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Dědicové zemřelého' V LondýneS OPATROVÁNÍM SI PODMOŘSKÝCH Zprávy osobniPokrok Západu

— Dráha Union Pacific podala
v pondělí u uejvyššího soudu stát-

ního námitky proti žalobě poda-

né nejvyšším návladním státním

na $600000 co pokutu za přestu-

pování zákona o nejvyíší sazbě

dopravní a sice protest opírá se

nejenom o to že prý nejvyšší soud

státní v případě tomto právomoc-nost- i

nemá ale i o to Že případ
onen jest již promlčen
— V Auburn udušen ve středu

k večeru v městském vězení tulák
M Heddeman kterýž během dne

zavřen byl Týž jak později zji-

štěno byl starým vysloužilcem a

bral výslužné $10 měsíční Hedde-

man patrně spáchal samovrždu

neboť nejdříve naházel na sebe

přikrývky z lůžka jakož i slamník

načež tento zapálil Když mar-

šálem cela jeho otevřena a oheS

spozorován byl vězeH již

NEBRASKA

— Nejlepší doutníky jsou Porto
Rico jež vyrábí V Pospíšil ve

Wilber Neb — Zkuste je 79tí
— V Humboldt zvolen byl v

pondělí v okresní republikánské
konvencí krajan Frank Novák zá

delegáta do konvence státní
— V Yorku vyhořel v úterý ve-

čer elevator G P Chessmana v

němž as za $12000 obilí se nalé-

zalo Elevator sám ceněn byl as
na $4000
— Dr E C Patterson zubní

lékař ze Schuyler bude v Prague
v úřadovně dr Jo% Pecivála ve
dnech 4 a 5 května a pak každý

prvý pátek a sobotu v měsíci tf

— Ve Fremont pokutován byl
v úterý Conrad Olthoff pro útok

$5 a útratami Vyvázl lehce ne

boť útoku dopustil se tím že po
své švakrové při rodinné hádce z

pušky střelil

— V Palmyra vloupali se v

pondělí v noci neznámí lupiči do

tamní pošty odtáhnouti však mu-

seli s nepořízenou an nedobytná

pokladna všem pokusům na ote-

vření vzdorovala

— U Stanton přišel v úterý na

farmě P Belze k vážnému úrazu

tesařský kontraktor C J Frent
Sfítilo se s nim totiž lešení a pá-

dem mimo úrazu vnitřního zlome-

na mu noha v kyčli

— 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 Arlington přišel v úterý
při spojování vozů železničních o

Život brzdař Frank Henion Ne-

šťastnou náhodou totiž při práci
sklouznul a padnul tak nešťastně
že hlava a nohy na kaši mu roz-

drceny Zanechává manželku a

3 dítky
— Řiditelstvem státní univer-

sity zvolen ve schůzi středeční

prof E B Andrews dosavadní
školdozorce chicagský rektorem
státní university a sice stalo se tak

4 proti 2 hlasům — Ti kdož pro
něho hlasovali tvrdí Že nabídnutý

člunů jsou Spoj Státy daleko po
zadu i za tou nejposlednťjší zemí

evropskou — za Španělskem' Má

totiž Španělsko nejenom několik

člunů ale i celou řadu lodí 'pod

mořských' již od roku 1898

Společník železářského krále
Carnegie-h- o Frick chce prý z

partnerství vystoupit! a hodlá ohlí-Že- ti

se po jiném zaměstnání Jeli-

kož za těch několik roků věrných
služeb zachoval si pouze jenom

nepatrný pakatýlek $16000000
bude si muset chudák pospíšit

aby nezemřel hlady!
Pánům Angličanům naskytuje se

k řešení zase nový mathematický

problém: Když 7000 Boerům po-

daří se zahnati 40000 Angličanů
do řeky Tugely když 4000 Boe-

rům daří se 55000 Angličanů na

úzdě držeti a když 16000 Angli-

čanů zapotřebí jest k udržení na

úzdě 2000 vojínů svobodného stá-

tu oranžskébo jak veliký počet
vojska anglického zapotřeby bude
k dobytí Pretorie a ku zničení sa-

mostatnosti obou republik?

Z VÝKAZU CDBORU POKLADNÍHO

vzhledem k vývozu našemu na

Filipíny vysvítá že jedině lihovin

vyváží se nyní na ostrovy ony ze

Spojených Států více než dříve

celý vývoz tamní obnášel Za

sedm měsíců ukončených únorem

vyvezeno totiž na ruipiny za

$101781 nápojů sladových za

$21714 braudy za $65138 ko-

řalky a za $3914 vína celkem

tedy za $102547 nápojů lihových
kdežto diíve za celý rok všeho
zboží ani za $100000 jsme tam

nevyváželi Taky známky šířící se

tam naší civilizace!

' NaSe čtenáře upozorSujeme na
řeč kterouž měl Carl Schurz ve

Washingtonu v den narození otce
vlasti kterouž v dnešním čísle

počínáme uveřejříovati Řeč tato

jest nejlepším objasněním otázky
filipínské a každý občan měl by ji

bedlivě pročisti neboť pak naby-d- e

jasného ponětí o celé záležito-

sti Musíme příznati že již dávno
nečetli a neslyšeli jsme řeč tak
úchvatnou jasnou logickou a

vlasteneckou jako jest tato Dou-

fáme že nebude jediného z našich
odběratelů kterýž by nepročetl
tuto řeč až ku konci

Montanský senátor Clark kte-rý- ž

obviněn byl že do senátu je
dině jen pouocí peněz se dostal
zbaven byl jednohlasným rozhod-

nutím výboru senátního svého mí-

sta A přec neučinil nic jiného
aež tak mnohý z jeho pánů kolle- -

gů v senátu' Vždyť i on řídil se

známým příslovím že jedině ten
í:kdo maže jede" a jedinkou as

chybou jeho bylo že mazal příliš
moc a tak chudák nyní pojede —

ze senátu Ostatně možná také že

páni áeaáton ulekli se částky ja
kouž na zvolení své vynaložil a že

vyloučili jej v obavě že při uchá
zení se o znovuzvolení podobně
velké požadavky na ně kladeny
býtí by mohly

Američtí nedělíčkáři mohou zase

pokojně spáti Působilať jim ne
malé bolení hlavy zpráva Že

souhlase se zákonem francouz

ským musí výstavka americká na
svřtnvé výstavě pařížské i v ned

otevřena Dyn a proto nemálo as

potěŠiti je musela zpráva že usta
novení ono vztahuje se výhradně

jen na výstavky v hlavních palá
cích výstavních umístněné a že

budovami vládními mohou si pří
slušné vlády dčlatí co samy jen
chtí A v ohledu poslednějším by
10 jim presidentem vyhoveno ne
boť oznamuje se Že z nařízení
téhož budova Spojených Států v

neděli zavřenou zůstane Vlásť

je tedy zachráněna — a ostatní
civilizovaný svět nechť o nás sobě

myslí co chce

Divadelní společnost kteráž

"Sapho" dle stejnojmenné novelly
Daudetovy na prkna uvedla ne
mohla si viru přáti lepší oznámky
než jaké se ji zakročením new-yor-ský-

mravokárcú dostalo Páno-

vé ti sebrati dali hlavní herečku
herce řiditele i majetek divadla
v němž kus hráti se počal a obvi
nili všechny z přestupku proti

mravopočestnosti když vsak po
předběžném výslechu a vyšetřová-
ní velké poroty k soudu porotnímu
došlo uznáni všichni obžalovaní

nevinnými a další provozování ku

su povoleno Pravdou ovšem jest
že kus jest do velké míry bezcen-

ným škvárem leč agitací mravo-

kárcú new-yorský- cb dostalo se mu

pověsti téměř národní a jistým je
že kdekoliv nyní bráti se bude
divadla přeplněna budou zvědavci
kteří za každou cenu Žádostivými
badou viděti kus kterýž do tak
velké míry mravopočestnost pánů
New-Yoría- nů uráieL

amerického milionáře George
Smitha zajisté že nyní rvou si

vlasy z hlavy nad onou nešťastnou

okolností že zemříti musel právě
v Londýně a ne doma' za pecí
kde miliony své nadělal Smith

zanechal maličkost $45000000 a

tu vláda anglická kteráž potře-

buje nyní peněz více než soli ulo

žila na dědictví ono daří obnáše-

jící $5000000 na čemž však není

dost neboť jelikož dědictví vesměs
v jistinách a majetku americkém

spočívá uložena též i vládou naši

na dědictví ono dan válečná a tak

druhých $5000000 pánům dědi

cům odříznuto Za vládou spolko
vou přišel stát New York kterýž

požaduje co podfl svůj $2000000
daně z dědictví a nyní zbývá ještě
k zaplacení dan podobná ve státu
Illinois tak že celé dědictví nál

žitě se scvrkne Dle toho přijde
pro dědice našich milionářů smrt

hezky draho

K situaci na Fili finech

Když před řadou měsíců nové a

nové pluky vojska našeho na Fili

piny vysýlán oznamováno že

děje se tak za tím jedinkým úče

lem an jedině převahou Číselnou

udržení pořádku možným tam jest
a proto zajistě tím větší překvape
ní v minulých dnech způsobeno

býti muselo zprávou že nynější

posádka naše dosud tou měrou

slabou jest že nejenom že nemůže

zabráněno býti stále opětovaným
útokům na posice naše v severní

jižní části Luzonu ale že vůbec
ani samé nejbližší okolí Manily
dosud úplně bezpečným neaí a že

nájezdy četných nepravidelných
band povstaleckých dosud na den
ním pořádku tam jsou Překva

pení toto pro lid americký musí

býti tfm větší poněvadž ze zpráv
oněch zároveň vysvítá že povstal-
cům dosud daří se organizaci svou
udržovati jakož i proto poněvadž
z nich patrným na prvý pohled
jest že sympathie domorodého

obyvatelstva i v nejbližŠím okolí

Manily na straně povstalců doaud

jsou neboť bez těchto přec časté

napadání našich předních stráží
téměř úplně nemožným by bylo
Podobně překvapitelnou jest

zpráva že gen Young velitel po-

sádky naší v severní části ostrova
nemá došli mužstva po ruce k

udržení posádek v místech zau-

jmu tých že žádaná posila vzdor

opětovaným žádostem dosud po-

skytnuta mu býti nemohla a že

podobné poměry panují i v jižní
části ostrova kdež vrchní velení v
rukou gen Bella se nalézá Ná

sledky tono ovsem jšůu pďifuýuji
neboť povstalci v provinciích stá-

vají se stále smělejšími a přepadá-
ní vraždění a loupení jest na den
ním pořádku

v

Vážnou otázkou kterouž by lid

americký nyní rád zodpovídanou
měl nyní jest proč žádostem obou

generálů těchto o posilu dosud vy-

hověno nebylo Vždyť má přece
generál Otis pod velením svým
přítomně na 60000 vojínů a vždyť
přec v každičké téměř zprávě své
odboru války tvrdí že povstalci
potlačeni jsou a že o nějakém vý-

značnějším odporu povstalců vlast-

ně již ani řeči býti nemůže Když
byla sotva polovina nynějšího voj
ska našeho na Filipínách byla
omluva na místě nyní však s do
statkem mužstva nestává omluvy
Žádné a zbývá jedinká pouze mož-

nost totiž možnost ta že generál
Otis nejenom presidenta ale s ním
i celý národ klame a že povstání v

dob nynější právfi tak silným a!

mocným jest jako tomu před ro
kem bylo Deštivá sésona jest ca
Filipínách již na krku a jak věci

nyní vypadají nebudou poměry
přt nastání téže o mnoho lepšími
než jakými před rokem byly Čímž
ovšem připraveno bude veliké
sklamání těm kteří důvěřovali

nejenom slibům generála Otise
ale 1 slibům vláJy že před skon
čením sésony povstání na Filipí-
nách úplně bude potlačeno a Že

dalších obělí na Životech a statcích
více zapotřebí nebude

Jak se podobá přišel konečně i

gen Otis k poznání Že další kla-

mání naší veřejnosti konejšivými
zprávami více možným není a po-

žádal proto o odvolání z místa v

kterémž dosud úplné důvěře admi-

nistrace se těšil a k přání by pou
ze bylo by iástupcem jeho jakož
novou filipínskou komisí kteráž

v nejbliŽšich dnech na Filipíny se

vydá pravý stav věcí konečně

vylíčen byl Od osob pod vlivem

administrace stojících jest něco

podobného ovšem těžko k očeká
vání neboť asi i o nícb jako o

gen Otisovi platiti bude že '£!
chleba jíš toho písefl zpívej"

— Pan Martin Záruba ze Swan-to- n

přijel do Omahy ve středu

manželkou svou pro kterouž hledá

zde lékařské pomoci

— Hon Čeněk Duras poklad-
ník banku Wilberského navštívil

Omanu minulý úterek za různými
obchodními záležitostmi

— Pan J Veškrna z Weston

přijel včera do Omahy za smutným
cílem a sice na pohřeb zetě svého

jehož pohřeb se dnes odbývati
bude

— Pan J M Mundil zástupce
parního mlýna Clarksonského byl
v Omaze tento týden za obchodem
a odjížděl' výsledkem cesty své

spokojen

— Pan J Vlastník i Cobb
Wis otec zdejšího známého ha-

siče a dávnoletý tam již osadník

přijel sem na návštěvu k svému

synu a měli jsme příležitost se s

ním osobně seznámit

— Počátkem května chystá se
na cestu do vlasti několik známých
krajanů ze South Omahy jmeno-
vitě pp Bohumil Horáček známý
tamnčjší obchodník pan Václav
Schneider několikaletý zaměstna-

nec likerního obchodu s manželkou
a synem pan J Prokop a snad i

jiní Z Omahy koncem tohoto
měsíce pojede pan F V Svoboda
s manželkou a pan Václav PivoH-k- a

se synem
— Dávnoletý přítel náš pan

J J Smrž kterýž býval druhdy
po mnoho let osadníkem v Omaze
v letech osmdesátých nyní ale již
po řadu let usazen jest v Brainard
přijel do Omahy 8 manželkou
svou a hodlá se tu několik dnů
zdržeti u zetě svého p Vančury
Přijeli aby y užším kruhu oslavili

zajímavou rodinnou událost a sice
dvacetileté výročí narozenin syna
svého Ottokara kterýž navštěvuje
zdejší lékařskou kolej

LITERATURA

Pod názvem: Z pamttt Českého

lékaře vydala tiskárna p Augusta
Geringera v Chicagu zajímavý spi-
sek dra J Habenichta který bu-

de velmi cenným příspěvkem pro
dějiny přistěhovalců českých do
této země Dr Habenicht n alézá
se v této zemi již asi 33 roky
udržoval se ve velikém počtu ojad
českoamerických a nastřádal tudíž
velikou zásobu dojmů a upomínek
jež v knížce oné spůsobem velice

poutavým obecenstvu podává
Spisek ten jest opatřen mnoha

obrázky má qo stran velké csiučt-k- y

a prodává se za 25 ctů výtisk
Každému možno spisek onen ob

jednati pod adresou: August Ge

ringer 150 W I2th St Chicago
Illinois

Příliš studené počasí snad už

přešlo ale nemůžeme na to poČÍ-t-ati

že zmizíš ním též revmatické
bolesti Můžeme kteroukoliv do-

bou roční jimi postiženi býti však
St Jacob's Oel jest lék který je
jistě vyhojí

Z Hlavní Úřadovny ZČBJ

Všern ctěným řádům ZČBJ
v známost uvádíme že dne 14

dubna 1900 bude uváděn nový
řád do Jednoty Bude to řád

Horymír číslo 86 v Traer Iowa

první to založený řád ve státu
Iowa od působení Jednoty Veške
ré dopisy a blahopřání řádu tomu
buďtež zasílány na adresu: Václav
Babor Tracr Ioi -

Anton Novotný
předseda Hlavo! Úřadovny LÍBJ

Alois Bláha
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Ohláíky

Prohni a rfttna ohliíky uvereJBulem pouze
en když peníze koujeuntvce prnozeny jsou
Za droons ohiáizy oDyěcjné velkosti nepře-%hu- jíi

palec čítáme 76 cent 6 za třikrát 2a
4in obláieni blahopřáni úmrtí a J na řitá-m-e

II 00 tři pulce za každé uveřejněni
HarhU U nroto Dřlloži objednávce tolik
peníz Jak velkou ohláiku miilsl přeje Ceny
jhláíek na delíí dobu oznámi (e ochotni na
uzadáui

Zásilky eeacz
tou nejbezpecnřjii kdyi se koupi na poSté
aeb expressu "Money Order" a týi nám se

zale Téi v registrovaném dopise aneb
bankovní Jest zásilka jista Kdo

chce platili checkem" na bank nechť ziířle
o 25 cent & více proto ze tolik musíme platit
banku za kolekci aneb ať xoupi směnku
iriro rt) na Omanu Chicazo neb New Vork Na
miste drobnícb peněz pfijmeme též i - a

kom v vseenny zasnuy necni jsim
zaslány pod Jednoduchou adresou pouze tak--

Pokrok Západu
Omaha Neb

Omaha Nebr 13 dubna 1900

Konec prémiím

Premijní doba se blíží ku svému
zakončení Zásoba kalendářů jak

jsme již před několika měsíci

ohlásili vyšla nám 112 dávno a

jiných pr:mií taktéž poskrovnu S

tímto měsícem skončí asi doba

prémií a proto kdokoliv z našich

předplatitelů nemá na tento rok

ještě předplaceno nechť si pospí
ší chceli prémii obdržet

IVaée clliižiiíliy
důtklivě vyzýváme aby si neobtě-
žovali dluh svůj a po případě i

předplatné co nejdříve zapraviti

Opakujeme co jsme již dříve řekli:
shovívali jsme když byla tíseň ač

sami jsme byli' stísněni ! Jsme

přesvědčeni že ani jeden ze sta
nemá nyní příčinu proč by neměl

časopis předpláceti proč by měl

od vydavatelů úvěr požadovati
Nemúže-l- i a nebude-l- i platiti teď
nebude platiti nikdy Rolník kte-

rýž by přivezl na prodej obilí neb

jiné plodiny a odbyl je obchodní-

ku a musil čekat dva tři i pět ro-

ků na zaplacení tak jako musímt
čekati my mnohým odběratelům

dojista že by se nepěkně poděko-
val za takovou správnost My če-

kali trpělivě teď ale však trpěli-
vost přešla a dáváme dlužníkům a

zvláště těm starším na srozumě-

nou že déle čekati nemůžeme a

nebudeme My chceme přijití ku
svému i kdybychom museli sáh

nouti ku krajnostem a působiti
našim obzvláště těm starším a

lhostejnějším dlužníkům nepří-

jemnosti a útraty Každý má při
adrese vytištěno do které doby je-

ho předplatné sahá a snadno si

dle toho vypočítá mschc li jo dlu-

žen a kdyby i zaslal nám o tři

čtyry aneb pět dolarů více před-

platné ku předu však jsme si to

snad zasloužili když jsme několik

let bez úroků čekali Doufáme
že st tohoto všichni dlužníci po-

všimnou a bezodkladně svojí po-

vinnost vůči nám učiní Zna-

menáme se v úctě

V Idahu NAVRŽENA BYLA ZENA DO

kongresu Bude-l- i zvolena tu věru
rádi se podíváme zda dovede

tam zachovati pohlaví svému onu

počest že "žena má vždy posled
ní slovo''

Belgický krXl Leopold připravil
nemalé překvapení národu daro
váním mu veškerých svých statků
To je měl nejspíše tou měrou za

dluženy že na zbavení se dluhů
ani pomyšlení nebylo

S JÍDLEM ROSTE PRÝ" APETYT To

nejlépe viděti jest nyní na Dewey- -

em Když dostal od národa darem

dům ve Washingtonu šilhá nyní
ještě po "Bílém domu v němž

by se rád aspoB na čas uhnízdil

Z Washingtonu se oznamuje že

odbor pokladní na nátlak velkých

departmentnícb obchodů pomýšlí
na zavedení nového peníze — půl
centu tak aby pak velké obchody

"bargainy" své í na půl centu
oznamovatí mohly Předloha do-týč- ni

jest prý již vypracována a

bude prý jistě v tomto zasedání

kongresu podána

— U superior postřelila ve

středu v sousedské hádce pí Chas
Stevensonová svého 70 roků sta
rého souseda Fr McBride-- a tak
že o zachování jeho při Životě se

pochybuje Děti Steveasonovy

lezly na pozemek Mctíride-ů- v a

jelikož všelijakou neplechu tam

tropily požádal ve středu ' tento

písemně pí Stevensonovou by si

své dítky doma držela To dopá
lilo ji tou měrou že na souseda si

došla a v hádce na to vzniklé do

obličeje a krku jej střelila —Byla
zatčena

— V Brainard rozhodnuto po-

rotou koronerovou kteráž vyše-

třovala případ krajana Josefa Ja-

kuba kterýž při přejíždění tratě
železniční osobním vlakem dráhy
F E & M V zasažen byl a po-

raněním utrpěným v krátce na to

podlehnul že neštěstí zaviněno

bylo společností železniční a sice
tfm že jel v hranicích městečka
vlak rychleji než zákon dovoluje
a že strojvedoucím patřičné zna
mení výstražné nedáváno — - To
se rozumí že nyní Žaloba o náhra-

du bude následovali

— Prvá zpráva o stavu osení
ve státu našem vydána byla v úte-

rý a vyjímáme z téže následující:
Výsev ozimky jest velice rrsalýrr?

následkem nepříznivého počasí k

setbě podzimní Ozimka zvláště
ranně setá přezimovala dobře

Minulý týden byl teplým a su

chým s většinou času pod mra
kem Dešť spadnul pouze jen v

nejzápadnější části stálu a jelikož
počasí bylo pracíui venkovním

příznivým pokročila veškerá prá-

ce na farmách měrou značnou
Setí járky jest již téměř dokonče-

no setí ovsa značně pokročilo 4

pro kornu se již oře Půda jest
pro sethu ve slávu výborném de-

štík by však značně prospěl seme
nu již zasetému

HOVORNA

Peuze dotazy plní m jménem tazatele opatřeni
nojuou oovaimnuu aoopovcui lHpiy
nepodepsaná a anonymní c teznou

ponodlaébo místa v koil

M1LLIGAN Neb— Buďte tak
Iaskavi a sdělte mi jak jsou pra-

covní hodiny jestli deset aneb
osm Frank Kottas

Odpovlif: Nepostřehiijeme zcela
určitě čWjo si přeje Yěděti pan ta-

zatel Jestli chce vědět zdali jest
nějaký zákon v našem státě který
by ustanovoval délku pracovních
hodin pak odpovídáme že neví-

me o jiném nežli o zákoně přija-
tém v minulém zasedání legislatu
ry kterýmž se ustanovuje Že žen-

ské v obchodech a továrnách býti
nemají přidržovány k práci délt
než po xo hodin denně Pro
vládní dílny ustanovena jest pra-

covní doba osmihodinová tak
-

1 ' t v - :

ju i piu iisionoae na posiacn
ale nevíme ani o Žádném vládním
zákoně kterýž by ustanovoval
kolik hodin tvořiti má den práce
Některé dělnické jednoty mají ji-

stá pravidla v tom ohledu a členo-

vé jejich i zaměstnavatelé unioví
se jimi řídí Tak ku příkladu ka-

men níci zedníci truhláři barvíři
sazeči a jiní mají po většině devět
hodin za den pracovní Naproti
tomu ku příkladu dělníci ve šmel-covn- ě

pracují 12 hodin denně a
osm dní v týdnu Na farmě se

obyčejně délka dne pracovního řídí
částečně sluncem a částečně do-

bou

SCHUYLER Neb: Laskavě
nám sdělte 1) zda li Morava jest
markrabstvím a Čhechy království?

2) Co jsou Uhry Jos Zerzan

Odpmtí: 1) Morava jest mar-

krabstvím a Čechy královstvím

2) Ubry jsou královstvím

Nastuzení lze si spůsobiti malou

neopatrnou! a jest často prováze-
na zlým kašlem Obé lze vyléčiti
Dr August Koenig'a Hamburger
Brust Tbé

mu úřad příjme
— Republikánská okresní kon-

vence v Cuming Co odbývati se
bude dne 21 dubna ve West Point
V konvenci této voleny budou

pouze jen delegace do státní a

kongresní konvence navržení pak
čekanců pro úřady okresní pone-
cháno bude na dobu pozdější
— V 0'Neill zatčen byl v úterý

_a li ni vi — "
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pro svádění ku křivopřísaze a pod
zárukou $500 soudu okresnímu
odkázán Zločinu toho dopustil
se v případu Krofta ze znásilnění
obžalovaného v kterémž o falešné

svědky proti obžalovanéma se po
staral

— T Duda v Linwood Neb
má na skladě vozy boxny na vozy

kočáry všeho druhu drtiče šroto- -

váky větrníky pumpy kádě po

stroje na koně a všeho druhn
řemení Krajané učiní dobře

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

— V Linwood objevil se v pon
dělí vzteklý pes a než zabit býti
mohl pokousal několik psů a též
i rev Appletona kousnul Uvázání
neb zastřelení všech psů bylo na-

řízeno a to hlavně následkem toho
an na jednom z pokousaných psů
již v úterý známky vztekliny se

objevily
— VOakland přišel v pondělí
život pn opravování studně na

farmě P A Swansona studnař L
P Anderson Zachvácen byl totiž
návalem padoucnice když ve výš-

ce as 25 stop pracoval a násled
kem toho střemhlav dolů se sřítil

tvayz nalezen pouze chodidla z

vody mu čouhaly
— V Platsmoutb spáchána ve

středu za bílého dne smělá loupež
a šerif dostal záhy pachatele za
mříže Byl to F Hartman kte-

rýž právě z polepšovny se vrátil a
mimo revolveru nalezeny u něho
zlaté hodinky čtyry prsteny čty
ry kapesní šátky a pár nových
bot vesměs z vyloupeného pří-

bytku M Mauzy-b-
o

pocházející

— Dle výkazu státního bankov-

ního výboru obnášely vklady ve
všech bankách ve stáiu našem
koncem března $2225488869
což bylo pouze jen o $3000 více

než před rokem Splacený kapi
tál všech bank obnášel $7185- -

650 přebytek $100328690 ne

rozdělený výdělek $105075805
záloha na hotovostí $200883250
a půjčky $2183084040


