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štěkot psa prolhaná klepna ne-

stydatá lhářka choromyslné bzí--

zda jest známkou růzností náhle-

dů vůdcá či demoralizace lidu

spůsobené řadou v posledních
dnech oznamovaných porážek na

straně jedné a skvělých úspěchů
na straně druhé Zprávy dochá-

zející zdály se nasvědčovati spíše

Válečný odborem vydán Wkaz

přívozu a vývozu filipínského za

čtvrtletí zářím ukončené a jím

Špatně illustrována jest pravdivost
rčení že prý obchod sleduje vždy

vlajku Vysvítá totiž z výkazu
onoho že více jak dvě třetiny

— Státní závody sokolské v Ne-bras-

se budou odbývati letos v

Prague Neb dne 4 července
—V Grand Island přisouzena ve

čtvrtek porotou Kasper Hongser-meiero- vi

náhrada $225 za vyhoře-
lou kůlnu Náhrada zaplacena
býti musí E Lammem oď jisker
jehožto parní mlátičky kůlna prý
se vzňala

— Z Niobrary se oznamuje že

když G Kosčinský s dvěma vozy
z nichž jeden pšenicí a druhý dří-

vím naložen byl řeku přejížděl
led se probořil a oc o vú? i náklad
pšenice přišel
— Z Prague Neb se nám

sděluje: Divadelní představení
"Palackého třída č 27" dávané

zdejším ochotnickým spolkem se

vydařilo znamenitě Ochotníci se
drželi statečně a hra se líbila tak '
že na všeobecnou žádost bude

opakované v neděli dne 18 břez

— V Milligan postřelen byl ve
čtvrtek večer městský maršál Ko-t- as

Tyž snažil se zjednati pořá

kání zprávolap mizerný a podlý
žuroalism kadislav atd—A tako-

vým spůsobem chcete pánové
novinářství naše po

vznášet a lid náš zušlechťovati

Fuj styďte se!

JAKÝ JEST ROZDÍL MEZI STÁTNÍKEM

politikářem politickým vůdcem a

politickým bósém? O tom trefnou
následovní definici přinesl jeden
časopis západní Státníkem prý
jest kdo dovolí straně povznésti
se povýšením jeho Politikářem

prý jest ten kdo donutí stranu k

povznešení se povýšením jeho
Politickým vůdcem jest prý kdo

zjistí za kterým cílem strana jeho
bráti se bude a nadběhnuv sobě v

čelo se postaví a politickým bosem

prý jest ktetýž stranu okrádá při
čemž nutí stranu k doznáváuí že

sama sebe oslabuje tím že dovo

luje mu tím největším zlodějem
ve straně býti

Z Porto Rica uveřejnili jsme v

jednom z minulých čísel zprávu o

stávce dělníků na dělání vládní

cesty vojenské zaměstnaných —

Zajímavým by věru bylo zvědět:

náhledy našich vůdců o vládě
kteráž kontraktně zadá práci při
kteréž dělník tři centy mzdy za

bedinu dostává a ještě zajímavěj
ším bylo by zvěděti smýšlení děl
nictva našeho o vládě kteráž po

příkladu španělském z obyvatel-
stva Porto Rického uložením cla
na vývoz co možno nejvíce vyždí
mati chce a zároveň dělnictvu na
uhražení životních jeho potřeb i

na placení daně této pouze jen 30
ctů denně platiti zimýšlí

Anglické državy indické dle
docházejících zpráv trpí hroznou
měrou nejenom hladem ale i

morem a úmrtnost obojím jest prý
v pravdě obrovskou Že bída
mezi obyvatelstvem tamním vskut-

ku obrovskou býti musí nejlépe
patrným jest z tobo že samotnou
vládou doznáváno je že podpora
vládní mezi 4000000 lidí rozdě
lovaná jest a předpokládati prá- -

vem možno Že podobně značnému
as počtu vůbec žádné podpory se

nedostává tak že nebožáci tito
hrozué Stnrti hladem na pospas
vydáni jsou Vina toho ovšem

spadá na nenasytnou hrabivost

anglickou kteráž po posledních
150 roků neúprosně a nenasytně
obyvatelstvo tamní vyssává aniž

by o vyhladovělý a zubožený na
těle i duchu lid v nejmenším se

starala Jednání Anglie vůči do-

morodcům indickým právem po-

važováno býti může za hromadné
vraždění a hanbou celého civiízo
váného světa jest že Žáduá z vel-

mocí proti tomu dosud se neozvala

Zdejší republikánská mašina chce
zaváděti Tammany po vzoru New

Yorském Ve schůzi ústředního

výboru v sobotu na návrh mladého
Rosewatera přijat byl mezi jiným
též článek do pravidel že kdo by
se opovážil proti navržencům

strany v předcházející volbě mlu-

vili a je nepodporovati má být ze
seznamu 'republikánských voličů

vyškrtnut a nemůže se podíleli ani
na primárních volbách republi-
kánské strany aniž může býti
kandidátem To je ještě i nad zákon
Zákon předpisuje že k jakékoliv
straně se kdo přihlásil v předchá-

zející volbě s tou může se v pri-

márních volbách podílet i ale

mladý pan paša praví že ne a

tedy snad ne Co pak je politi-

ckým mašinám po právu sprave-
dlnosti a zákonu! Jen ať nenadejde
doba kdy tyto se strany vyobco
vané hiasy budou velice potřebný-
mi! Či se mašina domýšlí že si

bude moci vždy dosti hlasů kou-

pit?
':v

v-: - -

Vyjednává se o mír

Zprávy docházející v minulých
dnech z bojiště jiho-africké-

vyznívaly vesměs pro Boery za
svobodu a neodvislosf vlasti své

bojující nepříznivě a proto nikte-

rak nepřekvapovala zpráva že

presidentem Krugerem zahájeno

vyjednávání o příměří a tím ko-

nečným cílem by míru za podmí-
nek Boerům co nejpříznivčjšícb
docílena bylo Zprávě této z

prvu nepřikládáno mnoho víry a

pravdivost její veřejností doznána

teprve pak když přijetí žádosti

dotyčné samotným předsedou mi-

nisterstva anglického potvrzeno

Zajisté že celý civilizovaný svět
s napjetím bude hleděli výsledku
zahájeného vyjednávní vstříc a

než k témuž dospěno bude zaji
sté Že zároveň zabývati se bude
luštěním co vlastně žádost o pří-

měří a vyjednávání míru se strany
Boerft značí: Zda jest to znám

kou kleslosti mysle a slabostí či
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OhláSky
Drobní a rfizní ohlářky uvefejBuJem pouze

ven když peníze k oujeutiívce přiloženy jsou
Za drobné chilsky ohycclna vvikmli iieuw
iiilniji l pulec řítíme 7Scentfi za třikrát Za
iizná oblátem blahopřáni umru a Jiná řit
mu UM tH Dálce za hnidě uveftJnřni
Nechť k 'v Droto nflloží objednávce tolik
peněz jak velkou ohfáSku míli ol přeje Ceny
liiai-- na delší dobu oznámí ce ochotně na
Ktžád&ui

Zásilky peněz
Lou nejbezpefníjl! když se koupt na poStí
3fb expressu "Money Order" a týž nám se
zašle Též v registrovaném dnple aneb po-

ukázkou bankovní jest zásilka JlstJ4 hdo
thee platiti "checkeni" na bank necht zaile
o 25 centu více proto že tolik musíme platit
hunku za kolekci aneb ať kouot sniOnku

(draft) na Omahu Chicago neb Ne Vork Na
místě drobných peněz píljnieme tež 1 - a
2 centové kolky VSechny zásilky nechť Jsou
zaslány pod jednoduchou adresou pouzo tak-- o

:

Pokrok Západ a
Omáhtt Pieb

Omaha Nebr 13 března 1900

MlHÉ oi
Mezi našimi odběrateli shledá-

váme dosud mnohé ktsří se na

letošní rok nepředplatili aneb za

léta minulá dluhují Doba prémií
se nyní blíží rychle již ku konci a

všichni kteří posud předplaceno
nemají učiní dobře když neod-

kladně se předplatí a tak ně-

kterou z našich cenných prémií
si zajistí Upozorňujeme na nové

prémie jež nyní uveřej Bujém" po-

dotýkajíce že máme posud všechny

prémie dříve uveřejňované mimo

kalendářů a můžeme čtenářům po
libosti posloužiti Ku dluhujícím
máme říci toto: V nynějších do-

bách prospívá až na nepatrné vý- -

minky každý dosti obstojně tak
že není pražádná výmluva ani

pro rolníka ani pro dělníka proč

by nemohl dluh svůj zaplatit a

časopis předplácet Očekáváme

proto od všech kteří nám dluhují
že se vyrovnají Za dob dřívěj-
ších kdy pinovala v zemi tíseB

čekali jsme trpělivě avšak nyní
musíme požadovali co nám patří
tak abychom i my se vyrovnali
mohli Doufáme že tato upomínka

postačí a že nemusíme hfáú úto-

čiště k jiným

Vydavatelé Pokroku Západu

si WYOlí ISGV DOSTAL SE OBČÁNEK

jeden za mříže pro okradení jisté
ho právníka Byl-l- i dosti chytrým
na okradení právníka tu zajisté
bude i dosti chytrým k tomu aby z

nynějšího trublu svého se vysekal

ÍK OSM MĚSÍCŮ BEZNEHO KOKU

úřadního jevil se v příjmech a vy-

dáních vládních přebytek í
za únor pak : zmenšen

dluh národní o 16756168 —

Lepšího důkazu o vzrůstajícím

blahobytu za éry republikánské
věru ani býtí nemůže j

SoUTH-DAKOTŠ- TÍ BANKÉŘI STĚŽUJÍ

si na špatné časy Peněz mají
sice sami dost dlužníků však jest
málo a tím i výdělky slabé Pfijde-l- i

to tak dále nezbude jim asi než

aby přidali se ku straně populi- -

stické neboť kdyby ta ku vládě
se dostala tu zase měli by dlužní-

ků dost

Nasi páni zástupci v kongresu
jak senátoři tak i poslanci chy-

stají se 'opětně k pěknému výletu
na útraty národa Usnešeno totiž
oběma sněmovnami vyslatí na
Kubu zvláštní výbor kterýž prý o

pravém stavu věcí a o potřebách
Kuby z vlastního názoru přesvěd-či- ti

se má za kteroužto samou
záminkou nesčetné jiné výlety
pánové již mnohokráte sobě uspo-řád?- li

Nyní schází pouze již
jen- - aby podobný uspořádán byl i
na Filipíny — však on to národ
všechno zaplatí!

Itálie byla prvou ze zemí evrop-skýc-h

kteráž prohlásila volnost
zakročiti v zájmu míru mezí An-

glií a Boery — až k tomu vhodný
prý čas nestane A až ten Čas

nastane tu bude Itálie v tom sa-

mém postavení co velmoci ostatní
t—rada by pomohla kdyby nebylo
nebezpečí Že by si vlastní prsty
své při tom spálili mohla Mí-

chání se mezi strany válčící jest
totožným mícháním se ve vojnu
rodinnou — míchající se dostane

totiž z pravidla po nějakém tom

tisíci od obou stran

poslednějšímu neboť oznamuje
se že jak vůdcové tak i značná

část obyvatelstva svobodného stá

tu oranžského jest pro složení

zbraně a tím pro uvarování se

dalších — a dle náhledů jejich

marných — obětí jak na majetku
tak 1 životech Ze smýšlení po
dobné mezi obyvatelstvem obou

republik roste tomu nebylo by se

co diviti uváží-l- i se že každý do
znali musí že výhoda jest na
straně Anglie kteráž ještě nové

síly na bojiště vrhati může kdež

to strana druhá odnikud posily
očekávati - nemůže Na straně

druhé poukazováno jest zase na

prohlášení tajemníka republiky
boerské „dle něhož posledních
několik porážek Boery nikterak

nezmálomyslnčlo a že tito dosud

odhodláni jsou neodvilost svou

do poslední kapky krve hájiti
Nabídka presidenta Krugera b- -

hledně příměří a vyjednávání míru
učiněna byla za jedinkým tím

účelem aby zodpovědnost za dal
ší krveprolití a utracení životů

lidských výhradně jen na bedra

Anglie svržena byla neboť prý
týž již předem jistým si byl toho
že nabídka jeho přijata nebude a

že požadováno bude pouze jen
vzdání se bezpodmínečné na kte
roužto nabídku ovšem prý Boero-v- é

nikdy nepřistoupí
Nechť si jest již tomu jakkoliv

jisto jest tolik že žádostí svou o

vyjednávání míru sympathie s

Boery jen povzbuzena byla a že
bude-l- i Žádost ta odmítnuta vel-

mocím evropským tím jakýsi pod
klad k dávno již očekávanému
zakročení poskytnut bude

Vláda anglická posledními ví-

tězstvími svými spita sotva as

ovšem na jakékoliv vyjednávání
přítomně přistoupí ba naopak
usilovat! bude na dalších krocích

výbojných dokud by Boery do

úzkých nevehnala tou měrou aby
jim podmínky míru beze všeho
dalšího vyjednávání diktovat!

tnohja aneb dokud by jí Boerové

úplně na milost vydáni nebyli a

dokud by celé území jejich obsa
zeno neměla Velkou otázkou při
tom ovšem jest zda velmoci ev-

ropské na to dojiti nechají a zda

dopustí aby tím celá jižní Afrika

do rukou anglických předána byla

VCDDlCIln LunaoaA
— V North Bend učinil v pátek

úpadek železářský obchod W H

Leeverse

— V Cólumbus odhalen bude
ve čtvrtek v parku městském po-

mník postavený památce zesnu-

lým vysloužilcům z války občan-

ské

— Ve Schuyler zorganizován

byl minulého týdne republikánský
klub "Abraham Lincoln'1 a hned

při zakládající schůzi přihlásilo se

i50Čknů
— Z Decature oznámeno v pá

tek Že na reservaci as 9 mil se-

verozápadně zjištěn byl případ
neštovic Očkování všeho oby-

vatelstva bylo nařízeno

— V Nžcbrara spúsobeoa ve
středu nemalá radost zprávou Že

nejvyŠšfm soudem prohlášen ne

platným výsledek volby jímž
okres Knox na dva rozdělován

byl

— U Ruby uhořelo nemluvně

L G Sovereigna Starší sestra
hrála si v nepřítomnosti rodičů s

loučemi od nichž šatečky děcka
se vzňaly a ono uhořelo dříve než

soustdé ku pomoci přispěli mohli

— V Pirce vloupali se v sobotu
v noci neznámí lupiči do železář

ského obchodu M Inheldora a
kořist jejich as na $300 se páčí
Ukradené zboží spočívá hlavně v

nožích břitvách a nůžkách jakož
i jedné ručnici
' — V Beatrice přišel k vážnému

úrazu v sobotu synek G- - W
Isbama Týž hrál si s dětskou

pistolí při čemž ji hřebíkem nabí-

jel když tu pistol spustila a hře-

bíkem prst mu tou měrou poraněn
že ofi as přijde

— V Plattsmouth oznámeno v

neděli že led na řece Platte se

hnul a že u Oreapolis Část želez-

ničního mostu dráhy Missouri Pa-

cific krami ledovými stržena byla
V Louisville stalo ss totéž s mo-

stem vozovým a obavy jsou le
podobný' osud i železniční most

dráhy Burlington v Oreapolis oče

kává

veškérého vývozu filipínského šlo

do Evropy hlavně Anglie a s pří
vozem oa Filipíny vypadá to ještě
hůře neboť kdežto z Evropy
ceněn přívoz na $2295 520 obná-

šel přívoz náš pouze $331475 Z

toho podobá se že vytahovali
jsme zi někoho jiného kaštany z

ohně a že kdežto někdo jiný sme-

tánku a mlíčko si pěkně smlsá

my pouze jen s pouhou syrovát-
kou spokojiti se musíme '

Stát Ohio zamVšlí náležitým

spůsobem oslaviti stou výročnici
svého přijetí do svázku států neví

však kdy v který den učiniti by
to měl Někteří tvrdí totiž Že

výročnice připadá na 30 dubna

1902 neboť v týž den r 1802

usnešeno kongresem Ohio do svaz

ku statQ prijmouti lim pak zase
tvrdí že oslaven býtí by měl 17

října 1903 neboť toho dne roku
1803 zástupci a senátoři ohioští

právě v kongresu zasedli Soudí
me že ani prvý ani druhý náhled

správným není a že oslaven býti
byiměl den kdy Ohio činnost svou
co samosprávný stát zahájilo a to

bylo 1 března 1803 kdy prvý
státní sněm k prvému zasedání
svému se sešel

Argentina počíná čím dál tím

více poutati k sobě pozornost co k

nastávající obilnici světa Právě
skončená tam sklizeň odhadována
je na plná čtyři procenta veškeré
sklizně světové a vezme-l- i se úroda
tamní za posledních 10 roků tu
obnášelo procento ono % '69 Pří-

tomně zaujímá Argentina osmé
nísto v řadě zemí obilních a bude-l- i

i na dále pokračovati touže
měrou tu odhaduje se že letošní
sklizeň ňa 100000000 bušlů od-

hadovaná v příštích deseti letech

zdvojnásobena bude V pěstování
korný jest Argentina přítomně
třetí a též i tu činí pokroky tak
obrovskéže není dalekou již doba

kdy v čtle zemí ostatních státi
bude

Žádní rozumní a pořádný" člověk
se nehněvá jestli mu někdo před-
loží účet na svůj požadavek aneb

požádá o zaplacení Tím méně
hněvá se pořádný odběratel když
vydavatel upozorní jej že jeho
před platné-vyš- lo aneb požádá o

zapravení dluhu Tím se neuvádí
v pochybnost poctivost odběrate-
le neb dlužníka nýbrž jest to

pouze jen známkou že vydavatel
má peněz zapotřebí Jestliže jen
1000 odběratelů dluží od $100 do

$1000 každý má vydavatel k po
hledávání již mnohé tisíce a když
je dlužníků několik tisíc obnáší
to částky závratné a chce-l- i sám

svým povinnostem dostat musí o

zaplacení žádat — Svědomitý a

uznalý odběratel to dojista uzná a

dostojí své povinnosti tak jako
se vydavatel snaží dostáti svojí

Jak známo jedná se v kongresu
o položení podmořského lana

jímž by země naše s novými drža-

vami našimi v tichém oceánu spo
jována byla a tu připraveno bylo
veřejnosti malé překvapení- - Z

počátku všeobecně mluvilo a jed
nalo se o to ze lano položeno
bude nákladem vládním a že tudíž

výhradně jen vládou naší kontro-

lováno bude — a zatím vyklubalo
se tu zase čertovo kopýtko Výbo-
rem totiž odporučuje se aby vý-

sada ona poskytnuta byla syndi-
kátu "

kapitalístů a za to že do

podniku onoho peníze vloží aby
po dvacet roků vyplácena jim
byla vládní

"

podpora v obnosu

$400000 ročně! Jinými slovy za

těch 20 roků zaplatíme jim o hezky
více než co položení lana vyžádá
a k tomu ke všemu dovolíme jim

ještě aby počítáním vysoké sazby
telegrafické obchodní svět náš

vyssávali

V Chicagu vyhověno v minulích
dnech "dávno cítěné potřebě" za
ložením "spolku českých Žurnali-
stů v Americe" Jedním z

účelů bylo povýšení
českého novinářství v Americe
Čehož prý se má dosáhnouti "vy
necháním všech osobních útoků a

urážek z listů" a jak páni zaklá
dající Členové poslání svén u roz
umí a kterak o povznešení našeho
českého tisku svědomitě pečují je
vskutku ne snad radost nýbrž
hanba Uvedeme toho malý jenom
příklad K vůli nějaké maličkosti

rozpředla se mezi oběma hlavními
listy tamními polemika a tu kol-lego- vé

obdařují jeden druhého ná
sledovními tituly a frisemi: Nesty-
datí lháři staří klepna doděláva
jící křápa fena iwforatá sliná

— V Ishland pokusil se v Robo

tu odpoledne kovář James W
Coon o zavraždění rozvedené své

manželky a sice střelil po ní dva-
kráte aniž by ji však byl zasáhl
V nedostatku záruky dopraven byl
do vězení ve Wahoo

— U St Paul spadnul v sobotu
z ruční káry železniční dělník
Wm Rooch při čemž přejet byl
a to tak nešťastně že obě nohy v

podkolení přejety Mimo toho

utrpěl i poranění vnitřních tak že

stav jeho povážlivým jest
— V Vork vloupali se ve Čtvrtek

v noci neznámí lupiči do obchodu

Harry Hopkinse a uloupili $25 na
hotovosti zlaté hodinky a angli-

cký sovereign více jak 100 roků

starý Po stopě lupičů posláni
slídící psi avšak bez' výsledku

— Jestli potřebujete dobrý va-za- č

aneb sekací stroje na seno
obraťte se na p V J Uřídila v

Abie Neb jenž zastupuje jednu
z nejlepších firem výrobou strojů
takových se zabývající a sice spo-

lečnost Deering Harvester Co tf

— V Culbertson podařilo se

min týdne zástupci Grand island-skéh-

cukrovaru zajistiti pro příští
kampaň pěstování cukrovky na

100 akrech půdy Mimo toho

pěstovati bude cukrovar tamže

řepu na 30 akrech nákladem vlast-

ním

— Nedaleko Beatrice vySinul
se v pátek dopoledne z kolejí
zvláštní dobytčí vlak nákladní

dráhy Union Pacific při čemž 13

vo7ů poškozeno Značně kusů

dobytka bylo na místě usmrceno a

mnoho jich tak poraněno že zabi-

ty býti musely

— T Duda v Linwood Neb
má na skladě vozy boxnyna voy
kočáry všeho druhu drtiče šroto

váky větrníky pumpy kádě po-

stroje na koně a všeho druhu
řemení Krajané učiní dobře

když si u nČ'10 prohlédnou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4tí

— Z Culbertson oznamuje se Že

okresními komisaři nařízeno iupí-čová-

okresního soudce Shurtlef-f- a

pro zanedbávání poviností
úřadních Týž prý opomenul při

projednávání kontestu Brow- n-

Crewse-ov- a zapečetiti urnu volební
čímž ukradení hlasovacích lístků
umožnil

— Z Grand Island oznámeno v

pátek že nedaleko Železničního
mostu přes řeku Loup srazily se

dvě dresiny při Čemž W M

Roach z jedné z nich shozen a

druhou přejet byl při čemž levá
noha 1 levá ruka na dvou místech
mu zlámány Mimo toho raněn
těžce i na hlavě

— Z Fremont došla zpráva že

mladým farmářům Josefu a Ber-

nardu Yungbluthovým bydlícím
na druhé straně řeky v obvodu
Saunders oznámeno bylo úmrtí
blízkého příbuzného v Německu

kterýmž jim prý dědictví téměř

jednoho milionu zanechal Oba

odjeli již do Německa aby dědi
ctví se ujali

'

— U Harvard Škrábnul se při
opravování drátového plotu far-me- r

P Ingen do prstu levé ruky
a jelikož Škrábnutí bylo pouze ne-

patrným nepřikládal tomu Žádné

vány" Záhy počla? mu však ruka
otékati tak že lékař přivolán býti
musel ' Otrava krve dostoupila
však již takové míry že v pátek
musela mu ruka v zápěstí odejmu-
ta býti -

— V David City navštíveny v

úterý večer dlouhoprsťáky pří
bytky G W Davis a pí Van

Drozerové mezi tím co rodiny v

kostele se nalézaly a z prvnějšího
ukradeno $9 a cenný prsten z

druhého pak zlaté hodinky a řetí-

zek — Druhého dne zatčeni pro
zločin ten Dick Smith a O

Stephens synové to vážených ro-

din tamních [

'— V ' Plattsmouth postavili si

socialisté do pole samostatný
lístek městský a sice navrženi ná-

sledovní: Za mayora B O

Hadley za zápisníka Jacob Jacob-so- n

za pokladníka L Limer za

policejního soudce E Argley do

rady školní pí J Heroldová P

Wolíenberger a do rady městské
Chas Martin Mike Bajek A

Carlson Fr Neumann a John
Javalt

dek při zábavě dělníků Železnič-
ních při čemž Orey Teppinem z
Tobias střelen byl Rána jest na
Štěstí pouze jen lehkou— Teppin
prchl a dosud dopaden nebyl —
Při téže příležitosti zatčen byl B
C Spriggen z Daykin a vznešená
na něho obžaloba pro pokus vraž-d- y

— Ve Fremont vyaešen byl v

sobotu porotou rozsudek proti
okresu Dodge na $1387750
prospěch farmera Brebeho za
škodu na pozemku zřizováním
odvodňovacího kanálu mu spůso-beno- u

Okresními komisaři nabí-
zeno mu bylo $820 s čímž však

spokojen nebyl a na náhradu

$5000 žalóval — Podobných žalob
zadáno jest jedenát dalších
a soudí se že všechny podobně
dopadnou

— Státní pokladník Meserve
dosud má v rukou více jak $200
000 permanentnímu fondu školní-

mu přináležejících jež dle ústavy
ve vládních neb státních dluhopi-
sech uloženy býti mají a úroků z
nichž na podporu škol veřejných
používáno býti má Na faktum
toto bylo již před mlsícem pouká-
záno leč pan pokladník toho si

nepovšimnul a dosud peníze si
zadržuje aniž by jakého vysvětle-
ní veřejnosti podal

5 "

— Politický předsudek zachva

cuje jak se zdá všechny vrstvy čím
dále tím více Mezi všemi úřad-ník- y

neměli by předsudku politi-
ckému podiéhati soudcové však
žel že není tomu tak Tak ku

příkladu v David City uprázdněno
bylo místo lékařského vyšetřova-
tele neboli komisaře pro pomate-
né však sudí Sornborger populi-st- a

na místě aby bez předsudku
ustanovil nejlepšího z místních
lékařů povolal k tomu důležitému
úřadu praobyčejného mastičkáře

proto jen že týž jest populista
— Výbor kterýž na starosti měl

sbírání peněz na zakoupeni stave
niště na němž by nová knihovna
v Lincoln postavena byla oznámil
ve čtvrtek že sebráno má již téměř

$8000 že však v práci neustane
dokud obnos ten na $10000 zvý-

šen nebude Cena vyhlédnutého
staveniště obnáší $7250 a zbytek
věnován bude na zakoupení knčh
Andrew Carnegiemu kterýž se
nabídnul že budovu vlastním ná-

kladem postaví bylo oznámeno
že pozemek již zakoupen a tak
doufá se že ještě z jara se stavbou

započato bude

— Ze Schuyler dochází zpráva
o zvláštním případu zhovadilosti

jíž prý krajan Frank J Diviš a

syn jeho Eman žijící v Shell
Crtek precinktu se dopustili :Za- - '

tčeni byli totiž oba pro krvesmil-stv- í

a sice udržovali prý oba ne-

přirozený poměr s dcerou-sestro- u

sotva iéletou kteráž nyní v tě-

hotném stavu se nalézá Otec dán

pod záruku $4000 a syn $3000
kterouž oba složili — Manželka
Divišova spáchala as před dvěma

roky samovraždu a chtěla tehdy i

dítky své otráví ti Od té doby
Diviš znovu se ořeniL — V sobotu

odbýváno s oběma předběžné pře-
líčení a tím výsledkem že oba
obžalovaní pod těmitéž zárukami

krajskému soudu odkázáni

Zprávy osobni

— - Ur T?rpiií-- r Tlauirt CUv

vrchní lékař Západní Česko-Brat- ri

ské Jednoty přijel minulý čtvrtek
do Omahy však vracel se nočním
vlakem domů Přijel sem s pa-

cientem do nemocníce Jak nám
sdělil líbí se mu velmi dobře mezi

bodrým naším lidem y Butler Co
a jest často povoláván do všech
okolních osad jelikož se krajané
přesvědčili že vžďy všem svědomi-
tě poslouží

Dr Joseí Pecivál z Praerue
navštívil nás v pátek Přiiel do

Omahy jako častěji Činí s pacien-
tem do nemocnice kdež jej ope-
roval Doktoru patrni v Prague
svědčí vzdor tomu že má neustá
le pilno

Předplácejte na Knihovnu Ame
rickou pouze $100 ročně


