu pro
všeobecné potřeby což '

jest ran

něji nežli v jiných předcházejí
cích zasedáních sněmu V navr
ženém rozpočtu není velký rozdíl

proti onomu před dvěma lety př
jatému Tehdy totiž povolen
bylo 11104467 kdežto výbor
navrhuje $1084655 Otázko

je zdali rozpočet ve sněmovně je
ště nevzroste Do výboru k vy
šetření záležitosti auditora zvole- -

ni Evans z Adams Weaver z Ri
chardson a Fisber z Dawes Mezi

přijatými toho dne předlohami
byla jedna kterouž se zbytky růz
nýcb fondů přenáší do všeobecné

bo fondu Oprava zákona k
ochraně uniové známky aneb
ochranné známky přijata 71 proti
it hlasům Předloha ustanovu-

jící pracovní dobu pro dělníky na
dráze přijata bez odporu Před-

loha povolující zřízeni obecných
knihoven ve Školních distriktech

prošla 61 proti ta hl' Ve čtvrtek
projednávány různé předlohy v

plenirníra zasedání a přijímány
zprivy výborů V sněmovně posL
byla včera dopoL předloha ustano-

vující hlasovaní strojem hlavním

předmětem debaty a odkázána

zpět výboru k zdokonalení Od-

poledne jednáno dile o Pollardo
vě předloze vztahující se na uklá-

dání a vybíráni daní

co doutníky z Wilber Neb 79tí

— Jak se v Salině County De- -

mocrat dočítáme vyprodal pan

ohn Chaloupka svůj podíl v lé

kárně panu Lumíru Dvořákovi

— V Crete zničena byla požá

rem stáj krajana páoa F Mareše

v ní zahynul též 1 kůn Ztráta

obnáší asi $200 a není pojištěna

— Ve Wymore jest nyní zříze

no již telefonické spojení a sice

nejen mezi občany tamnějšími

nýbrž 1 s vedlejším pouze min

zdáleném Blue Springs
— Pan C A Killian v Morse

Bluffs Nebr má na skladě a pro-

dává velmi lacino všechny druhy
uhlí kočáry vozíky hospodářské

stroje větrníky pumpy atd tf

--— Upozorňovali jsme přeb vol- -

'a V J a

bou na nekalou povést auuuora

pana Cornella Nyní přichází na

jevo důkazy všeho toho co dříve

bylo jen šeptáno a z čeho Cornell

byl podezříván

— T Dudav Linwood Neb

právě otevřel nový závod s hospo

dářskými stroji vozy kočáry atd

čeští rodáci učiní dobře když jej
navštíví a přesvědčí se jak u něho

mohou laciněji koupiti nežli kde

kolik jinde (dt n tf)
—- Krajany v Boyd County

Neb a Gregory County S D

upozorňujeme že A Křikač v

Butte Boyd Co Neb má na

skladě úplnou zásobu hospodář-

ských 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—-3- 01

— Zajímavá Žaloba zadaná byla

Salině County Elias Kessler

Friend žaluje manžele Bender- -

ovi na $1000 náhrady preto že

jejich vinou prý přišel o 68 kusů

vepřového dobytka Prodal jim

začátkem prosince jeden kus ze

svého stáda ale za 19 dnů prý mu

týž přivezli nazpět bez jeho vědo-

mí a vpustili mezi dobytek ostatní

kus vrácený prý byl nakažen

mezi tím cholerou od čehož pošlo

zmíněný počet kusů
'

— Ve Springfieldu odměněna

byla trpělivost městského maršála

Bylo již nějaký čas pozorováno
že kdosi v noci odnáší zboží z ho-

stince Smithova Maršál po tři

týdny vždy v noci hlídal skryt jsa
v lednici a konečně minutou středu
se dočkal Zloděje zatknul právě
an naléval si ze sudu kořalku a po
zatčení vyznal se tento Že má tři

spoluvinníky kteří všichni byli
vzati též ve vazbu Dostávali se

dovnitř zcela lehko majíce klíče

k zámku se hodící

— Jak jsme svého času sdělili
odvolali se pp E J a John F

Spirk z Wilber z rozsudku kterýž
vynesla porota v jejich případě
Žalovali totiž dráhu B & M na

náhradu proto Že majíce lístky

koupené od dráhy byli kondukto-re- m

z vlaku vysazeni na Siré pré-

rie Při prvním přelíčení jim po-

rota přiřkla náhradu slušnou
avšak dráha žádala o nový soud

při kterémž porota přiřkla jim

pouze po pěti dolarech Oba páni
se odvolali k vyššímu soudu a

tento rozsudek zrušil uznav že

náhrada jest nesmyslně malou
Bude tedy ještě jedno přelíčení

Zprávy osobni

— Pan John Hotový z Dwight
a pan Štěpán Maixner z Bee při-

vezli do South omažských jatek
dobytek a pochvalovali si Že obdr-

želi vzdor hojnému přívozu slušnou
cenu

— Pan Frank Svoboda klo-

boučník kterýž jest vynikajícím
členem ve spolku Dřevařů Světo-

vých byl též jedním z vyslanců do

sjezdu distriktníbo jenž odbýval
se počátkem tohoto týdne v Tope-
ka Kas a četní jeho znimí i vů-

bec čeští členové oné jednoty po-

těšeni budou dojista zprivcu Že

pan Svoboda zvolen byl do sboru
řiditelů (managers)
— Pan J V Mašek bývalý

učitel české školy a řiditel zpěvu
kterýž v loni z jara odjel do dří-

vějšího svého domova Clevelandu
vrátil se minulou středu opět mezi
nás Vítáme jej ku dalšímu zdár-

nému působení na roli národní

Krev v těle snadno nezdravým
zažíviním žaludečním bývá zneči-
štěna Jakýkoliv spůsob nezáiiv-nos- ti

vždy snadno vyléčen Žívá-

ním Dr August koeoigs Hambar-ge- r

Tropfen Ony zčisti krev a

pozdraví áatrojf Ulesaé


