
4 Pokrok ZAbadu

Pokrok Západu
že o tom nebude panovatí sporu
vyjma snad p' Oliveria že všichni
ti kterýmž záleželo neb záleží na
národnosti své hlásili a hlásí se
ku některému neb některým spol-
kům v nichž působí ve směru

známé sanguinické povaze Kubán-

ců a Španělů nevraživost tato
bude trvati dlouhá léta jest zcela

přirozeno že vojsko naše tam
zdomácní a zalíbí si v té zemi tak
dalece že bylo by hříchem aby
vláda naše prodchnutá skrz na

skrz láskou k bližnímu odtamtud

je povolala a proto chtěj ne-

chtěj bude muset přivtěliti Kubu
k naší pevnině již také z toho
ohledu aby oněm nešťastným
Španělům nemohlo býti ubližová-

no Věru že dobrá výmluva jest

lené republikánské zástupce z
nsšeho okresu Pan Curtis byl a

jest demokratem byl zvolen co

takový avšak jeho smysl pro prá-
vo a spravedlnost nedovolily mu

aby dopustil se bezpráví pro
kteréž hlasovali skoro všichni
členové strany jeho nýbrž hlaso-

val proti straně své tedy proti
zbavení místa zvolených poslanců
republikánských Muž kterýž
jest tak svědomitým že dovede
vzdorovat! i nátlaku vůdců strany
své když chtí nepravost dojista
zaslouží si důvěry všeho obecen

ce nésti zodpovědnost aspoluvinu
za to co díti bude se v budou-

cnosti
-

Stanovisko své zaujali jsme po
zralé úvaze a v tom přesvědčení
Že jest pravým Ono sice neváže
nás pro budoucnost avšak tolik
řekneme již nyní jestliže strana

republikánská ubírati se bude ce-

stou rozpínavosti a imperialismu
a strana demokratická cestou f-

inančních a celních bludů setrvá-

me v postavení nestianném v

každém případě svědomitě a po-

ctivě dle přesvědčení svého posu-

zujíce strany a jejich jednání a

snažíce se sloužiti nejlepším záj-

mům celé země a českého volič-

stva zvlášť

NEBRASKA

— Nejlepší doutníky jsou Porto
Rico jež vyrábí V Ppspíšil ve

Wilber Neb — Zkuste je 79tí
— V Beemer se vezl po ná- -'

kladním vlaku Wm Cook když

pak před nádražím seskočil utr-

pěl tak těžkých poranění že z '

toho nejspíše zemře

— U Nebraska City pracovali
dva dělníci na mostě když tento
se sbořil a oba spadli s výše asi

20 stop do potoka Potloukli se
sice avšak ne smrtelně

— V Hackberry jel ioletý
chlapec Scotův v neděli z koste-

la při čemž se mu noha dostala
do kola a byla mu úplně zpřelá-mán- a

tak že musela býti v koleně
uříznuta

— Žádost o inkorporaci poda-
la v Lincolnu chicagská společ-
nost1 vyrábějící potřeby pro má-sla- ře

pode jménem Creamery
Package Mfg Co s kapitálem
400000

í— Ve Stan tonu dobyli se zlo-

ději :
do salonu Lueckova a roz-

trhnuvše pokladnu prachem vzali
z tni Ji 10 Sebravše si na cestu
ještě nějaké lihoviny a doutníky
zmizeli beze stopy

T-- V Culbertsonu se dostali do
hádky hospodský Wray s Rossem

majitelem zábavní místnosti a

když Wray chtěl Rossa udeřiti
židlí střelil jej tento pod páži
Byl zatčen a obžalován pro úmysl
zabití
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Záallky pcaei
jsou nejbezpeínéjlí kdyi ae koupi na poit
neb expressu "Money Order" a týl nás ae
zaíle Téi t registrováním dopila anee --

ukázkou bankovní Jest zásilka Jista Kde
ebce platit! "cbeckam" na bank neehf satCe
o 85 centtt více proto to tolik musím plašit
banku za kolekci aneb af koupi smtaJcu
(draft) na Omabu Chicago neb New Vsrk Hs
místě drobných penis piljmscne tas l I- - a
Hntove kolky Téechny ssstlky neohf lasu
zaslány pod Jednoduchou adresou pouze taat- -

Pokrok lipmA
Omaha Rok

Omaha Nebr 3 listop 1890

Moudří vždy-
-

ustoupí myslili si

nepochybní Angličané u Lady- -

smithu

Koloniální politika přivedla

Španělsko téměř k finančnímu

úpadku Anglii přivede k mravní

porážce a Spojené Státy v po
směch rozumných lidí

jjOERŠTÍ STŘELCI BEROU SI NA

mušku nejraději důstojníky ne

přátelského vojska Domnívají se

nepochybně když učiní neškod-

nými berany že stáda ovec zmoc

ní se snadno

Před sto léty snažil st zmocniti
Napoleon Bonaparte imperial- i-

stickými choutkami posedlý celé

ho starého světa a nyní hodlá jej

napodobiti Napoleon americký
novém světě Dějiny se opakují
a proto není zajisté daleká doba

kdy i McKinley dočká se svého

Waterloo

Angličané budou snažiti se aby

do šesti měsíců vztýčili vlajku v

Pretorii O tom zdají se býti
Boerové také přesvědčeni s tím

však rozdílem že kdežto Angli
čané domnívají se vztýčiti tam

vlajku anglickou Boerové jsou
přesvědčeni že přijdou tam s

vlajkou — míru

Nechť nikdo netvrdí že vývoz

našeho zboží nevzrústal! Naopak
on vzrostl zásluhou pana presi
denta tou měrou že z nedostatku

jiných výrobků vyvážíme již i

naše syny na bojiště filipínské
to jedině proto aby obchod ame-

rický zkvétal ku větší cti a slávě

strany republikánské!

President McKinley nepochybně
závidí admirálu Dewey-m- u nesčet

né potřásání rukou a proto na

vých cestách potřásá také rukou

kde komu Jelikož však dosud

pravice jeho neochabla domnívá

me se že potřásání toto se strany
obecenstva není tak upřímné jako
u admirála Dewey-h- o Inu ovšem
lásku lidu nelze koupiti ani za

dvacet milionů dolarů 1

Provolaní Mladočichu k naro--

du českému jež na jiném místě v

dopisu z Cech uveřejňujeme cha'

rakterisuje tuto politickou stranu
velmi pěkně a odhaluje nám v

jasném světle jejich nedůslednost

a nerozhodnost Kdežto na jed
nom místě bombastickými slovy
vyzývají český lid do opposice

proti vládě na jiném místě přidr
žují se pravice která má v parla
mentu dosud většinu Jaká o po-

sice neb dokonce obstrukce mla- -

dočeská to bude jsme věru

žádostiví zvěděti neb první ne

spokojenost kterou dali v parla
menta na jevo vyvolala v jejich

spojencích německých kleriká

lech hrozbo ie od pravice se

odtrhnou nebudou-l- i Mladočeši

housti podle píšťaly vládo í větši-

ny — A hrozba tato účinkovala!

Ubohý národ jenž má takové

vůdce!

Gexeral Lez jenž a minulých
dnech navrátil se do Washingto-
nu x ostrova Kuby vysvětloval
rresiientovi ie vojska našeho

j~t nevyhnutelně potřebí na jme-- r

svánía ostrově nemá li býti do-ttjtz-

ablllováno té

V" i3t!V-Í- J cianlJ vílce
— Vc!=i

národním Ten kdo vůbec k žád-

nému spolku nepatří dává patrně
svou lhostejnost na jevo a od ta-

kového nedá se žádná činnost
ani horlivost očekávat! Proto
bylo dojista místným že podnět k

Národnímu Výboru vyšel od spol-
ků organisovaných a skládal se z

jejich zástupců Všechny české

orgamsace bez výminky byly úsi
lovně zvány k súčastnění a též

opatření učiněno o zastoupení kra-

janů mimo spolků a jestliže se

opomenuli účastniti nebyla to

vina ani výboru ani organisace
nýbrž těch spolků a krajanů sa-

mých Však to je věcí až přes
příliš malichernou Ten komu
se jedná upřímně o věc bude

dojista ochoten pro ni spolupůso-
bili kdekoliv se mu příležitost
naskýtá Národní Výbor neměl
co dělati s theoriemi co a jak
bude v budoucnosti nýbrž počítal
s přítomností s poměry a okolno-

stmi panujícími Tehdy jak se

pamatujeme uznáváno bylo vše
obecně že jest zapotřebí aby
světzejména americký světseznal

snahy a úsilí lidu českého v mi-

nulosti i přítomnosti ve staré
vlasti i zde a spravedlivěji nás po-

suzoval než dosud K tomu
účeli byl v život vevolán a pojal
za účel: 1) Zřízení korrespon
denční kanceláře v Praze ku roz
šiřování pravdivých a spolehlivých
zpráv 2) Vydati aneb přispěti
ku vydání dějin českých v řeči

anglické 3) Sbírali materiál pro
budoucí dějiny Cechů v Americe

4) ZaloŽiti časopis anglický k ší
ření známosti o věcech českých
Každý z těch účelů byl dobrým
šlechetným a potřebným každý
upřímný Cech se z kroků těch ra
doval jen že při naší vznětlivé a
těkavé povaze ta radost nebyla
trvalá Výbor konal své povin-
nosti svědomitě přinášeje ochotně
oběti vyžadované na penězích a
čase vzdor tomu že mu všelijací
lidé jeho působení ztrpčovali
Zázraky a divy nekonal a kooati
nemohl a za okolností a prostřed-
ků mu poskytnutých vykonal více
než se právem očekávati dalo
Ovšem co pan Oliverius vyko-

nal v tom aneb jiném ohledu ná
rodním bylo nezměrně více On

pro činnost národní aechť v

směru neměl nikdy

ruky pomocné nýbrž vždy jen
kritiku odsuzující a neúprosnou
kritiku Vše co nevyšlo z jeho
hlavy nestálo ani za hniličku
Sám nevykonal nic ale nechtěl
nikdy také aby kdo jiný co pod-
nikl Jeho činnost byla tedy bo-řiv- á

a ne tvořivá

My pana Oliveriusa vážili sobě
co přítele a nikdy jsme jej nepod-
ceňovali ale přiznáme se že jeho
filipikou úcta naše k němu nevzro-

stla ani o mák

Zprávy osobni

— Pan Jan Mareš z Linwood
navštívil nás minulý úterek nalé-

zaje se v Omaze za obchodními
záležitostmi Jak nám sdělil po-

ciťuje na venkově každý že jsou
časy lepší než bývaly před třemi
až čtyřmi lety a mnozí z těch kte-

říž věřili přeď třemi lety ie nemů-

že být lépe bez volné ražby stříbra
přišli k tomu poznání a přesvědče-
ní že Pokrok Západu měl tehdy
pravdu právě tak jako před sed-

mí lety kdyl předpovídal Že zru-Še- aí

ochranného cla bude mít' v

zápětí všeobecnou tísefi a bídu

jak v oborech průmyslu tak i ho-

spodářství
— Paní Semerádová matka

našeho přítele a jednatele n

Howells navštívila Omabu kon-

cem minulého týdne aby se ještě
podívala na výstavu dříve nei ta-

to se skončí Měli jsme potěšení t
její návštěvy ačkoliv spěchala již
zase domů a nevzala si Času aby
se v našem závodu trochu po-

ohlédla

Lidské telo
Veda TÍÍmá sobi nyní vfer mechanfstnu

lidikébo tíla nei kdykoliv dříve Shleda-
la t všechny vrmoicooatl tdar neb
nezdar ittttf neb mia+rie tilem se KdL
Xaulenf 1 toho test patrným Zdokonalte
tí telo To m m&ie atáii porna pro
tiednictvÍB žaludku Jealll Jest slabým
pfiaobf jedo-rat-

e

týroíty oslabuj kaldf
úd v tíla Mftieu JJ poallnlU odrietl
ilaym oifváofm Hoateitera 8 lom ach
Bittera To leat pfiroaeay ialudačaí lék

který i ebaobl mírně a Jemně Vyřiad
tělo poTtbodi játra potili ledy] ay a
ileoaí trleaně idraTÍ ▼Ibee PotadajU
Ja od Vašeho lékárafkaa pHklMaéU k
torno aby iTltttai mii barml kotek kryl
rdlolákve

F?ai~!2ceSa ca Esovou Aao

někdy nad zlato!

Státní volta v Nebrasce

Rok letošní jest v politice nebo
li volbě rokem "lichým neboť
nevolí se státní úřadníci" ani
sněm ani poslanci do kongresu
ani volitelové presidenští nýbrž
pouze jeden člen vrchního soudu
a dva řiditelé university A přece
shledáváme letos v Nebrasce větší
úsilí se strany politikářů než-- li

obyčejně ba skoro takové jako
při presidentské volbě Obě stra
ny vysýlali během kampaně celé

houíy svých řečníků aby sobě vo
ličstvo naklonili

Příčina toho jest na snadě Jed
nak jedná se tu o politickou pře
vahu ve vrchním soudu však
hlavně o to zda-l- i výsledek pova
žován býti má za schválení pana
Bryana a jeho známých politi
ckých a národohospodářských ná
hledů aneb za schválení politi
ckého směru kterým se béře ny
nější administrace

Pokrok Západu jak známo na
ším čtenářům nebral a nebéře
valně účastenství v zápase státním
Pověděli jsme po konvencích a po
nominacích nepokrytě a svědomí
tě co si o situaci myslíme a vzhle
dem ku významu výsledku ne
mohli jsme a nechtěli zaujmouti
stanovisko ani v zájmu ani proti
žádné z obou stran Voličové

rozvažující asi postřehovali situ

aci však nechybělo též na tako
vých kterým snad bylo nápadným
že Pokrok Západu jenž vždy a ve
všech případech zaujímal stanovi
sko rozhodné a promluvil pravé
slovo v čas podle svého svědomi
tého přesvědčení tentokráte zů
stává nestranným a nehotlí pro
stranu ani jednu ani druhou
Pokrok Západu ovšem vždy by!

neodvislým a ač ve volbách

podporoval vždy zá-

sady a navržence strany republi- -

KansKe neDyi niicay siunou ani
otrokem strany a ve volbách stát
ních a místních velmi zhusta po
stavil se proti straně vlastní i

podporoval navržence jež za lepší
uznával Tak učinil kupříkladu
v roce 1890 v prohibiční kampa-
ni podporujíc demokratického
navržence pro guvernérství Boyda

naproti republikánu Richardsovi
Podobně jednal před Čtyřmi lety
podporuje místní společnou tiketu

proti republikánské Letos taktéž
v místním zápase odporoučí voli
čům českým v Douglas County
navržence spojených stran na

proti navržencům republikánské
mašiny Však ve volbě státní
zůstal jak praveno tentokráte
nestranným Jelikož jednali jsme
vždy svědomitě přímo a otevřeně
tak že o nás mohl každý véděti
říci jaké stanovisko zaujímáme a

jelikož nepřejeme si aby snad
tentokráte křivě vykládáno bylo
chceme 8trudě vyložili příčiny
kteréž vedly nás k tomu abychom
pro letošek zůstali úplně nestran
nými
Hlavní z příčin toho byla důle

žitost jaká se přikládá výsledku
volby v ohledu národním Zvítě
zí li guvernér Holcomb ' bude to

považováno za vítězství pana
Bryana a jeho známých náhledů o
otázce finanční a celní s kterýmiž
nesouhlasíme a souhlasiti nemůže
me Naproti tomu zvítězí-l- i pan
Reese bude to považováno za

projev schvalující nynější politiku
administrace totiž rozpínavost a

imperialism kteréž považujeme za
zlo ještě větší Mimo toho zhnu
silo se nám když jsme seznali že

politickým kruhům tak velice zá-

leží na tom t obou stran aby do
cílili zvolení svého kandidáta a

tak nadvládu ve vrchním soudu

wy povazujeme vrcnni soud za
baštu spravedlnosti kdež politika
místa míti nemá Když ale vidí
me že politikáři obou stran tak
úsilovně namáhají se aby strana
jejich ve vrchním soudu vrchu na
byla nemůžeme jinak než-l- i míti
za to ze jedná se politikářům o
to aby vrchní soud ovládatí moh-

li a že proto není týl Čím by býti
měl nýbrž ie korrupce a poruše
nost již i v ta místa zasáhla Z té

flZiaj nečistili jsme nadržovali

stva
Podobně spolehliví jsou též

ostatní navrženci demokratické

strany tak že čeští voliči kteří

obyčejně hlasovali se stranou re-

publikánskou mohou splniti pří-pově- ď

danou v oné památné
schůzi a mohou hlasovati pro tuto
tiketu v tom vědomí a přesvěd
čení že nejen hlasují proti kor

ruptní 'mašině městské nýbrž i

pro nejlepší navržence ze všech

Co Čechové máme povinnost
abychom stáli při krajanech svých
a ku zvolení jim pomohli Volby
místní mají pouze nepřímého
vztahu k politickým otázkám
zásadám V podstatě nezáleží na
tom zdali přívrženci jedné neb
druhé strany politické slouží nim
v úřadech okresních Však co
Čechům záleží nám dojista na
tom abychom měli zastoupení
abychom nestálí za jinými nýbrž
abychom požívali týchž práv
výhod jež jiným jsou dopřávány
a k nimž co občané svobodné
země jsme oprávněni
Podle toho jak zachovají se

čeští voličové v nastávající volbě
budou v budoucnosti posuzováni
Jestliže budeme státi pevně co
skála při původním usnesení svém
a svých krajanech navržených na
tiketě spojených stran a tak po
trestáme zrádnost dáme tím na
srozuměnou kruhům politickým
obou stran že nesmí nás klamati
nesmí dopouštěti se zrady nás
nesmí nás za nos voditi a zneuží-va- ti

ku svým nekalým účelům
nesmí námi opovrhovati nás od- -

mřtati a odstrkovati nýbrž Že

musí plniti sliby nám dané a jed- -

nati s námi poctivě!

Kdybychom to neučinili kd

bychom dopustili aby rozraženy
byly šiky naše aby podplacení
nádhončf Jidášové kteříž za

mrzký žold zaprodali sebe od-

vrátili nás od úmyslu našeho pak
bychom tím pouze dokázali svoji
slabost a nerozhodnost svoji ne

spolehlivost v jednání politickém

svoji nevyspeiost a nezralost a
stali bychom se posměchem a po
vrneiem v kruzicn vereinycn a

politických
Čeští voličové v Omaze mají na

vybranou zdali máme si získati

jednáním svým vážnost a úctu
aneb posměch a opovržení

Hora pracovala ko porodu a po
rodna — mys

Před Šesti týdny sdělil pan Oli- -

veríus našim čtenářům že prý měl

již po více než třicet roků nějaký
tajný plán jak zbudovali nějakou
oárodnf orgamsaci jelikož vše co

tu kdy bylo neuznával za dobré
V minulých Číslech podali jsme
tedy ten jeho plán a přiznáme se
bez mučení Že učinili jsme tak

pouze jenom proto aby nemohl

pán Oliverius říci ie jej dle jeho
domnění po obyčeji všech jiných
lidí ignorujeme Čtenářové naši

nepochybně ten jeho elaborát po-

soudili Stručně pozůstává v tom
že měl anebo měl by býti svolán

sjezd všech občanů kteří by se o
věc zajímali a tento sjezd by měl
rozhodnouti zdali je možno naši
českou národnost zde v Americe
udržeti To se rozumí že ten
sjezd jestli by se vůbec sjel

by musil uznati že trvale a
do nedozírna národnost svou zde
udržet nemůžeme tak jako ji
neudržel žádný národ jiný ani
Holanďané ani Francouzové ani

Špaoělé ani Švédové Když by
tento sjezd uznal že to nejde
pak' měl rozhodnouti co dělat

Nepochybně že by rozhodl aby
chom všichni spáchali samovraž-d- u

tak aby byla potvrzena prav
divost letáku "lživých bratří"
Nu tak to teď všechno víme!

Pana Oliveriusovi se ulehčilo ie
si schladil svou Žáhu na nenávidě-

ném Národním Výboru který byl
mu solí v očích protože v něm
zasedal též Jonái Zdrftbek Palda
a snad i jiní Neštěstí se při tom
nestalo Žádoé
čtenářové '

by nám dojista ne

odpustili kdybychom se chtěli
pouiUti do rozboru elaborátu p
Oliveria vlak ttračxi t?i?es!a- -

NavrŽencl spojených stran

Douglas Copnty Nebr

Na okresní tiketě v letošní vol
bě postaven byl ku přání českých
republikánů samých vyjádřenému
v indignační schůzi kteráž se od

bývala když cítilo se české volič-

stvo uraženo v nejbluších útro-

bách zrádností a ošemetností

městské mašiny a zejména pana
Rosewatera český kandidát Jest
to poprvé co na okresní tiketě
nalezl místo jeden z krajanů na

šich a to krajan kterýž těší se
všeobecné vážnosti a úctě kterýž

vyrostl zde mezi námi jehož
všichni známe a o němž všichni

přesvědčeni jsme že hoden jest
podpory jemu věnované a že ne
skláme důvěru v něj kladenou —

Dr Louis Svoboda

Když valné shromáždění če-

ských občanů odbývané po repu-

blikánské konvenci odporoučelo

jeho navržení panovalo tehdy

jednomyslné mezi námi smýšlení

abychom důstojnou odpověď dali

na jednání republikánských poli-

tikářů kteří sice umí Cechů po-

třebovat při volbách a předvol-
bách avšak neuznávají je za hod-

ny aby poskytli jim též příležito-
sti podíleti se činně ve správě
obecné Spojené strany vyhověly

přání našemu a přišedše nám
vstříc nejen že svrchu vzpomenu-
tého krajana našeho na tiketu

postavily nýbrž šly ještě dále

postavivše též na městskou tiketu

krajana našeho pana Stan Ko-story-

za školního radu a v dru-

hé wardě postaven též všeobecně
chvalně známý rodák pan Letov-sk- ý

znovu pro úřad assessora

Po našem pevném přesvědčení
nemůžeme chybiti jestliže vzhle-

dem ku jednání obou stran dáme

tentokráte podporu svou místní
tiketě stran spojených Nemůže-

me chybiti když tak učiníme co

občané i co Čechové Nemůžeme

chybiti co občané proto že na
tiketě spojených stran jsou kan- -

didáté celkem vzato mužové
daleko vynikající nad kandidáty

strany druhé Poctivý a osvěd-

čený Broadwell za klerka krajské
ho soudu jest dojista kandidátem
mnohem vhodnějším nežli kandi-

dát republikánský pochybné po-

věsti pan Baright kterýž hlavně
znám jest přijímáním příspěvků k

zaniklému spolku od Členů kteříž
o zaniknutí nevěděli O nyněj-

ším klerku krajského soudu bylo
tvrzeno před nominací že nemá
vše v pořádku S bývalým kler-ke- m

není posud zúčtováno a vy
rovnáno a bylo by tedy bláhovo-

stí abychom volili nyní poznovu
pro člověka pochybné pověsti
když máme kandidáta svědomité
ho a poctivého
Podobně se to má i s kandidá

tem pro úřad šerifa Na lístku

spojených stran je známý zdatný
obchodník poctivec na slovo

vzatý muž kterýž vždy jednal
svědomitě vůči svému dělnictvu
všem jiným lidem pan Power
Proti pěmu na straně republi
kánské jest nynější radní Buřme
str přicházející z třetí wardy po
věstné svou korrupcf a špatností
kterýmiž dojista jest též nasák
nut Séru v úředním svém povo
lání má nejvíce co dělat s tí

a proto bylo by ne-

bezpečno voliti do úřadu člověka

kterýž by stál pod vlivem živlů

nejhoršícb

Za pokladníka navržen byl
stranami spojenými pan Elsasser
muž kterýž celý Život zde strávil

kteryz znam jest všeobecné co

řádný poctivý a spolehlivý pro
něhož každý svědomitě hlasu své
ho vrhnouti může a kterýž se
svému protivníku při nejmenším

vyrovná

Za klerka okresního navržen

byl spojenými stranami pan Car-ti-s

kterýž jii byl zkušen n osvěd
čil se Před třemi lety zvolen byl
do sněmu Btitalho a inttdsl

Uirij kdy neprávem spojená

ard vyhořel v úterý odpoledne a
hasičům se podařilo zachrániti
jen 'asi 200 pytlů mouky a něco
nářadí z oífice Štěstím bylo že
vál severní vítr neb jinak by byla
vyhořela i obchodní část města

- — Nedaleko Fremontu Šla 7le-t- á

Effie Lawsonova ze školy a na
cestě byla znásilněna Wm Jordá-
nem Ničema byl zatčen v Cen-

tral City a přivezen zpět do Fre-

montu Je to 22letý chlap který
se nedávno zdržoval ve městě
kdež se těšil dobré pověsti

— T Duda v Linwood Neb
má na skladě vozy boxny na vozy
kočáry všeho druhu drtiče šroto-vák- y

větrníky pumpy kádě po
stroje na koně a všeho druhu
řemení Krajané učiní dobře

když si u něho prohlédnou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdou

jinam koupit (4tí)
— V Plattsmouth si vyjeli pá

nové Nitka Green a Searle v

buggy a při rychlém záhybu na
rohu ulice byli všichni tři vrženi
na chodník Pánové Nitka a

Green neutrpěli vážného poraně-
ní ale p Searle naraziv hlavou
na hydrant omráčil se Poně
vadž neutrpěl jiného poranění
nebude ani u něho míti nehoda ta
vážných následků

— Pokladní úřad washington

ský oznámil guvernéru Poyntero-v- i
že bude státu Nebrasce vy-

placeno 11499685 na cestovné a

vydržování dobrovolníků než byli
vřaděni do služeb Spoj Států
Obnos i500409 bude z toho

zaplacen společnostem železnič
ním a ostatní část bude rozdělena
na uhraiení jiných výloh vojen
ských Je to jen část požadavku
státu i Nebraska a další splátka
dluhu se očekává později

— V Yorku obdrží městská
správa % 10 000 na zařízení obecní

knihovny kterýžto obnos byl od
kázán k tomu účelu poslední vůlí
pí Woodsové která nedávno ze
mřela v Colorado Spnnas Město
má malou knihovnu ale nemá

budovy pro ni nyní si postaví za
8 000 budovu a f2000 použije
na rozmnožení knihovny Manžel

pí Woodsové byl rozen v Yorku
a proto pamatovala jeho manželka
na rodiště jeho značným odka
zem

— Čeští voliči v Colfax Co

dojista neopomenou dáti svého
hlasu Českým navržencům zejmé
na panu ť Cubovi kandidátu pro
úřad okresního soudce Co okres
ní soudce jest týž zároveB soud
cem pozůstalostním a Žádný z nás
neví kdy my aneb naši pozůstalí
budou míti co dělati s otázkami

pozůstalosti Ta pak jest veli-

kou výhodou když se každý může
ústně o soudu dohodnouti a ne
musí míti tlumače Pan Cuba
sloužil jedna lhůtu a dojista za-

slouží si inovuzvolení

Vál lékárník nit u kaidoa láh
ChaasbfrUin Coofh Betnady a vrátí
Kauassn panna aao br nebyl spoko-
jen po vveiltí dvou třetin Ahttj
Jest to MPanCf lék na sriU prot)
ctHpea kaSi oawtestoí krt: a ér
aasa uu1 jmc fTmoi a bsapcěaý
i tllwlzl ZtJ tra-- a 1

—
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