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zákazníků a obrátil se ku krajské
mu soudu se Žalobou U této in

liký krok ku předu a tím potěšitel-
nější Že stal se ve městě světo

p Roberta Šáryho Růžena Po-

hřeb konán byl v neděli odpoledne
za hojného účastenství přátel a

příbuzných Zesnulá byla matkou
p Jana Sáryhovnejširších kruzích

českých známého jednatele závodu
bratří Korbelů'

— V Columbus řádila v úterý
divoká vichřice Mnohé ploty byly
pováleny stromy zvyvraceny a
návěstní tabule lítaly vzduchem

NejvětŠÍ Škoda stala se na nové
budově vyšší školy kdež sřítila se
celá cihelná zeď jižního štítu a

dopadla na podlahu druhého po-

schodí Správka vyžádala si asi'
$2000

t
— Občané a zvláště obchodní-

ci ve Wymore se radují Že získali
sjezd vysloužileckého spolku jiho-

východní Nebrasky kterýž konán
bude od 21 do 26 srpna v tak
zvaném Horseshoe parku Očekává
se Že vojáci vrátivší se z posled-- r

ní války dostaví se též v hojném
počtu aby s veterány z války ob

stánce Dyl však odmrštěn a sice
na tom základě že trust dle záko
nů státu Missouri je protizákon
Dým a nemůže se dovolávati

ochrany soudu Žalobci obrátili se

po té k soudu spolkovému a tam
tvrdili že obchod trustu vyřizo
ván jest v St Louisů samostatnou

korporací avšak opět nepochodili
V rozhodnutí soudním se praví
že kombinace protizákonná nemů
že se skrýti pod pláštík korporace
jeŽ sama' jest členem trustu V

Missouri vřaděny konečně trusty
do téže kategorie s karbanickými
pelechy Nemohou soudně vymá
hati své pohledávky Myslíme
kdyby ostatní státy následovaly
přijetím podobných zákonů že

brzy zvonilo by se trustům umí
ráčkem třeba že by jim ve státě
New Jersey skrz naskrz hnilobou

politickou prolezlém ochotně

"chartery" vydávali A náprava
musí přijíti jedině od jednotlivých
států Dnes máme spolkové proti
trustové zákony ale trusty množí
se jako houby po dešti a náš mi

nistr spravedlnosti ctihodný pan
Griggs spí jako Rip Van Winkle
a president patrně nechce ho pro-

budili

Mnohý" svouodný národ sklonil
již Šíj svoji pod knutu násilnictví
aniž věděl jak Že se dnes v

provozuje censura i v poli-

tickém ohledu zní skoro k neuvě-

ření ale je to pravda O tom se

přesvědčil Edward Atkinson jenž
přece během poslední kampaně
vykonal pro vládnoucí stranu více

nežli kterýkoli jiný člověk Známý
ten statistik bostonský sepsal totiž
tři pamflety jež mimochodem
řečeno vytištěny byly jako čásť

kongresního jednání v nichž na-

padá expanzivní směr naší vlády
Brožury nadepsány jsou: "Zločin-
ná útočnost od koho?" "Co stojí
národní zločin?" a "Peklo války
a jeho pokuty" Atkinson poslal
své rozpravy admirálu Deweymu
předsedovi Schurmanovi a proí
Worcesteroví z filipínské komise

generálům Otisovi Millerovi a

Lawtonovi a dopisovateli jednoho
illustrovanébo časopisu z New
Yorku Tím prý dopustil se vele-zrád- y

Poštovní doprava na Fi-

lipíny brožurám zakázána a ve

Washingtonu mají už také para-

graf dle něhož Atkinson mohl by
býti těžce potrestán Nečetli jsme
sice ony brožury ale pochybujeme
silně že člověk tak úzkostlivě
konservativní jako Atkinson na-

psal by něco hrozně revolucionář-skéh- o

že by články jeho mohly
roznítiti vzpouru v našem vojsku
na Fjlipinách jako strašpytlové
v odboru války se bojí Výtečníci
tito dokazují pouze touto ruskou
censurou že mají špatné svědomí
a zároveň sami prozrazují jak
křehký je ten skleněný domek
němž se nalézají Na místě aby
jako muži odrazili pádný důvod—

volají na pomoc policii! Toto

jednání má ostatně také dobrou

stránku Znechutí aspoň jak ná
leží imperialismus a vojáctví veliké
většině národa jež zajisté svobo

dy si váží a zvláště censuru nená
vidí

Pokrok ve správě mést

V posledním čísle známého mě

síčníku "Review of Reviews" shle
dáváme řadu článků o obecní vlá
dě ve velkých městech amerických
V této době kdy mohutné kombi
nace kapitálu vyvstávají stále

drzeji a kdy naše ústřední vláda
se přiznává že jest aspoň tichým
spoluvinníkem tohoto obrovského

spiknutí proti blahobytu národa
čtou se pojednání tato jako zkazky
z lepších krajů Vidíme tu že
užší kruhy občanstva vybředávají
z poddanství politických mašin a
kdekoli příležitost se jim naskytne
potírají porušenost a bezohledné
kořistnictví Z úkazu toho čerpati
lze nadějí že blahodárná reforma

bude se šířit! do státních kapitolů a
konečně do sídla ústřední vlády
ve Washingtoně

Mezi velikými obcemi této země

zjevem zvláště potěšitelným jest
San Francisko Tam přes odpor
všech korruptních živlů přijat byl
nový "cbarteř dle něhož o důle

žitějších otázkách veřejných —

jako na příklad udělování neb pro-

dlužování výsad soukromým kor-

poracím—rozhodovat! bude přímo
lid A nejenom referendum bu

don roíti v San Francisko V

cbarteru je též opatření pro inicia-

tiva totiž že jisté procento občanů

peticí poiádatí může mayora o

předložení určité otázky k veřej
nému odhlasování a ie výsledek
tohoto bude konečným bez ohledá

dělaly nestojí dohromady za to

aby se vedl o ně boj nějaký Jest
jich asi tucet a sice 10 obydlených
a 2 neobydlené mají úhrnem

1700 čtv' mil povrchu svého
asi 36000 obyvatelů Vyvážejí
kokosové ořechy jež suší a v

1896 jich vyvezli za $231000
Nalézají se 2000 mu jižně od Ha

vajsxycn ostrovo a mely by pro
Soustátí cenu pouze jako uhelná
a přístavní stanice zvláště kdyby
byl uskutečněn průplav nicara

guansKy neD Dy Dyn pravé na
cestě z průplavu toho na Filipíny

NEBRASKA

— Kuřte Pospíšilovy Porto Ri
co doutníky z Wilber Neb tÍ7g
— Novýschuylerský poštmistr

H C Russell nastoupil již svůj
úřad v v:-
— Městská rada ve West Point

usnesla se postaviti ještě jednu
vodní nádržku
— xsaDozni nae v Lincoln za

hájili křižácké tažení proti "spo
lečenskému zlu''

— Za měsíc duben zmenšena

byla hypotékární zadluženost
okresu Folk o $1240625

— V Keatney vyhořely v úterý
časně ráno čtyři dřevěné domky na

25 ulici a Central ave Skoda

$6000 pojištění $2500
— Na odporučení poslance

Burketta jmenován bude Fred W
Miller z Falls City dozorcem sčí
tání lidu v prvním kongresním
distriktu nebrasském

— V těchto dnech došel nás
na výměnu časopis baunders
County New Era schopně řízený
panem Ericem Johnsonem Jest
to leden z nevětších týdenníků
Nebrasce

— S panem J M Wojtou
Weston splašil st minulý týden
kůň do pryčky zapřažený Roz
bil povoz a p Wojta byl vy
mrštěn ale na štěstí unikl vážněj
Šímu zranění

— Nej vyšší soud vydal rozhod
nutí že ručitelé bývalého olejního

inspektora Lh Hutona nahradili

musejí státu $562256 kte
roužto částku jmenovaný úřadník

"zapomněl odvésti

--- "Kupct a básník" pp A Z
Donáto a Boh Peci Za spolu-účinková- ní

těchto dvou výtečných
herců bude se v Clarkson opakovat
v sobotu dne 13 května 1899

Vstupné bude snížené t63x

— České dámy v Plattsmoutb
Neb darovaly tamnímu sboru
Tělocvičné Jednoty Sokol skvost

ný americký prapor jehož svěcení
oslaveno bude v sobotu 13 květ-

na Paní J Hudečková bude
matkou praporu

— Sbor řiditelů státní rady ho-

spodářské rozhodl se po delším
uvažování nepořádati letos žádné

výstavy jak dříve již jsme ozná-

mili výstava letošní měla býti
konána v obvodu výstavy Větší

Ameriky v Omaze

— V Grand Island spáchala
sebevraždu mladá dívka Bertha

Gregorova Milenec oznámil jí z

Iowy že se nemůže ještě ženit

poněvadž starati se musí o starou
matku a slepého otce a sdělení
toto dohnalo děvče k zoufalství

— T Duda v Linwood Neb

právě otevřel nový závod s hospo
dářskými stroji vozy kočáry itd
a čeští rodáci učiní dobře když jej
navštíví a přesvědčí se jak u něho
mohou laciněji koupiti nežli kde
kolik jinde (dt ídt

— V prvním pluku nebras
ském kterýž tak znamenitě se

držel na Filipínách zmohli jsme
se na českého důstojníka Seržant

Henry Fingado z Wahoo od
něhož před časem též dopis jsme
přinesli povýšen byl na odpo-
ručení zesnulého plukovníka Stot-senber- ga

na poručíka
-- 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—301

— V Ord uvedena byla gene
rálním pobočníkem Barrym nová
setnina do zreorganisované milice
nebrasské Po složení přísahy
zvolila si důstojníky jak následu

je: Charles E Locke kapitán
James A Patton první poručík
George II Pierce druhý poručík

— Daes týden ráno zemřela v

Crčte vc stlfí 70 roků manželka

vém

Druhým městem zvláště pokro
čilým je Detroitkde prvně mayor
nynější guvernér Pingree zvedl

pochodeň reformy před jejíž ja-

sem zalezli všichni cicopasníci
političtí jako netopýři před slu-

nečným dnem Vydřidušským
korporacím jest nyní v Detroit
tak nevolno že na příklad společ-
nosti pouličních dráh ochotny
jsou prodati veškeren majetek
svůj městu za podmínek pro toto
velmi výhodných Ž obec k

uzavření transakce této oprávně
na byla zvláštním zákonem sně
mu zmínili jsme se již dříve ve

zprávách Uvážíme-l- i dále že
Detroit jest jedním z nejkrásněj-šíc- h

a nejčistších měst v zemi a

že daně zvláště pro menší majet-
ky jsou tam spravedlivě nízké
vidíme co docíliti může probudi-
lé občanstvo vedené poctivým
vůdcem :

Ještě větší radost nežli z De- -

troitu může míti každý přítel po-

kroku z města Toledo v Ohio
kde přes zuřivou agitaci obou vel-

kých stran a proti peněžnímu
vlivu sdružených monopolistů
zvolen byl za mayora neodvislý
kandidát Samuel MJones Jak
slavné bylo jeho vítězství dokazu-

je Dejlépe ta okolnost že dva pro-
tivníci jeho obdrželi dohromady
7000 hlasů a on sám — 17000
Na místě vychvalování tohoto Jo-ne- se

uvádíme některé jeho ná-

vrhy obsažené v poselství ku
městské radě Nejdúležitější jsou
tyto: Zřízení městského závodu k

výrobě plynu na topení —Obecní
vlastnictví a správa elektráren —
Žádné udělování neb prodlužová
ní výsad bez schválení lidu —Vy
konávání veřej ných prací jako dláž

děníkopání stok a pod přímo mě
stem —Zřízenídětských zahrádek

—Kropení ulic městem samotným
Povolení peněz pro hudbu

_

v par
___- T 1 V #

cicn — vynrazem pozemků pro
dětské hry — Zařízení bezplat-

ných veřejných lázní — Zrušení
veta mayorského a nahrazení refe
rendem — Ph známé upřímnosti
Jonesově můžeme očekávat! že
zasadí se všemi silami o provede
ní těchto reform

V Denver kteréž jest jedním
těch málo měst kde soukromá

společnost vlastní vodárnu pora
žen byl také vliv korporací a ma

yorem zvolen muž H V John
son jenž přeje veřejnému vlastni
ctví vodárny plynárny elektráren
a pouličních dráh V městské ra
dě čtrnáct ze šestnácti čleoů zvo
lení byli na platformě kteráž od- -

poručovala tyto opravy
Ze St Louisů také leccos potě

šitelného lze zaznamenali Letos
poprvé v historii města kandidáti
různých stran navrženi byli přímo
lidem ph předvolbách a nikoli
konvencích jak dříve se dálo To
mělo za následek navržení a zvo
lení úřadníkú poctivých a dobrých
v něž lid má důvěru Mimo to
St Louis dává ještě jiný příklad
o poctivém hospodářství v úřa
dech Byla tam postavena krásná
radnice za $2000000 a to bez
centu dluhu Celý obnos sehnán
byl z každoročních splátek z běž

ných daní Jaký jest rozdíl mezi
městem spravovaným skutečně li-

dem a městem nalézajícím se v

mocí politického "gangu'' nejlep- -

ší příklad poskytuje Filadelfie
Tam vynaložili už dvacet milionů

dollarů na radnici a ještě není ho-

tova Za to ale každoročně sta-

tisíce dollarů plynou do kapes
politikářů a kontraktorů kteří

jsou v "kroužku New-yors-

Tammany Hall je sborem anděl

ským' u porovnání s filadelfickou
politickou klikou

Všimneroe-l- i si měst kde občan
stvo se utěšeně probouzí musíme

dojiti k náhledu Že skutečná re-

forma vzniká a nejrychleji cestu
ku předu si razí ~ na západě
Snad příští pokolení nebude již
svědkem té ohavné porušenosti
politické jaká nyní na mnohých
důležitých místech drze se roz-

tahuje K docílení toho třeba je
práce k níž každý dobrý občan
ochotně ruku měl by přiložili

V žádné domácnosti by
neměla chyběli "PraUká domácí

mast" Jest osvědčeným prostřed-
kem proti zapáleninám ranám
vředům a oteklínám které zhoií
nejkratší době Jsou z lékárny

Dra Fragnera v Praze a hlavními

zástupci téhož pro Spojené Státy
jsou: Ivdtbibstf
Prague Import Co POB 253

New York City

Úplný seznam knih k dostá
ní zdarma v knihkupectví Pokro
ka 2i~a4s

Zprávy ze Samojských ostrovů

docházející jsou opět velmi znepo
kojující neboť rebelové stále po-

sunují se stále blíže k Apii Do

pisovatel Reuterovy novinářské
kanceláře sděluje že jest nepocho-piteln- o

jak vlády kontrolu nad

ostrovy mající mohou situaci tak
lebce pojímati Německo a rebe
lové prohlašují vítězství svá nad

anglickou a americkou diplomacií
Dopisovatel uvádí že rebelové s

velkou obtíží budou přinuceni k

podrobení se Dům amerického
místokonsula ve Falifa byl minu

lý týden zničen kdežto německý
nedotknutý Zástupci britické a
americké vlády odsoudili jednání
výkonných mocí které kloní se k

zastavení nepřátelství Dva dny
po bitvě u Vailima táhl poručík
R A Gaunt z britického křižáku

Porpoise se svou četou do tohoto
města aniž by mu byl kladen ně

jaký odpor ? Jeho pak následova
la jiná anglická četa pod velením

kapitána Sturdee-h-o a poručíka
Cave-- ho Zde zjišiě 10 bylo Že

rebelové bránili postavení své ne-

daleko obydlí zemřelého R L
Stevensona odkud řízena byla
bitva Ztráta rebelů není sice
známa avšak jest mnohem větší
než se z počátku soudilo Hlavní
oddíl Mattafových přívrženců kte-

ří súčastnili se bitvy u Váilima

uchýlil se na západ ku Lulu-moeng-a

kde očekávají přívržence
nastoleného krále Byl jim dán
rozkaz aby poruMka Gaunta po-

pravili Rebelové pečlivě chrání
zbraně jimiž jsou ozbrojeni a pra-
ví se že třináct lodí z vvebodu

přijíždí s ozbrojenými rebely ku

pomoci Doufá se že město bu-

de ušetřeno

Admirál Kautz má uloženo při
činiti se aby rebelové nebyli po-

vzbuzováni ku vzpouře Presi
dent McKinley schvaluje úplně
jednání admirálovo varuje ho
však aby neproléval krev jenom
"v nutných případech Tím ovšem
není řečeno že Kautz by byl ob
mezován ve svém působení na

opak on obdržel plnou moc aby
hájil zájmy příslušníků americké

anglické a německé vlády a ná-

sledovně zastupuje ne jednu vlá-

du nýbrž všecky tři jež mají pro-
tektorát nad ostrovy
' Z Funchal na Madeiře píše pí
R Stevensonová londýnskému ča

sopisu "Westminster Gazette'
DomDaraovani samoiskýxh vesnic
americkými a anglickými válečný
mi loděmi následovně: "President
McKinley nedovolil zapalovali ku
bánské osady dokud nebyl učiněn

výpad se strany nepřátelské a ko- -

modor Watson měl zapovězeno
útočiti na neopevněná města Má

platiti tato šlechetná zásada pou
ze pro civilizované národy? Sa

mojské vesnice byly obydleny bez-braný-

domorodci v době kdy
granáty z válečných lodí šířily
spoustu a zkázu na vše strany
Za takových okolností padaly že

ny a děti jako mouchy Vrchní
soudce charakterisuie se slovy

Nebyl jsem nikdy šťastnější!"
jež vyjádřil v dopise bratru své
mu zaslaném Jest to obmezený
člověk jehož obrazotvornost ne-

aoveae si preastaviti ty hrůzy a

bědy bombardováním povstalé
PláČ nemocných Žen i dětí volá
ní raněných o pomoc a zoufalí
útěk ku porodu pracujících matek
z hořících budov to vše mísilo se
v zuřivý rachot vrhaných granátů
amerických a anglických lodí

Kdož jiný jest za tyto vraždy než
Amerika a Anglie?"

Soukromé dopisy z Apid ozna

čují vesměs anglického konsula
Marse--a za úhlavního nepřítele
Němců Tento jest synem angl
guvernéra na Helgolandu obdržel
německé vychování byl kadetem
u pluku gardových hulánů avšak
nestal se německým důstojníkem
jedině z té příčiny že odepřel
státi se poddaným Německa

Do Apie přibyl novozélandský
parník Tutanekai se zprávou Že

dohodčí komise jest na cestě ku

Apii a obyvatelé přející si mír
toužebně ji očekávají Porada
třech konsulů amerického angli
ckého i německého týkající se do
hodčí komise nemohla se na ni
čem ustanovit i poněvadž něme-

cký konsul nesouhlasil v ničem s

návrhy druhých konsulů

Včera uveřejnil National Zei- -

tung v Berlině zprávu z Apie da-

tovanou 22 dubna že Mataafa

ustoupil se svým vojskem na zá-

pad ďo vnitrozemí takže žádna
srážku s jeho vojskem nelze oče-

kávali Němci jsou prý spokoje-
ni výsledkem akce na ostrovech

nebof nestraň nost prý konečně

Ij-- se bus aiaviti tnaafy

SEMI WEEKLV ED1TION

Poblished by National Printlnfir Co
509-1- 1 So 12th St — Tel 1008

Subscriptlon ty malí - $250 per year

Vychází každá litery a pátek

Národní TiskánsaVydává - - -

509-SI- I jliní 12 ulice-Tel- efon 1008

řídící redaktor: - - J Rosický

Předplatní i

V místí a dodávkou do domu bez přílohy Í300

8 přílohou
„ OnntunB Stítv a Kanadu bez

Knihovny Americké
W- -

S KnihovnouAirríckouIS
Do Cech beipHlohyri — í3-0-

HnUlolinil i

Každý předpl tóitel oprávněn j k prémii

Ohlášky

Drobné a různá oblářky uveřeJBujem pouu
Jen když peníze k objednávce přiloženy jeou
4a drobné obláSky obyěeiné velkosti nepře- -
uhnil i i:alec iitíme 75 centtt za tuarat £a
rázná ohlášeni blahopřáni úmrtí a jiná eita- -

Bie lltfl tři palce za každé uveřejním
Nechť k J proto přiloží objednarcn tou
peníz jak velkou ohlášku míli si přeje Ceny
hláiek na delší dobu oznámí a ochotně na
požádání

Zásilky peaěz
Jsou nejbezpeínějíí když se koupt na poltí
eb expressu "Money Order" a týž nám ae

zaile Též v registrovaném dopise aneb po-

ukázkou bankovní jest zásilka jista ha
chce platitl "checkem" na bank nechť zaila
s S5 centu více proto že tolik musíme platit
banku za kolekci aneb ať koupi směnku
(draft) na Omanu Chicago neb New Vork Na
list drahných peněz plijmeme též t - a

kolky Viechny zásilky nechť jsoU
zaslány pod jednoduchou adresou pouze tak--:

Pokrok Západu
Omaha Neb

Omaha Nebr 5 května 1899

V TOMHLE ZVYŠOVÁNÍ MZDY DÉL- -

nické také musí vězeti nějaké

spiknutí nepřátel stříbra

První máj minul a po žádné větší
' stávce ani potuchy Tak to vy-

padá jako by ani dělníci pro sa-

mou práci neměli času na st raj ko-

vání

Vyšetřování stravovatelského
odboru a správy Národní budovy
v New Yorku skončilo skoro stej-

ně a dopadlo — také skoro stejně
Nejvíce dostali ti kdož je vyvolali

Kmen Makabebů na Filipínách

provolával Američanům "Vivas"
a honem se pustil do Tagalů
když každému kdo chtěl praco-va- ti

nabídnuta byla denní mzda

50 centů ve stříbře Z takových
lidí zajisté mají radost američtí

kapitalisté a — Mr Bryan

Zprávy o rozvoji amerického pru-mys- lu

a vzrůstání příjmů vlád-

ních naplňovaly by nás větším

potěšením kdyby nebylo té smutné

pravdy Že tyto výsledky moudré
domácí politiky a přičinění národa
pohlcuje vedení zbytečné války a
z něho vyplývající militarismus

Na banketu Republikánského
klubu v Bostoně prohlásil senátor
Hoar: "Nevidím rozdílu v lynčo-
vání jižního poštmistra a lynčová-
ní jistých líJí poněvadž myslí že
vláda vyvozuje svoji spravedlivou
moc ze souhlasu ovládaných a

pochytili tyto ideje z ústavy Spo-

jených Států" Jsme opravdu
zvědavi podle jakého paragrafu
pohnán bude Hoar k zodpovědno-
sti Nebo snad naše milostivá
vláda neuvalila ještě censuru na
řeč?

Za minulých "hubených let"
přestalo téměř přistěhovalectví do

Spojených Států ale nyní opět
pouze do New Yorku přijíždí té-

měř 2000 osob každodenně Úkaz
tento dá se ovšem snadno vysvět-
lit! Když zde bylo zle nikdo sem
nikoho nezval poněvadž evropská
bída nelišila se v ničem od ame-

rické Nyní když opět jest lépe
lidé z ciziny zde usazení zvou
do země této své příbuzné kteří
ve staré vlasti klesají v boji o exi-

stenci

Američtí kapitalisté slaveni jsou
po celém světě pro zakládání a

podporování vysokých učilišť ale
že by tato lidumilnost jejich nějak
zvláště prospívala zdejšímu škol
ství nelze říci Loni vypuzen byl
x Brownovy university předseda
Andrews znamenitý vychovatel

poněvadž projevil své poctivé mí
nění v politice a nyní má býti po
kárán řiditel evaostonské univer-

sity Henry Wade Rogers poně
vadž předsedal proti imperialistic-k- á

schůzi v Chicagu Za okolností

podobných zdi se že kapitalisté
peníze na vysoké Školy vynaklá-

dají jako dobrý "investment" —

aby v náhradu za ně vychováváni

byli patolízalové a lidé zájmům

jejích holdující

Ajtelačmí spolkový soud v St
Leoisn vydal rozhodnutí kteréž

jt t"oa vránou mezi těmi různý-t- ri

Tfzsty soudními posledních
Li Sclfnje totiž proti kapitálo
Cla ti to tr pííI olovnického
' ř3 l:"f2 cil pcUedívku on

--n -- -

čanské si pohovořili
— V okresu Richardson vyskyt

la se mezi dobytkem ozhřivka
Dle záona každé takové zvíře má
býti zabito a majiteli poskytnuta
přiměřená náhrada ježto však k
úČeli tomu žádných peněz sněmem
nebylo povoleno jsou obavy že
se nemoc rozšíří Zákon též sta
noví pokutu na majitele který
nakažené zvíře nechal by volně
pobíhati

— Richard Neary a George
Kenwortby dva farmářštímladíc
koupili v pátek minulého týdne
něco zboží od jistého nrodavaře
North Platte a zaplatili mu kon- -

fedeřačními bankovkami na něž
obdrželi správně zpět Když byl
pedlák" upozorněn rfa svoji chy

bu dal oba zavříti a soudce na-

měřil každému $20 pokuty a za

placení útrat

— V posledních dnech spadlo
ve státé značně blahodárného
deště ale na mnohých místech
vichřice řádila a blesk bil Blíže

Randolph usmrcen byl ve středu
Albert Wagner a otec jeho těžce

popálen Bouře zastihla je při
orání Též jeden kůň byl zabit
V David City uhodilo do domu
příručího okresního klerka Hol-land- a

a velká Škoda způsobena
- Velmistr známého řádu sta- -

rodávných sdružených dělníků
rozhodl že lóže nebrasské opráv-
něny jsou na sjezdu velkořádovém
ku jednomu zástupci každá a dále
ku jednomu dalšímu za každých
padesát Členů aneb za větší zlo-

mek počtu toho Na základě
jistého dodatku ku hlavním stano-
vám se tvrdilo že každá lóže

oprávněna je pouze ku jedDomu
zástupci bez ohledu na počet
Členů '

- Okres Dodge také přispívá
několika číslicemi o lepšení se
časů Bylo tam totiž za měsíc
duben zaneseno qq hypoték na
movitosti v obnosu $1541073 a
vymazáno 72 v obnosu $27633-4- 2

Farmářských hypoték zane
seno bylo 15 v obnosu $29014- -

27 vymazáno 35 v obnosu $63- -

184 Továrních a městských hy
poték zaneseno 14 v obnosu
16870 vymazáno 23 v obnosu
3i496- -

—- Kolem 2 hodiny v úterý
ráno povstal oheřl v hostinci n

Franka Bartoše v Linwood a brzy
potom chytl smíšený obchod No
váčka a Kobzy Přes všecko úsilí
hasičů obě budovy byly úplně zni-

čeny a něco málo zboží zachráně-
no Hostinské stavení vlastněno

bylo pivovarnickou společností z
remontu Pojištění obnáší $600

škoda $1000 Nováček a Kobza
měli budovu a zboží pojištěny na
$1500 kdežto ztrátu si páčí na
2000 Panuje domněnka Že po

žár byl dílem paličovým
— Do zajímavého sporu dosta-s- e

civilní a vojenské úřady v
okresu Dawes ťřed nějakou do
bou utekli z Fort Robinson dva

vojáci a vloupali se do jednoho
domu Po zatčení osobil si na ně

právo poručík Langhorne z první-
ho pluku jízdy a zároveň okresní
šerif Poslednější uvěznil konečně

provinilce ale tu dostal od Lang-horn- a

dopis v němž mu týž vy-

hrožuje trestem dle odstavce 5455
opravených zákonů Spoj Států
Soudce Allen jenž nyní v Chad-ro- n

zasedá spatřuje ve výhrůžce
šerifovi též urážku soudu a proto
nařídil Langhornovi aby dostavil
se před něho 30 května a z pro-
vinění svého se zodpovídat

— Seznam cen udělovaných
celoročným předplácením na čelné

měsíčníky naleznete stručni vy
jmenované na obalech Diamond

Crmýdla díS64


