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— V Norfolk vypuknul v so-

botu požár v tamním cuktovaru a

nebýti dobře aorganisovaného to-

várního sboru hasičského snad

omlouváno tím že prý nestalo se

nutným snad vážností situace ný-

brž jedině tím že válku v mezích

lidskosti vésti chceme a že po-

vstalce pouhou jen přesilou čísel

V záležitosti synů Mackových

Před několika týdny přinesli
jsme zprávu o tom že synovi chi-

cagského krajana odepřen byl
průvodní list americký vyslancem
naším ve Vídni ačkoliv otec jeho
byl naturalizován dříve než plno-

letí nabyl Rozhodnutí toto zdálo
se nám proti všem dosavadním

NEBRASKA

— V Humboldt jmenovťna uči-

telkou na tamní škole veřejné si

Růžena Novákova

— V Nelson nalezena byla v

sobotu ve stodole John Manna

mrtvola úplně vyvinutého nemluv-

něte Po rodičích nenalezena

nejmenší stopa
— Ve Fremont uznal se v so-

botu Henry Hoetíelker vinným

zpronevěření I2100 peněz okres-nf- ci

a odsouzen byl na tři roky
do státní káznice

— V Sidney pobodán ve čtvr-

tek neznámým tulákem Robert

McMullen tak nebezpečně že se

lékaři vzdali naděje že by při
životě zachován býti mohl

— V Cuming Co svolána jest
demokratická konvence okresní na

den 26 května do West Point za

účelem navržení kandidáta do
sněmu a návladního okresního

— Společná demokratická kon-

vence okresů Gage a Salině odbý-va- ti

se bude za účelem navržení

společného čekance do sněmu
státního dne 5 června v Crete

— Ve Wilber při volbě dobro-

volného sboru hasičského zvolen

J L Borecký maršálem A Čer-

ný předsedou Ed Borecký tajem-
níkem a Steve Šesták poklad-
níkem

— V Columbus utvořen radou

městskou nový fond a sice fond

knihovní pro kterýž }{ mills

Z výtěžku fondu kupo-

vány budou knihy pro městskou

knihovnu veřejnou

— Při závírce listu dozvídáme
se že neštěstím stížena byla rodi-

na pana J K Bartoše ve Wilber
As iSletý syn jeho totiž při ská-

kání na jedoucí vlak nešťastnou
náhodou sklouznul a usmrcen byl

— U Columbus objeven byl ve

čtvrtek v táboře dělníků na na-

vážení tratě U P dráhy zaměst-

naných případ neštovic a sice

onemocněl jimi dělník kterýž před
několika dny odkudsi z Missouri

přijel
— V Lyons rozhodli se na no-

vém spůsobu obsazování různých
úřadů městských Vypsány byly
totiž nabídky a ten kterýž nabíd-

ku nejniŽší podá úřad obdrží

když zároveS osobou zodpovědnou
bude -- r

" — V Plattsmouth otevřena

spůsobem slavnostním nová vyšší
škola Budova jest rozměru

60x90 stopách a stavba vyžadova-
la nákladu $6000 V programu

zastoupena byla sl Olga Hájkova
solem na pianu

— U Peru spáchala ve čtvrtek

samovraždu zastřelením manželka

farmera Bollinga Táž nalézala

se v nejvyššíai stupni těhotenství

a samovraždu spáchala prý v po-

matenosti mysle přivoděné bolest-

mi porodními
— Ve Wymore rozhodla se

nová správa městská na přísném

provádění zákona nedělního a

mayorem oznámeno všem hostin-

ským že license odejmuta jim
bude pakli při nedělním prodeji
lihovin dopadeni budou

— 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

našich osadách neb nabytých drža-

vách vládnouti jako skutečně

oprávnění vladaři a páni? Dojista
že pak zavládne v těchto državách

právě taková hrabivost se strany
úředníků právě takové vykořisťo-
vání jaké pácháno bylo Španěl-

skem Ubohé obyvatelstvo těchto

držav bude vydáno nejhorším na-

ším politickým šmejdířům na po-

spas a proto shledáváme že kde

jaký úřadník a politikář republi-

kánský schvalují šmahem politiku

nynější administrace a podržení
oněch území kteréž nám pán bůh

sám pomocí našich nových váleč-

ných lodí a dokonalých děl do klí-

na hodil

Z posledně vyšlého čísla Bratr-skéh- o

Věstníku orgánu to Západ:
ní Česko Bratrské Jednotydočetli
se členové vítané zprávy že totiž

za měsíc květen netřeba jim platit
žádný úmrtní poplatek jelikož
hotovost v pokladně dostoupila

In 000 aniž by bylo jaké úmtí
k placení tak že další platy zasta-

veny jsou pokud by hotovost opět
neklesla pod Ji o 000 Za měsíc

duben přijala tato jednota 139 no-

vých členů a 83 nových členkyů a

počet řádů rozmnožen o čtyrytak
že již dospěl čísla 88 Počet čle-

nů překročil již přes 3000 a Člen-ky- fi

přes tooo tak že Jednota čítá

přes 4000 veškerého členstva Pro
tento měsíc jest opět několik no-

vých řádů přihlášeno a zrůst člen-

stva bude asi dojista tak velký

jako v dubnu Tak velkým pro-

centem přírůstku jako u Západní
Jednoty nemůže se honositi Žádná

jednota jiná česká a sotva která se

vykáziti může též tak dobrým sta-

vem zdravotním a tak malým po-

čtem úmrtí což umožnilo již pro
druhý měsíc během tohoto roku

suspendování placení do úmrtního

fondu Za pět měsíců tohoto roku

pouze třikráte platili členové Co

jednotu zvláště odporučuje jest
její systém vyplácení pojistného

po zemřelých členech Jeť stále

značná hotovost po ruce a úmrtí

vyplácí se bez výminky do deseti

dnů po podání zprávy a důkazů

smrti Tak rychle nevyplácí žádná

jiná jednota ani česká ani cizo-

jazyčná Členové mají V Jednotě
této dávčru preto že o veškerém

působení všech úřadníkú zejména

pokladníků podávají se každý mě-

síc podrobné zprávy ř
L

Fakta ruluyí

Před vypuknutím na Filipinách

války za neodvislost totiž před 4
únorem 1899 prohlašováno dů-

stojníky naší tamní posádky že

jedinký dobrý výprask Aquinaldo-v- í

a stoupencům jeho úplně po-

stačí a že jedinkou porážkou po-

vstání úplně potlačeno bude Za

týden na to následovala prvá po-

rážka po kteréž opětně rozhlašo-

váno že toto naučení jehož se

povstalcům o síle a mocí Spoj
Států dostalo náležitého výsledku
míti bude a že skončení války v

dnech nej bližších očekávati mož-

no Náhled tento sdílen byl nejen
vrchním velitelem armády naší na

Filipinách ale i vládou naší ne-u- úf

uúč 11 února dáno na Veře-

jnost že Aquinaldovi již více ne-

podaří se stoupence své dohroma-

dy dostatí a znovu proti armádě

naší se postaviti Domněnka tato

potvrzována byla ještě zprávami
ze dne 17 dubna kterýmiž ozna-

mováno že konec povstání neje
nom každého dne ale téměř každé

hodiny očekávati lze Toto oče-

kávání však se nesplnilo a místo

toho telegrafováno 24 března že

po příští ráně povstalcům zasaze

né každopádně armáda povstalec-k- á

existovati již přestane Rána
iato však ' nějak dlouho na sebe

čekati nechala a místo toho ozna-

mováno dne 3 dubna že vojsko

povstalecké jest nad neúspěchy
dosavadními roztrpčeno a že čím

dále tím více povstalci do dřívěj-

ších domovů svých vraceti se po-

čínají Rychle na to následovaly
za sebou zprávy Že moc povsta-leck- á

jest již zlomena a že vzdání

se hlavní části armád) povstalecké
každým dnem očekávati možno

Hned na to pak prohlašováno gen
Otisem Že 30000 mužů vojska
našeho k úplnému potlačení více

než postačí že žádných jiných

posil zapotřebí nemá a že Čím dá
le tím patrnějšími se zdají býti
známky že povstalci odboje proti
Spoj Státům nasycenými jsou

V následující na to sézoně letní
však nějak veškerá tvrzení tato v

zapomenutí přišla a místo toho

posláno na Filipíny dalších 30000
mužů takže generál Otis celkem

jil armádu 63000 mužů po ruce
měl a toto rozmnožení armády
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Zásilky peněz
Uu nejbezpečněji! když se koupí na poíti
jfb expressu "Money Order" a týi nam se

zašle Téi v registrovaném dopise aneb
bankovní Jest zásilka Jista hito

Chce platitl ebecketn" na bank nechť zašle

o i centu vice proto ze tolik musijue platit
banku za kolekci aneb ať koupi směnku

(draft) na Omanu Chicago neb New York a
místi drobných penřx plljmeme tei t - a
centové kolky VJechny zásilky nechť Jsou

zaslány noa jeanoaucnou aaresou puuut
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Omaha Neb

On aha Nebr 15 května 1900

POPULISTÉ FUSIONISŠTÍ V SlOUX

Falls S D navrhli své kandidá-

ty demokrata Bryana a stříbraře

republikána Towna Patrně že

nepomýšleli na zvítězeni zásad ný-

brž na zvítězení mužů

' VÝSLEDEK KONVENCE POPCLISTŮ FU- -

sionistických kteráž se odbývala
v Sioux Falls S D- - minulý tý-

den jest patrným důkazem že ve

straně té přestaly již platiti zásady
a pěstuje se pouze jen opportuni-stick- á

politika

Nejvyšším soudem new-yorský- m

vydán v minulých dnech rozsudek

jímž správcům pozůstalostí zaka-

zuje se peníze v rukou jejich se

nalézající v akciích trustovních
ukládati Rozsudek zakládá se na

tom že trusty an obmezení sou-

těže za účel maií nezákonitvmi

jsou a tudíž i také akcie jejich
vlastně jistinou aezákonitou býti
musí

Švédsko následuje y dnech po-

sledních ostatní země evropské a

zahájilo zbrojení plnou parou a

sesiluje nejenom loďstvo své ale

zároveS i armádu moderními zbra-

němi opatřuje Proti komu vlastně

zbrojí jest hádankou hádá se

však že může to býti právě tak

dobře proti sdruženému s ním krá-

lovství norvežskému jako proti
Rusku jehož prý již od řady let
se obává

Pan Bryan dal populist&m do

konvence v Sioux Falls se ubírají-

cím navedení aby po navržení

jeho za presidenta pracovali k to-

mu by navržení za náměstka po-

necháno bylo konferenční komisi

všech tří íusionistických stran

Jestli to by nebylo možno docíliti

aby navrženo bylo několik jmen
na výběr konvencím demokratické

a stříbrařsko-republikánsk- é a když

by ani to nebylo možno tedy aby
navržen byl někdo jenž ustoupil

by když nedosáhl by potvrzení
obou druhých stran Jak se zda

zachovala se konvence podle třetí-

ho přání Bryanova

Nu TAK VIDA TEĎ PR SE NEDOSTA- -

vá důstojníků teď nemůže vojen-

ská akademie ve West Pointu vy-

pěstovat dostatečný počet důstoj-

níků pro rozmnoženou naší armá-

du Toť se rozumí že se k vůli

-- lomu musí založit nový vojenský

USlY-- X vtvtu lío VI j '
niků příliš mnoho musí se armáda

rozmnožit] aby bylo pro všechny
místa a jestli to nebude jinak musí

zas započíti nějaká válka aby k

torna byla záminka Potom zase

bude míst víc než důstojníků a musí

se další vojenské ústavy zřizovat

a tak se bude ta komedie opakovat
do nekonečna Otázkou jest co

by bylo lépe pro národ Aby bylo
méně vojska a několik důstojníků
musilo čekat na místa aneb aby

bylo více vojska a nedostatek dů-

stojníků v armádě

Ještě jsme ani formálně nepro-hlási-li

že slaVné prohlášení kon-gres- u

před počátkem samé války
ohledně Kuby bylo samý plech že

všechno Mřeno nazpět a ostrov

Kubu st přivlastňujeme ještě v

Kubě vládneme jen prozatímně
nežli obyvatelstvo za schopna
uznáme samo sobi vládnonti a jíl
te proítouchly obrovské švindle

tam páchané při správě kteréž

odhadují se na neméně nel f 200- -

celá továrna bývala by popelem
lehla Požár vzniknul od kamí
nek klempíift opravou plechové
střechy zaměstnaných
— Republikánská kampařl pod-

zimní řízena bude letos z Omahy
Rozhodnuto totiž bylo ústředním

výborem státním většinou jednoho
hlasu otevřití hlavní stan v Oma-z- e

— Tajemníkem státního výbo-

ru jmenován J II Mallalieu z

Kearney a pokladníkem L D

Richards z Fremont
— Ve Wahoo povoleny ve čtvr

tek pro letošek license hostinské

když odvolány dříve protesty
proti nim ligou protihostinskou
podané Protesty odvolány s tím
dorozuměním že přijata bude or
dinance kterou odstraněny budou
z hostinců stoly a kulečníky a
kterouž zárovefi í hra v karty v

hostincích zakázána bude

— V Beatrice skončen konečně
ve čtvrtek zápas o license hostia-sk- é

a sice vítězstvím strany ho-

stincům přátelské Straně prohi-bič- ní

povoleno však býti muselo
v tom že přísné zavření hostinců
v neděli nařízeno a že policejní
hodina z 12 na 11 hodinu noční

přeložena
— Ve Scbuyler poslán byl mi-

nulého týdne do státního blázince
v Norfolk krajan Viktor Kašpar
Týž vidí neustále nějaká zjevení a
hlavně ve věcech náboženských
nemá to v hlavě nějak v pořádku
— Václav Černín kterýž též před
komisí pro pomatené postaven
byl uznán na duchu zdravým a

proto také na svobodu propuštěn

— V Crete vypuknul v neděli
kolem 12 hodiny z neznámé pří-

činy požár ve stáji Hugh McCar-garov- ě

a jedině rychlé pomoci jest
co'děkovati že vypuštění všech
koní — mezi nimi cenného hřebce
"Eiffel Wilkes" — a dobytka ho-

vězího za včas ještě se podařilo
Škoda spůsobená páčí se na $1200
a jest pojištěním kryta
—

'

Národní výbor populistický
— fusionistů — otevře v nejbliž-
ších dnech úřadovnu svou v Lin-

coln a táž nalézati se bude pod
správou J H Edmistena místo-

předsedy výboru národního Úřa-

dovna tato však bude pouze pro-

zatímní a ponechána budé v Lin-

coln pouze jen do srpna kdy pře-

ložena bude do Washingtonu
kdež pod správou předsedy výbo-

ru senátora Butlera nalézati se
'bude

Spisy vydanó nasín náklade

Leieilntký kovář báaefi Svatopluka Cé-

čka dle původního v Rakousku skonů
skovaného vvdíni Čítá 88 ttraa Cena
i!S centů Do Čech zaaýláme ji m zam-

řením krtrávného dojiti za 75 centů Bě-

hem jednoho roku rozebráno bylo vy-
dáni prvé a uspořádáno druhé americké
vydání -

4

Parútky íakjjch emigranti Naplat
Tom Čapek 8 9 původními vyobraze-
ními Cena vázané 70 centů

m

YaldStýn historicko-romantick- ý obraa
od Karla Herlo&e Cena 60 centí

Didictti AtUkůt román ve třech df
lech od Duplesise Cena 60 centů

Pop&lnoci román od Vác Vlčka 480

velkých ttraa Cena 60 ceatů :

Ntbetjpeini tajemttti román s anglické-
ho od Chas Reada 231 stran velkého
formátu Cena 40 centů

Etia a Waterloo historicky román od
P Stolle 820 stran velkého formátu
Cena 60 centů

Rulcepítg Erálodtortký a Zelenohorský
19 snímkem několika listů prrnfijSfhot
nniitaTnu pfednaiknu o nich ed p J A
Oilveriuta obaabuje 144 ttran Cena 25c

Tajemství iUtinu na Porter Squarů
Napsal B C Farjeonij přeloženo san-glicin- y

240 stran velkého formátu Ce-

na 4u centů
tikoini tákony v Hebrasce ZčeítílJan

Rosický Cena 60 centů

Koti Montš KrUtě dapatii Jul Verne-obsshs- ja

578 rtran cena 75 centu ~
-

FŽCTiý Imí velký román věníasncao
Eugena Bue 1216 stran pou

aa aiw
Tajemný hrad Karpatech román od

Vernea 170 stran cena 20 centů
Chrám Matky DM 9 PaHii řili Eime-rald- a

toanilé děvča cikániké Román
Tétoznámébo spiaovateto Viktora Hugo
Obiahuje 612 stran cena 60 centů
Oeudnem štěpem poutavt" román od Em

Gaboriana Obiahuje 415 stran cena
85 centů
DiH kapitána Oranta jedea s nejvit

Uch a neJpouUřJMch román ti Julia
Vernea Zauimá 721 itrant cena 60c

YeitUk šlukách povídka t dřllnfe
ikýchod AlolaiJirákka Čftá256itraa
cena 20 centů
Meti proudy Liatarickf román s dějin

ceikych od Aiotae Jiráska Obsahuje
1212 stran cena 80 centů
3ild Bera aneb tři léta 1 třiceti histo-

ricky román z déjia českých sa války tři-

cetileté od Lad RelUtaba Cítá 153
ttran cena f 100
Moderní otrori VelepouU? román

od B V Backlander a Obsahuje 1120
ttraa piknlho formátu Cena 75c
AW tajnosti paHUki Román od Pon-to- a

du Terrail I řásf románm "V saloně
a na galejich" Cítá 08 stran cena 60c

Kluš tricerůeh kluki Román od Poa-so- n

dn TerraiL IL samostatná tUt vlak
sároveS pokračováni románu "T aaloai
a aa galejich" Citá 448 stran cena Ke

nou místo zbytečného proléváni
krve ku vzdání se pfimčti chceme

Záhy na to skončeno bylo období

deštivé a v říjnu celá tato armáda

naše vypravena byla aby povstal-

cům poslední ránu zasadila Ke

konci listopadu domníval se geu
Otis že konec povstání blízkým

jest neboť oznamoval že povstal-
ci rozděleni jsou v malé tlupy a že

veškerý odpor spočívá v několika

málo loupeživých tlupách kteréž

v různých provinciích ostrova Lu-zon-

působí V domněnce této

potvrzen byl lid náš zprávou ze

dne 12 prosince kterouž oznamo-

váno že organisovaného povstání
vlastně již nestává a že veškerá

práce vojska našeho spočívá pou-

ze v pronásledování výšeuvede-nýc- h

loupeživých tlup

Nový rok a jím zárovefi i druhý
rok válečné výpravy naší na Fili-

pínách začal podobně uspokojivě
a příznivé zprávy od nej vyššího
velitele našeho z Manily stíhaly

jedna druhou Nejdříve ohlašo-

váno Že Aguinaldo pronásledován

jest vojskem naším jako divoká

zvěř z místa na místo takže za-

jmu tí jeho každým dnem očekávat

možno čímž ovšem i povstání by

samo skončeno bylo Na to rychle

sledovaly zprávy o zajmutí jedno-

tlivých členů Aguinalďova kabine-

tu a hned zase na to oznamováno

usmrcení předních vůdců povsta-leckýc-
h

kteříž prý duší povstání

byli a bez nichž prý domorodci

samotni ničeho svésti nemo

nou V témž as duchu vyznívaly

zprávy další a koncem března 'po-

tlačeno' bylo konečně povstání
do té míry že generál Otis na ná-

vrat do Soustátí za účelem dosa-

žení zaslouženého odpočinku po-

mýšlet! počal Od té doby zněly

zprávy z Filipín docházející v

témže as smyslu a nátěru pravdi-
vosti dodáno jim tím že Otis sku-

tečně cestu do Spojených Států

nastoupil a vrchní velení do rukou

méně schopných prý předal

V takém tonu vyznívaly as do-

posud veškery úřední zprávy z

Filipín leč podívejme se jak po-

měry vlastně na Filipínách ve sku-

tečnosti si stojí j
:

V dnech nejbližších započne tam

opětně období deštivé kdy zase

pro vojsko naše další pronásledo-
vání "loupeživých" band domo-

rodců nemožným se stane a band

těchto jest dle zpráv posledních
množství veliké tak velké ne-l- i

větší než jakým před rokem bylo

Poměry nynější u porovnání s po-

měry loňskými nejsou o nic lepší-
mi spíše se horší a dle posledních

zpráv úředních ani samotné okolí'

manilské pro vojsko naše bezpeč-

ným není ba i v samotné Manile

kde přec veškerá vojenská moc

naše soustředěna jest prý to vře a

každým dnem zřejmá vzpoura proti
panství americkému očekávati se

může Jak vážnou situace jest

přítomně na Filipínách seznáti
možno nejlépe z výroku jeduoho
člena nedávné komise filipínské

kterýž vyjádřil se následovně:

"Nechť každý kdož náhledu jest
že válka na Filipínách je skonče-

nou navštíví ostrovy ony a soudí

dle uznání vlastního S výjimkou

nepatrné hrstky příliš nepatrné
nežli aby za to stála každý domo-

rodec jest v srdci svém povstalcem
a pře si aby Američané z ostrovů
zahnáni bylí" Co potvrzení k

tomu že daleko jsme ještě od po-

tlačení filipínského povstání slouží

j„j_í - _iijt_
jiBte }vjr bmAAj j uui Q Vciacui

počtu padlých aneb rasčsých tam

vojínů jakož i zprávy censurou

proklouznuvší v nichž poslední

siážky nal? s povstslci zs ty nej- -

krvavějšf dosud prohlašovány jsou

Údaje poslednější jsou fakty
kteréž mluví samy

za sebe a vysvítá z nich že někdo

klamán tu byl Klamána byla
buďto vláda naše gen Otisem

nyní na cestě k domovu se naléza-

jícím kterýž jalovými zprávami o

potlačení povstání neschopnost
svou zakrýti chtěl aneb klamán

tu byl lid administrací nynější
kteráž klamnými zprávami lid uko-

lébali chtěla v přesvědčení Že její

posláni na Filipínách a úspěchem
se setkalo Nechť klam jest si již
na té neb oné straně dlužno kaž-

dým čtoucím a přemýšlejícím ob-

čanem doznatí že dnes na Filipí-

nách nejsme o nic dále nežli před
šestnácti měsíci neboť fakta výše
ovedená mluví sama za sebe

Pro nastydlý krk není nic lepšího
nei použiti Chaajberlaio Paln Balra

(MstraBaja rychlá otok a uaatatení a
dociluj rychlého vyléčeni Na prodej
všech lékárníků

obyčejům jelikož synové Mackovi

zdržovali se v Cechách jak vyroz-

umíváme pouze na studiích a ne
v úmyslu trvale tam zůstati Aby-

chom nabyli světla o příčinách
jež vedly k tomu Že byl průvodní
list odepřen dopsali jsme na od
bor zahraniční a obdrželi jsme v

těchto duech následující odpověď:
"Na dotaz Váš sdělujeme Vám

v odpověď že případ ten byl
předmětem depeše od našeho vy-

slance ve Vídni k tomuto odboru

(číslo 68 a ledna 1900) a úplný
návod odeslán byl Vyslanci dne

22 ledna (čís 65) Návod ten
v kterémž vyloženo stanovisko to-

hoto odboru v tomto a podobných

případech byl v podstatě že je-

likož odstavec2i72 revidovaného
zikonníku Spojených Států usta-

novuje že "dítky osob jež byly
náležitě naturalizovány podle kte-

réhokoliv zákona Spojených Stá-

tů jsouce pod 21 tým ro-

kem věku v té době kdy rodičové

byli naturalizováni mají jestli
bydlí ve Spojených Státech pova-

žovány býti za občany týchž'
to však nezahrnuje dítky kteréž

nebydlí ve Spojených Státech v

době kdy rodičové nabyli natura-lizac- e

nebydleli nikdy ve Spoj
Státech v době svého neplnoletí a

nebydlely zde v době kdy žádaly
o průvodní list proto kroky vy-

slance ve Vídni totiž odepření
vydati průvodní list synu p Macka

byly schváleny''
Nám zdá se i po tomto výkladu

že asi celá záležitost nebyla před-

ložena našemu odboru zahraničné-m-u

spůsobem náležitým a že ne-

byl patřičný důraz položen na to
že dítky pana Macka bydlí v Ev-

ropě pouze jen dočasněza účelem
studií jestli tomu totiž bylo tak

Opatření zákona se dojista nemůže

vykládati tak že by se mohlo
vztahovati na dítky kteréž by do
časně byly domova vzdáleny nýbrž
dojista pouze jen na takové dítky
kteréž by se s otcem vůbec do této

zeměnepřistěhovalynepřály si zde

bydleti a nehodlaly nikdy příkladu
otce následovati Ovšem jestliže

synové Mackovi nehodlají se více

do Spojených Států vrátiti nýbrž
jestli do Evropy se odstěhovali
dříve než otec občanství zde na-

byl v tom předsevzetí aby tam
trvale zůstali a tam působili a ne-

byli tam pouze jen za účelem
studií a v úmyslu po odbytí týchž
a nabytí zkušeností ve svém oboru

Spojené Státy : za svůj trvalý do-

mov zvoliti pak se jim nestala
žádná křivda Však zajímavou
zdá se nám přece jen ještě otázka
které země vlastně příslušníky

jsou

Před 27 lety

Stručný výtah zpráv politických

amerických i evropských z kruhů
česko-americký- a z kroniky udá-

lostí uveřejněných v Pokroku
Západu-Ameriká- nu

u dne 14 kvitna rSfj

Politické americké

S P Chase nejvyšší soudce

Spoj Států zemřel

V Louiaianě vypukla válka ob-

čanská následkem toho že obyva-
telstvo některých okresů odepřelo

platiti daně -

V New Yorku 6čŠ!a Se národní

konvence farmerů povolaná za

účelem docílení sjednocenosti far--

mjjA celé zsm£ r
V New Yorku zemřel lobn An

tonio Paez bývalý president ve-

nezuelský ve stáří 84 roků

Politické evropské

John Stuart Mill proslulý filo-

sof a národohospodář anglický ze-

mřel 8 května v Avignonu

Na německého císaře Viléma u

ruského cara v Petrohradě návště-

vou meškajícího učiněn byl 10

května vražedný útok pravoslav-

ným jedním knězem Kule odra-

zila se od helmice a poranila po-

bočníka
V Bělehradě zemřel ministr Mi-Hn-

oj

Petrovič Blaznavac - vůdce

strany mající za cíl zbavení Srb-

ska nadvlády turecké

Listárci redakce

Tazatelče do Bruno Nebr —

Dotýčnou zprávu podal nám pří
tel náš pan Blatný Jestli se snad

mýlil obraťte se na něho af Vám
ženicha obstará

— V Crete Democrat dočítáme

se že p Ed J Steidl známý
lékárník tamní jest delegátem do
národní stříbrařsko-republikánsk-

konvence kteráž zárovefi a národ-

ní konvencí demokratickou v Kan-sa- s

City dse 4 července odbývá-

na bude-- 7—
--—r— rrT

— Do Fremont došla v pátek

zpráva o zavraždění manželů Bert

Horlonovýcb kteří minulého léta

do zlatých polí na Alasku se vy-

dali Zavražděni byli prý Indi

ány někdy v říjnu nedaleko Ska-gu- ay

a mrtvoly jejich nalezeny

teprve 15 března

— V Bancroft vyloupena byla
v noci na čtvrtek tamní pošta a

kořisť lupičů sestávala z 1 25 na

hotovosti a ze J65 ve známkách

poštovních Pokladna roztrhnuta

byla dynamitem a výbuch byl tak

silným že dvéře pokladny přes
celou místnost odhozeny

— T Duda v Linwood Neb

má na skladě vozy bozny na vozy

kočáry všeho druhu drtiče Éroto-vák- y

větrníky pumpy kádě po-

stroje na koně a všeho druhn

řemení Krajané učiní dobře

kdyi si a něho prohlédnou zásobu

a zeptají se na ceny než půjdou

jinam koupit
'
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