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Z politických příčin

Buď neopatrností aneb neši

zmínili jsme o tom kterak počíná
sobě policejní soudce kterýž jest
až přespříliš shovívavým vůči pa-

trným darebákům a s policií jest
stále na štíru Podobá se že jen

aby policii dopaloval a jí vzdoro-
val propustí každého zločince

jehož mu policie předvede a proti
němu svědčí Svědectví policie

neplatí před jeho soudem pranic
není-l- i jiné svědectví K tomu se

v poslední době přidružilo že

městská rada nepovolila rozpočet
tak velký jak byl všemi různými

odbory správy městské požadován
Školní rada hrozí že nebude moci

uvésti školy do náležitého stavu

Pro odbor požární i policejní ne-

bylo povoleno tolik co jindy a

nejvíce hlasů mají zvolení docílil
však jestli ano tedy nejlepšf vy-

hlídku má nepochybně Thompson
Včerejší kaukusování zůstalo bez-

výsledným Při prvním hlasová-

ní (kteréž bylo celkem v kaukusu

dvacátým pátým) obdržel lidyward

37 Thompson 16 Webster 10

Field 5 Lambertson 1 a Adams 1

Hlasováno bylo patnáctkrát a při

posledním (třicátém devátém) ob-

držel Hayward 40 Thompson 13

Webster 10 Field 6 Adams

Lambertson a Hainer po jednom
V úterý v senátu projednáno

sice značně záležitostí avšak v

zasedání plenárním a byla to tedy

práce přípravná Ještě více před-
loh projednáno bylo ve středo a
sice většina nepříznivě odporuče-
ny jsouce k odložení na neurčito
V odpoledním sezení prošlo něko-

lik předloh vesměs senátních a

sice předloha vztahující se na

koupi a úpravu parků v menších

dodávání jakýchkolivčk zásob pro
jejich školní distrikty Předloha

nařizující že veškeré pojistky musí

vydávány býti místními jednateli
Naproti tomu poražena byla před-
loha dovolující pěstitelům vína

aby z tohoto doma zhotoveného
tnohli prodávati bez license v

množství ne menším než po jed-

nom galonu Včera jednáno větší
díl času v sezení plenárním Mezi

přijatými předlohami jest ona na-

vrhující odbývání ústavodárného
sněmu o čemž má hlasováno býti
příští rok Též předloha ustano-

vující že v případě přeložení kri-

minálního soudu do jiného okresu

zástupce okresní z okresu kde

případ vznikl má stát zastupovati
—Skoro celé odpoledne ztráveno
v plenárním sezení jednáním o

předloze vztahující se ná pojišťo-
vací společnosti a ukládající dafi

společnostem z jiných států 2 pro
centa a zahraničným 3 procenta

— V Tekamah odbývá se sen-sač- ní

přelíčení a sice Calvin His-co- x

jest obviněn ze zavraždění

Fred Sellerse v Oakland v červnu

1896 v domě v kterémž bydlela

jeho sestra kterouž Sellers na-

vštěvoval a s ní nedovolený po-

měr udržoval jsa ženat Sestra

Hiscoxova byla souzena v podzi-

mu 1896 a uznána nevinnou

Okresní zástupce nyní prý dopá-

tral se jakéhosi důležitého svěde-

ctví takže očekává že bude mocí

obžalovaného usvčdčiti

— Jak se dozvídáme od nové
cukrovarnické společnosti kteráž
staví cukrovar Fremont bude
tato sama obdělávati letos a může

býti že i v jiných letech 2000
akrů na nichž bude pěstovati cu-

krovku pro svůj cukrovar K to-

mu bude míti zapotřebí ovšem ve-

liké množství dělníků do pole z
nichž mnohé bude moci pak

opět v cukrovaru Pro
dělníky do pole hodlá vystavěti
příbytky v očekávání že o práci
budou se hlásiti celé rodiny Do-

rostlým budou platiti $125 denně
a dítkám od 75 centů výše tak že
rodina s několika většími dítkami
bude míti příležitost k dobrému

výdělku Smlouvu na cukrovku
s rolníky uzavírají podobnou jako
cukrovary druhé ve státě totiž
budou platiti $400 za tunu za cu-

krovku o 12 proc cúkernatosti a
78 proc nt Za každý
stupeň po 144 cúkernatosti bu-

dou platiti o 25 centů více Rolní-
ci čeští v Saundrs a Butler Co

jako i v Dodge Colfax a Curning
County podél Elkhorn dráhy bu-

dou míti příležitost letos sázeti
cukrovku na místě některých ji-

ných plodin jež se špatněji vy-

plácejí a zároveň těm kdož ne-

mají vlastní farmy a práci hledají
poskytnuta bude příležitost k hoj-
nému výdělku po celé léto i zimu

kovnostf dostal se na veřejnost
telegram kterýž zaslal admirál

Dewey odboru námořnímu a kte

rýž dojista měl zůstati tajným a

soukromým Týž totiž zněl aby
mu co nejdříve poslána byla vá

léčná loď Oregon'"z příčin politi

ckých"

Myšlenka kteráž byla první na

snadě byla ovšem že hrozí snad

nějaká zahraniční zápletka že se

dostaví aŽ příliš záhy to co lze

každým pádem dříve neb později
očekávat a hádáno že moc se

kterou se snad nejspíše tam střet
neme bude Německo To se pro
zatím neosvědčilo neboť v zápětí
na to buď zúmyslně k rozplašení
domněnek takových aneb z pří
čin jinak neznámých oznámila
německá vláda ve Washingtoně
že loďstvo své nalézající se ve

vodách filipinských z oněch kon

čin odvolává

Jelikož Anglicko staví se k nám

přátelsky a směje se dp hrsti to
mu kterak si tak zbytečně nesná
ze působíme sebe ochuzujeme a

drahou krev občanstva obětujeme
aniž bychom i toho nejmenšího
prospěchu z toho očekávati moh

li nemůže ovšem býti mocí
vůli kteréž by z příčin politických
Dewey měl zapotřeby válečné lodi

Oregonu kteráž zdatnost svou

dlouhou plavbou kol mysu Hornu
osvědčila Rusko bylo k nám

vždy přátelské a také tedy z té

strany není dojista obav žádných
Konečně Francie netřeba se tak
též obávati jelikož má doma plné
ruce práce a plnou klavu starostí

Zbývá tedy pouze jen jeden je

diný výklad a vysvětlení žádosti

Deweyho a to jest ten že chce

vštěpiti Filipífianům pojem o naší

obrovské moci chce jim okázati
že to co posad v zálivu manilském
se nalézá není celou mocí naší

nýbrž že jsme v rozvinování téže

nevyčerpatelnými
' Pod velitelstvím Deweyho nalé-

zá se ve vodách Filipínských již

nyní loďstvo značné Mimo oněch

pěti křižáků kteréž zmařily ta

mější loďstvo španělské totiž

Olympia Baltimore Charleston
Boston a Buffalo má nyní po ru-

ce dva monitory Monadnock a

Monterey a Čtrnáct menších váleč-

ných lodí nepočítaje lodice dělo
vé Tři z těchto lodí totiž Don

Juan de Austria Isla de Luzon
a Isla de Cuba byly při námořské
bitvě dne 1 května potopeny
avšak podařilo se je vyzvednouti a

opraviti Několik menších bylo za-

jato a jimi loďstvo naše rozmno
ženo Oregon nalézá se již na cestě
a mimo něho vypravena byla ještě
také válečná loď Iowa ze San

Francisco po obdržení svrchu
zmíněné žádosti Dvě další lodě
válečné jsou na cestě ze strany
druhé totiž průplavem suezským
tak že v krátkosti bude míti Dewey
shromážděno v zálivu manilském

jedno z největších loďstev váleč

ných nynější doby Tím bude snad
jeho přání vyhověno Jinou ale

otázkou je zdali se Filipínané
toho zaleknou My pochybujeme
Po 200 roků válčili více neb mé

ně každým rokem proti nadvládě

španělské a osvědčili již také že

si nedají líbiti nadvládu americ
kou Mocné loďstvo může držetj

je v uctivé vzdáleností od břehu

ale nedovede zlomiti jejich odpor
U vnitru země mohou vzdorovati
mocné Americe právě tak dlouho

jako vzdorovali mocnému druhdy
Španělsku

Státní sněm netrasský

Jak se očekávalo dohodli se

konečně republikáné o odbývání
senátorského kaukuu a sice od-

býván týž ve středu večer Zúčast-

nilo se ho 73 členů z obou sněmo-

ven a tedy o 6 více nežli je zapo-

třeby hlasů ku zvolení senátora
V kaukusu bylo hlasováno po
čtrnáctkráte avšak bez výsledku
Hned při prvním hlasování obdr-

žel Hayward 39 Thompson 16

Field 5 Webster 9 a Hainer
Lambertson Adams a Talbot po
jednom hlasu Při pátém hlaso-

vání obdržel Reese jeden hlas Při
dvanáctém hlasování odešli dva z

poslanců kteří hlasovali pro Hay-ward- a

z kaukusu a při posledním
hlasování byl počet jak následuje:
Hayward 37 Thompson 16 Field

5 Webster 9 a Hainer Lambert-
son Adams a Talbot po jednom
hlasu Jest nyní 'velmi pravdě
podobno že kterýkoliv den může
skončiti se zápas senátorský a ne-

máme posud příčina změoiti tvůj
náhled ie tak jak věci teď stojí
nezdá ae U by který z těch jel

Seml-Week- ly Edition

Pabllahed by National Printinff Co
509-1- 1 So 12th St— Tel 1008

SabscrtpttoB ty autl $250 per year

Vcházl každí úterý a pátek

Národní Tiskárna
Yydává - - -

509-51- 1 JlřaMJallea-Tekíí- oa 1008

Řídící redaktor : j Rosický

Předplatné l

V místS dodávkou do domu bez přílohy ÍS00

B nFílnhnn í3--

rv Bnnionit Htitv r K&nadu bez

Knihovny Americké V~H

8 Enlbovnou

Do Čech be přílohy
3 fl0

U „Filnhnn 50

Každí předplatitel oprivnřn je k prémii

Ohlášky

Drobní a rfizai ohláiky overeJBulem pouze
Jen kdyl peníze k objednávce přiloženy Jsou
£á drebaé okláéky obyčejné velkosti nepře
aaanjiui palec čítáme 75 centt za třikrát Za

rtzaa oauuHtai Bianoprsm uraru a jm m-z- i

tň itl nsloe za každé uveřejněni
kj 'i nratn Dřlloži objednávce tolik

pente jak velkou obláiku míli zi přeje Ceay

ghlásek aa deUí dobu oznámí se ochotní na
ožádáui

Zásilky peněz
iwm nefbeapeeněiíi kdyi ae koupí na poíti
aeb expressu "Money Order" a iýi nam se

táa v MmtntTiinm dnníse aneb DO--

akiakoa bankovní jest zásilka jista Kdo

ano platiti
--obeckem" na bank necbf zaile

o ceata víre proto ie tolik musíme platit
banka za kolekci aneb ať koupi směnku
fflraft) na Omaku Chicago neb New York Na

íísti drobnfcfc peníz přijmeme tet 1 - a

kolky Všechny zásilky nechř jsou
zaslány pod jednoduchou adresou pouze tak--

Pokrok Západu
Omaha Neb

Omaha Nebr 3 března 1899

JlŽ OPĚT JEDNOU SE OZNAMUJE ŽE

jest papež nemocen tak povážlivě
že lze jeho smrt očekávat To bylo

hlásáno již tak často že to ochot-

né víry nenalézá

Kdo víčeho se ještě nedočkáme!

V Chicagu se již čeští zpravoda-

jové vyzývají na souboj Prozatím

se ještě lekat nemusíme neboť v

nejhorším případě bude to asi

nepochybně souboj "francouzský"

Německo ví( co je mu ku prospě-ch- u

Již slízá se svého vysokého
koně a jak v ohledu dohlídky a

přehlídky na maso tak i na ovoce

učinilo různé ústupky Přišlo

nepochybně k poznání že se strý-

cem Samem nejsou žádné špásy

Minule přinesli jsme zprávu že

jacísi švindleři v okolí Wymore
Neb mámí na osadnících peníze

předstírajíce býti vládními úřední

ky totiž kolektory daně Kdyby

byli dopadení mohlo by jim to

přijití draho neboť zákon Spoj
Států ukládá trest káznice všem

kdož by neoprávněně předstírali

býti úřadníky Spoj Států

Naši čtenářové dojista povšímnu

li sobě minulý týden "Nápadů
strýčkových" jež podává Jan Šo

tek Dnes opět přinášíme stať
z téhož péra a budeme přinášeti

každotýdně pravidelně Upozor-

ňujeme na pojednání tato proto
že pocházejíce z péra muže zku-

šeného pozorovatele nad jiné

bystrého a pro vše co dobrého za-

níceného zasluhují nejbedlivější

úvahy Jsme přesvědčeni že čte-

nářové budou vděčni nám i pisateli
za úvahy a myšlénky na' tom
místě pronášené

Na jiném místé uveřejňujeme
zprávu a výkaz stavu Česko-Slo-vans-

Dělnické Podporující Jed-

noty kteráž odbývala sjezd svůj

minulý týden v Owatonně v Min

nesotě Jak viděti jeví se stav

jednoty této velice uspokojivým
Za minulé půlletí rozmnoženo

člestvo o 50 členů a majetek o

$800 totiž fond pojistný a reserv

ní Ani v minulém pololetí ne

událo se v jednotě té žádné úmrtí

členů pouze na jedno úmrtí man
želek bylo placeno Již asi po dva

roky neudálo se v jednotě této

žádné úmrtí bratrů což podává
důkazu o opatrném přijímání
členů

Každá věc má nějakou dobrou
stránku Kdvž počal spor o to
komu vlastně přičísli vítězství nad

loďstvem španělským u Santiaga
muselo se hnusiti každému že pod-

statou sporu jest vlastně hmotný
zisk Spojené Státy měly ode

dávna opatřeni v zákonech kte
ří-m-ž udělovány byly odměny ná

mořníkům za zničení aneb zajetí
lodí nepřátelských a ovsem ze

veliteli dostalo se lvího podílu

Sporem mezí Sampsonem a Schlty

tm který z nich mí tento lví

podíl obdržeti upozorněn byl

kongres na toto barbarství a po
zásluze je zrušil tak že ▼ budouc-

nosti nebude ani podnětu ku zni-íe- ní

lodf nepřátelských ani ku

sporům kdo mi o to zásluhu pro

pothý mrzký žold

Krri--a spkáva města Omahtjesť

ttr~:a tzrtjrfU nesrovnaná což

t~—i : J b ditrizsa Jíl tfi

následkem toho policejní komise

zrušila dvě požární stanice a sice
onu na Harney ulici mezi 13 a 14
uL pak ve výstavišti a propustila
skoro celou třetinu policejního
mužstva Při propouštění nebylo
hleděno na délku služby schopno-
sti nýbrž jak se podobá ovládaly
jiné příčiny Zdá se že použito
bylo této příležitosti ku znovupro-buzen- í

otázky APA istické a

brán zřetel k tomu aby žádný ka-

tolík nebyl místa zbaven S odbo
rem veřejných prací a inženýrem
městským jest městská rada též na
Štíru a vůbec kam se jen podívá
me leží si různé odbory správy
městské vespolně ve vlasech Pro
zatím nevyplývá z toho nic dobré
ho pro poplatnictvo a konečně

nevyplyne také nic dobrého z toho

pro účastníky nynější správy Ob
čanstvo nepochybně přijde k tomu

poznání že musí na dobro všech

ny vykliditi jestli chce opět dobrou
vůli zjednati

Pozoruhodným jest sjezd Západ-n-í
Česko-Bratrsk-

é Jednoty kterýž
odbýván byl minulý týden v Nové
Praze v Minnesotě hlavně pro
dvě věci Jedna jest že uznal

pohlaví ženské za stejnoprávné a

usnesl se přijímati ženské členy
nejen manželky členů nýbrž i je-

jich dcery a vůbec ženské jež by
Členství hodnými uznány byly
Druhá jest Že snížil značnou mě-

rou poplatek úmrtní a to ne bez
důvodu Ač poplatek kterýž pla-

cen byl až dosuď totiž 70 centů
do stáří 25 roků až $120 do stáří
45 roků byl dosti mírným shledá-

no zkušeností že jest zbytečně
velkým neboť hotovost ve fondu
úmrtním se značnou měrou hroma-

dila Nová sazba předpisuje na

pojištění $1000 pouze 50 centů do

25 roků a $100 do 45 roků a lze

na každý pád míti za to že při
této sazbě jeden měsíčně dvanáct

poplatků do roka budou úplně
postačitelnými neboť úmrtnost
sotva bude větší nežli byla v

prvních osmnácti měsících trvání
spolku Jednota osvědčila tímto
krokem že přeje si získati zejména
členů mladších neboť jest málo
těch spolků kteréž by pro mladé

Členstvo tak poměrně nízké po-

platky měly Nezáleží ovšem vždy
na tom jak nízce poplatek jest
ustanoven jelikož musí se krýti
všechna úmrtí jež se udají tu í

tam však záleží na tom v jakém
poměru platí členové U Jednoty
Západní platiti budou nyní členo-

vé do 25 roků stáří na úmrtí pouze
50 centů měsíčně aneb $6 00 roč
ně kdežto Členové do 45 roků
stáří platí jednou tolik nebo-l- i

dolar měsíčně £1200 ročně bu
de-- li zapotřeby pouze jeden po

platek platit! měsíčně což lze
vším právem očekávati podle zku-

šeností za minulé dva roky U
Modem Woodmen platí členové
v pětadvacátém roce 40 centů na
měsíc kdežto členové v 45 roku

platí 55 centů a tedy mladí nepo-
měrně platí více než u Západní
Jednoty Kďyby platili v tom
samém poměru museli by platiti
buď mladí pouze 28 centů proti
55 jež platí staří antb starší

by měli platiti 80 centů proti 40
jež platí mladí U řádu Spojených
Dělníků (A O U W) jest sazba
podobnější oné u Západní Jednoty
a přece jsou tu mladí v nevýhodě
Platí se totiž do 24 roků na

řiooo 60 centů a do 44 roků

Í101 Dřevaři Světoví mají po-
měrně skoro stejný poplatek se

členy Jednoty Západní a sice 35
centů a věku 25 roků a 75 centů
u věku 45 roka Ač poplatek u

této Jednoty ustanoven je zdánlivě
níže než u Západní není tím ře-

čeno že v onom spolku přijde

pojištění laciněji U té Jednoty
musí se zaplatitt všechna úmrtí

právě tak jako n Západní a do

jista nikdo nebude chtět tvrdili že

průměrný věk u Američanů aneb

smíšených národností jest větší
než průměrný věk členů českých

spolků ba spíie naopak

Předplácejte na Knihovna Anoe--

riekca pouze #tow roCsi

městech předloha ustanovující re

gistraci k primárním volbám v

Omaze předloha vztahující se na
volbu městských úřadníků v mě

stečkách předloha povolující ve

spolným pojišťovacím společno
stem pojišťování škol kostelů
far atd Včera projednávány byly
mnohé předlohy v sezení plenár
ním Mezi jinými jednáno bylo
o předloze předsedy zapovídající
vydávání jízdních lístků bezplatně
a odporučena k přijetí

V sněmovně poslanecké vyko
nán notný kus práce v úterý
Prošlo několik předloh v senátu a

tedy potřebují již jen podpisu gu
vernéra aby nabyly platnosti
Jsou to předlohy následující
Oprava zákona na ochranu uži
tečné zvěře Předloha zrušující
onen článek trestního zákona

kterýž připouští za jistých okol-

ností uvěznění dlužníka pro dluh
Předloha nařizující aby školní ra

dy udržovaly záchody při školách
v dobrém pořádku Následující
předlohy sněmovny byly projed
nány a přijaty a dojdou-l- i též
schválení senátu í guvernéra na

bydou platnosti: Předloha vzta-

hující se na spůsob ustanovování

přísedících volebních okresními
soudci Předloha opravující zá
kon volební a sice tím spůsobem
že by hlasovalo se opět tak jako
bylo dříve dle původního austral
ského způsobu že by totiž všichni
kandidáté na lístku byli v abeced-

ním pořádku pro každý úřad a jen
ti' u jichž jmen by se znamení

byli by počítáni Pro
tuto hlasovalo 51 republi-

kánů a proti ní veškeří populisté
a demokraté ačkoliv své doby
guvernér Holcomb tento spůsob
volebního lístku schvaloval Před-

loha vztahující se na soukromé

zastávárny Předloha ustanovu-

jící že pojistná smlouva pozbývá
platnosti když majetek pojištěný
přešel v jinou državu aneb byl
zadlužen bez uvědomění společ-
nosti Předloha nařizující drá-

hám aby udržovaly plot kol tratí
Předloha povolující navrácení da-

ní jistým občanům v Pawnee Co
kteříž koupili pozemky své druhdy
odejmuté David Butlerovi na
nichž byly dlužné daně Předloha
nařizující všem kandidátům aby
vždy po volbě podali výkaz svých
volebních výloh Předloha zapo
vídající zaměstnávání dítek v to-

várnách Předloha nařizující za-

kopání aneb spálení vepřových
mrch pošlých na choleru do 24
hodin Předloha zrušující inspekci
na petrolej a ovšem i úřad inspek-
tora Tato předloha obdržela

pouze 51 hlasů vesměs republi-
kánských kdežto populisté a de-

mokraté hlasovali všichni proti ní
Do jisté míry jest to předloha po
litická Ani jedněm ani druhým
nejednalo se o bezpečnost aneb

prospěch státu nýbrž republiká-
nům pouze o zrušení úřadů jež
jsou v rukou popokratů a těmto
o udržení týchž jest sice pravda
že zákon o dohlídce na olej nedo

konalým a oprávněné podezření
že se všelijak obchází však to by
spíše mělo býti příčinou ku opra-
vení a zdokonalení téhož nežli ku

zrušení Předloha ustanovující
že banky Žádající o inkorporaci
mají platiti poplatek za inkorpo-rová- ní

podle kapitálu svého a sice

$2500 s kapitálem do $15000
I5000 a kapitálem do $50000 a

$7500 kapitálem do $150000
Předloha ustanovující Že vdovce

oprávněn býti má k takovémo po-

dílu z pozůstalosti po manželce
své jako jedno z dítek Předloha

ustanovující počet smírčíeh sudí
Lincolnu na dva Ve středu

přijala sněmovna poslanecká ná-

sledující další předlohy: Předloha

zřizující zkušební komisi pro holi-

če a řízení Živností holičské
Předloha zapovídající školním
úřadům jakékoliv účastenství ▼

NEBRASKA

— Kuřte Pospíšilovy Porto Ri-c- o

doutníky z Wilber Neb 79tí
— Má se za to že krutě stude-

né počasí jež minulý měsíc pano-
valo způsobilo nenahraditelných
škod na pšenici ozimní

— V okolí Benkelman Chase

County musilo býti zabito něko-

lik kusů hovězího dobytka jež
pokousány byly pominulým psem
— 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

— Do Lincoln došla telegrafi-
cká zpráva od setniny D z první-
ho pluku z Manily datovaná 1

března oznamující že došla zá-syl- ka

dárků vánočních odesla-

ných vojínům dne 30 listopadu
— Majitelé skladů dřevařských

odbývali počátkem týdne v Nor-

folk poradu o založení vespolné
pojišťovací společnosti k pojišťo-
vání majetku toho druhu jelikož
prý společnosti pojišťovací je pří-
liš dřou v í

— 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)
— V Chadron postřelen byl

městský maršál minulou sobotu
neznámou osobou Louis Gross-ma- n

hudebník propuštěný z prv-
ního pluku jízdy byl v podezření
že činu toho se dopustil a byl
proto vzat ve vazbu avšak po vy
šetření propuštěn

— V pivovaře v Columbus po
pálen byl nebezpečně dělník Tho
mas Hannon Vešel do velké]
kádě se světlem a sotva do ní

vstoupil vzňalo prý se něco
uvnitř Má se za to že to byl
snad zápach aneb plyny ze smo-

ly jelikož káď byla nedávno no-

vě vysmolena

— V Rushville pohádal se poŠt- -

mistr Brooks s poštovním poslem
který vozí zásylky poštovní na
Pine Ridge jednatelství a z hádky
došlo ku rvačce v kteréž byl po-

štovský těžce poškozen na těle
Příčinou k hádce bylo zdržení po
šty následkem kruté zimy která

před dvěma týdny panovala

— 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—3m

— Ve středu večer udála se v
Endicote tragedie lásky Bent
Grandy a Clyde Cole doprovázeli
jedno děvče ze zábavy KdyŽ ji
doprovodili domů tázal se prvněj-Š- í

koho má radši zdali jeho neb
Colea Ona se vyslovila pro Co-le- a

načež Grandy vytáhl revolver
a zastřeliv jej prchal pryč Když
uběhl asi půl míle od města za-

střelil sama sebs

— Z Columbus se sděluje pří-

pad svědčící o tJm že navrátil
se do našeho státu opět blahobyt
a občanstvo prospívá Farmář
Fred Stengler chtěje se stěhovati
do města pořádal dražbu na ma-

jetek svůj při kteréž se stržilo
skoro $5000 a to vše botově až
na $310 A přece před dvěma a
třemi lety tvrdili stříbraři ie ne-

bude bojnějí peníz a ie nebude

lepších časů pokud nobude svo-

bodná ražba stříbra

— Cukrovar Standard Beet Sugar
Co Ames Nebraska Velké množ-

ství řepy cukrové bude pěstováno
v údolí Platte řeky od Waterloo
až ku Schuyler podél Union Paci-

fic dráhy zvláště v okolí Fremont
Ames a North Bend Ihe Standard
Cattle Co pěstovali bude 2000
akrů cukrovky a staví jistý počet
domků pro dělníky s rodinami
kteří budou chtíti pracovati v po-

lích Zkušení čeští dělníci obe-

znalí s prací při řepě i jiní na
leznou hojně zaměstnání v krajině
svrchu zmíněné dUahtf

O bližší zprávy pište na: Stan-

dard Beet Sugar Company Agri-cultur- al

Department Ames Neb

Jakýkoliv stupen nachlazení má
za následek kašel však bezodklad-
né užívání Dr Augusta Koeníg
Hamburger Brustthee má za ná-

sledek pozdravení se '
Užívejte

čaj tento horký a setkáte se s nej-lepší-

výsledky

Do Praskl a okol

Oznamujeme všem svým kraja-
nům Že rozšířili a plně zásobili

jsme náš železářský obchod s no-

vým zbožím všeho druhu
Máme na skladě velký výběr ko

čárů vozíků a ty nejlepší rolnické

stroje jaké nyní jsou v užívání
Vše prodáváme nyní v cenách vel
mi snížených Majíce velikou zá

sobu hřebů ostnatého drátu a
drátěného plotu můžeme kraja-
nům uspořit peníze jelikož jsme
vše koupili za nízkou cenu
Dříve nežli koupíte jinde zaví-

tejte k nám a přesvědčte se o zboží
a cenách našich k čemuž Vás
uctivě zveme Polák Bratří

Ochotníkům a milovníkům
divadla

T knihkupectví Pok Záp json k do
tinf všechny divadelní iUy jel y--

tiskem v Čechách a nejsou rozebra-
ný Úplný seznam vSech apisu talie
A rtem na požádání td-r- V acxjta-tn- a

jsou uvedeny víechny kuty ůim
vích názvů a při kaidem je svedeno
jaký kua j kolik jednání a kolik cnub
vyžaduje 1'iíteo seznam pod adse-o- u

Pokrok ZJpsjdst
Oman Hen

Za Suftejoulín?!
Máme posud nékolik vtiskú spisu

Královské včnné mésto Mělník
a okres mélnický

který velkou píli aestavil a ku velké
ave ikodě vlastním nákladem vydal
ř'ditel tncaUké Školy pan Lud Iioehm
Jeat to apia objemný neboť ťita 9J
atran velkého formátu a 55 obraty a
mapou okreau mělnického a snésta
Kiáf rodák tnřlnicky' mél by chovati
apia tento obsahujte! popisaoVjiny
jeho rodišti Pan spisovatel oprávau-j- e

náa ka nabídnuti íbytku aptaa ta
cena valní aniienou a nice bodem tfí
prodávati nyní ca f200 1 a poštovní
tásylkou tífiriííl cena $400 Žádný
Mělnican nemusí ae nyní vymlouvat!
a cena knihy neboť ta tato cena j

T pra rdí levnou Hlaste ae brzy
Adrear-jte-: fatra Tiaana

Vata


