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Předplatní i

V misi dodávkou do domu bei ptiloby #3o

SX)a Filutům

NEBRASKA

— V Genoa započne se v dnech

nejbližších se stavbou nové školy
indiánské nákladem £35000
— Nejlepší doutníky jsou Porto

Rico jež vyrábí V Pospíšil ve

VVilber Neb — Zkuste je 79tí

- V Beatríce podlehnul v úterý
po dvoudenní nemoci úžehu slu-

nečnímu B V Minton cestující

pro jeduu firmu z Kansas City
— Prohibičácká státní konven-

ce za účelem volby presidentských
elektorů a navržení lístku státního

zahájena včera odpoledn v m

auditoriu

— V Osmond vyloupena ve stře-

du v noci tamní pošta a po roz-

trhnutí pokladny dynamitem zmi-

zeli lupiči s kořistí na £500 v ho-

tovosti a v kolkách se páčící
— Z Plattsmouth utekli v úterý

obuvník Frank Catayson a paní
Amanda Collinsová kteří již něja-

ký čas tajnou známost udržovali

Oba zanechali za sebou četnou
rodinu

— V David City zatčen v pon-

dělí byl Gustav Benda z Shelby
Polk Co na obžalobu z otectví
na něho S Prattovou vznešenou
Dán byl pod záruku v obnosu

— V okolí Cozad působeny jsou
na veškerém osení veliké škody
kobylkami jichž prý tam celé mi-riád- y

jsou Dosud byly hlavně na

pšenici a yojtěšcenyní však vrhají
se již také na kornu

— U Arlington přišel v pondělí
k úrazu při mazání samovazače
farmer G Echtenkampf Koně
totiž couvli následkem čehož mu

pravá ruku mezi koly zachycena a

na dvou místech zlámána

— V Ashland pokousáno v úterý
značně od myší jednoroční děcko
manželů Laughlinových Leželo
v kolébce a když křikem jeho ro

demokratické zajisté že se líbí
všem politikářům ze řemesla bez
ohledu na vyznání politické totiž
že neučiněna v ní ani ta nejmenŠÍ
zmínka o opravě ve službě civilní

Doposud mAme teprve devět

lístků pro volbu pod-

zimní v poli a vše nasvědčuje prý
k tomu že řada na celou desítku

doplněna bude Aspoň si voliči

nebudou moci naříkati na nedo-

statek výběru

ČtXA JEST DOSUD ZEMÍ SlkíllKAK- -

skou za to však Japonsko obrá-

cením se ku měně zlaté zvrátilo

pravdivost starého přísloví že

"stříbro jest bílou měnou žlutého

plemene a zlato Žlutou měnou

plemene bílého"

Velitel armády anglické v jižní
Aírice konečně také jednou pro
mluvil slovo pravdivé— prohlásil
totiž že válka skončí jakmile
Boerové přestanou střílet a dobro
volně se vzdají Ano obé bohdá

hezky dlouho as počká

DemokratickX konvence národní

prohlásila se proti imperialismu
za to však podrobila se diktátor-stv- í

tlm že na nátlak jednotlivce
— svého vůdce — prohlásila se

proti smýšlení většiny pro svo

bodnou a neobmezenou ražbu

stříbra

Jestli pak po skončení těch čín- -

ských bouří budou míti křesťanští
misionáři ještě chuť obraceti Cí

Bány na křesťanství? Snad uznají
konečně za lepší seděti doma a

miliony vyhazované na misie upo
třebit! pro lid domácí Vždyť přece

říkají že dobročinnost započínati
má doma

Německý" císař se nedávno chva-st- al

že Čínu rozdrtí ale brzy si to

nějak rozmyslel Na místě za

vražděného vyslance tam posílá

jiného neboť prý mezi Čínou a

Německem dosud není žádná voj-

na On by ten císař německý
Čínu rozdrtil jen kdyby nebyla
tak veliká a tak vzdálená

Dkmokraté ve své národní plat- -

íormě tvrdí že nedovolí hromadě
ní přebytku v pokladně národní
Rádi věříme a s námi uvěří tomu

každý kdo dějiny jen poněkud
zná neboť kdykoliv demokraté u

vesla vládního byli nemuseli se

nikdy starali o to co počíti s pře
bytkem — za to však starostí dost

bylo o to kterak uhradit! scho-

dek'

Mocnosti v Číně pořádek děla-jíc- í

jsou sice srozuměny s tím

aby se Japansku ponechala volná
ruka k tomu ale jen se bojejí té

mzdy již za to Japan požadovali
bude Snad by nechtěli páni
diplomaté aby za ně Japansko
vytahovalo ty pečené kaštany z
ohně a oni aby si na nich Dochut- -

nali? Japanci již hodně mnoho
odkoukali moderním diplomatům
a možná že se tu osvědčí učedníci
nad mistry

První zpráva z Taku oznamovala
že čínský velitel pevnůstek palbu
započal na válečné lodi cizí zatím
ale to bylo opáčnč Velitelové lodí
žádali za vydání pevností což

ovšem Čínský velitel učinití ne-

mohl načež počaly lodi evropské
bombardovati hradby To by si

přece žádný jiný národ nenechal
Ubiti aby ve své vlastní zemi byl
nucen vydatí pevnosti v ruce cizí-

ho vojska Jestlipak se ale kdy
vysvětlí kdo k tomuto požadavku
cizích velitelů dal podnět?

Konečné se dostala do verejno-s- tí

první zpráva úřední o čínských
zmatcích a z té vychází na jevo
že veškeré ty bouře byly vyvolány
vlastně křesťany samými _ Jejich
drzé vystupování v ČínS popudilo
lid domácí tak že sáhl k násilí a
hledal cdpcscc saproii paaovač-nos- ti

národů křesťanských Tedy
se to náboženství lásky křesťanské

opět objevilo ve světle nelásky
nesnášenlivostí a panovačnosti V

prakci jest křesťanství opakem
toho čím se v theorii býtí zdá

X

šestnáct k jedné' dostalo se

na demokratickou národní plat-íorm-u

hlasy delegátů t Iowy
Maine New HampshireVermont
Massachusetts Oregon North
Dakota a Washington — území
Oklahoma a Hawaii ani nepočítá
je — naproti hlasům delegací z
čistě demokratických států jako
Virgin ia Texas Tennessee Flo-

rida Georgia Louisiana Mary
Iand Mississippi a North Carolina

Státy jež svobodnou a neobmeze-

nou ražbu stříbra na platíormu
vnutily nedajíai ku sčítání dojde
▼ koleji elektorální Bryanovi ani

jedinkého hlasu ač ony vlastně
to byly kteréž nejenom platformu
ale i kandidatura straně demokrati
cké diktovaly

večer k vážnému úratu 72letá pani
Ellias Sageová Šla totiž do skle-

pa když tu noha se ji smekla a
ona se schodů spadla a hlavu si

rozbila Vzhledem k vysokému
stáří jejímu jsou obavy že smrti
to zaplatí
— V Crete splašil se v sobotu

kůň zapřažený v kočárku v němž

pani Cřimellfová paní Hunčovská
slečna Robecková se nalézaly a

při zahýbáni se na ulici příční ko
čárek překocen ony vyhozeny SI

Kobeckové zlámána ruka a paní
Chmelířová zlámala si prst a paní
Hunčovská vyvázla bez vážnějšího
úrazu

— V Dorchester uhodil min

středy blesk do povozu v němž
Fr Littleheld s manželkou se na-

lézali Kůfl se následkem toho
splašil a povoz převrhnulpřičemž
oba na zem vyhozeni Littlefield
byl as hodinu bez sebeohledánfm

lékařským však zjištěno že mimo

spáleni vlasů žádného úrazu neu

trpěl Manželka jeho byla bleskem
též ušetřena
— Ve Wahoo odbývány v pon-

dělí okresní konvence populistů a
demokratů a výsledkem bylo že
většina nominací připadla straně

populistické Navrženi totiž do

sněmovny poslanecké populisté
Alex Boulier a James Jamison za
návladního je populista J L Sun-dea- n

a demokratům ponechány
pouze nominace senátora a koro-ner- a

V konvenci přijata zároveS
resoluce kterouž požaduje se na
konvenci státní navržení P J

Careyho za komisaře veřejných
pozemků a budov

— Státní komisař pojišťující
spůsobil počátkem týdne celé řadě
bratrských spolků pojišťujících
nemalé překvapení — odejmul to-

tiž právo ku provozování obchodu
všem spolkům a společnostem jež
na základě charterustátem Illinois

vydaiého obchod provozovaly
Učinil prý tak proto poněvadž
prý pojišťující odbor illinoiský
společnostem nebraským různé
překážky v cestu stavil — Zákaz
tento mimo různých společností
pojišťujících týče se hlavně spolků
Novodobých dřevařů Royal
Lťaguv iíuuie Fórum a jiných

- Smělá loupež spáchána v ne-

děli na poště v Plattsmouth a sice

jtevřen tam poštovní schránka
P J M organa pokladníka vélko-tnř- e

oreaoisace Odd Fellows a
ť'Á nedělní pošta téměř řiooo
1 hotovosti aneb v poukázkách
nankovníčh obsahující odcizena
Též odcizena krabička se šperky
léhoř dne poštou došlými ale ta
leště téhož večera nalezena Vý-

plata poukázek byla na příslušných
bankách zastavena Zpráva o lou-

peži dána na veřejnost teprve
v úterý a držána proto aby po-

štovní úřady patřičné kroky k vy-

pátráni lupičů vedoucí učiniti mo-

hly
--— Nebraská zkušební stanice

hospodářská po minulé tři roky
rozesýlala očkované štěnice obilní
za účelem zjištění zda spůsobem
tímto štěnice vyhubiti by se daly
a zjištěno za ten čas že tam kde

podmínky povětrnostní byly pří-

znivý a daných návodů dbánoná-kaz- a

rychle mezi Štěnicemi se šíři-

la kdežto tam kde návodů jen
částečně dbáno neb vůbec nedbá-

no a povčtrnost příznivou nebyla
žádného patrného výsledku neby-
lo Jelikož farmeři nákazu k vy-

hubení štěnice ze soukromých pra-
menů opatřiti si nemohou rozhodla
se universita na velký nátlak
rozeslati obmezené množstvi této

nákazy těm kdož dosti zájmu r
tom mif hv zkmiKlrii nřliwí nrn
vedli- - UDdrzeti jt můžete dopsá-
ním na: Prof Lawrence Bruner

Department of Entomology Uni-

versity oí Nebraska Lincoln
— V populistické konvenci stát-

ní kteráž ve středu v Lincoln se

sešla zasedali následovní krajané:
Z okresu Boyd Jos Křikač z Buf-fal-o

Co Jos Boháč z Butler Co

James Havlík z Clay Co J J
Pešek z Colíax Co F A Sucha
z Douglas Co Chas Pospíšil Ch

Smrkovský a S L Kostoryz z
Filltnor Co F B Matlach z
Fraoklin Co Jan Dudek z John-
son Co A Hindera z Knox Co
T A Tikolský a Jos Šedivý ze
Salině Co Ant Král a Jos Čížek
ze Sounders Co Ant Pospíšil a
z Valley Co Jos Ptáčník — Ve
státní konvencí demokratické též
zasedalo značně českých delegátů
a sice byli to z Buttler Co E
Foida A F Shonka L J Ko-vai- ec

M W Mašek E J Dvo-

řák a L J Coufal z Colíax Co
R Folda a Jos Koza z Cuming
Co F Zajíček z Douglas Co
A J Sloup z Howard Co Jamet
Horálek Jot Kotik a James Sbal- -

Orange již druhého hlavního mě

sta totiž Betlehema a zajali při
tom všecky státní úřadníky mimo

presidenta Steyna Rádi by to

prohlásili za konec války ale

Boerové tomu ještě nechtějí roz-

umět! Angličanům mnoho na tom

záleží aby měli již ruce volné v

jižní Africe by se mohli vrhnouti

na Čínu ale Boerové jim hned

tak pokoj nedají
V Havaně vstoupí v těchto dnech

v platnost nový cbarter mčstský
dle kteréhož vložeoa bude veškerá

správa v ruce úřadů místních tak

že na dále dosavadní správa vo-

jenská do týchž co říkati míti ne-

bude Jest to novým důkazem

že administrace naše myslí to s

prováděním slibu učiniti Kubu

svobodnou a neodvislou upřímně
a Že ve směru tom pokračováno
bude krok za krokem jak toho

okolnosti budou dovolovatidokud

úplné samostatnosti Kubě se ne-

dostane

Jak se podobá hráti budou v

nastávající kampani presidentské

barvy národní "červená bílá a

modrá'' důležitou úlohu soudě

aspofl dle toho že při ratifikaci

lincolnské uvedena byla na tribu-

nu dvě děvčátka černošská v bar-

vy národní oděná za provolávání
v zájmu "Bryana a svobody" —

Nejspíše Bryan a řiditelové kam-

paně jeho zapomenuli že píseS

"Red White and Blue'' vznikla v

Anglii a že zpívána byla více než

o sto roků dříve než ameri-

cká vlajka naše byla zrozena a po
dobně as zapomenuli že není

tomu ještě tak mnoho roků co

volání po svobodě v těch

státech našich

právě populárním nebylo

CO TO BYLO RÁMUSU KDYŽ PROTE- -

stanté zorganisovali se v "Ameri-

can Protective Association'' za

účelem zasáhnutí do politického
hnutí —- a nyní katolíci učiniti

hodlají to samé! Přinesli jsmé
již zprávu o sjezdu katolickém

odbývaném koncem června ve

Filadelfii na němž navrženo a

usnešeno založili jakousi federaci

veškerých spolků katolických a

nyní vychází na jevo že feďence

tato má na předním místě míti
účel politický neboť dle náhledu

púvcdce myšlénky té biskupa Mc

Faula z Trenton jest prý na čase

aby prý vliv katolíků "pociťován
byl ve sněmích státních i v kon-

gresu národním' Patrně navrho-

vatel zapomenul že co bylo kro-

kem chybným u protestantů ne-

může býti krokem správným u

katolíků a že organizace podobná
byla by v přímém odporu s naší
ústavou a že byla by přímým
útokem na kardinální zásadu naší

republiky — na odloučenost církve
cd státu — Doufejme že si to
církev římská ještě rozmyslí a že

neučiní žádného kroku jímž by
náboženská řevnivost mezi občan
stvem : naším sotva : utuchající
znovu rozdmychána byla

Demokratická kampafl

V Lincoln zahájena byla v úte-

rý demokratická kampafS a sice
stalo se-ta- k schůzí ratifikační v

kteréž mimo kandidáta president
ství Bryana přítomna byla i jiná
světla strany demokratické Tato
schůzka zaslouží více než povrch
ní zmínky a to hlavně následkem
toho poněvadž z přednesených
při ní řečí vysvítaly jasně zásady
a body na kterýchž kampaS letoš
ní bude vedena a na základě jichž
spojené strany demokratická po
pulistícki a stfíbraf sko-repu- bíi

kánská z letošního boje president--
ského vítězně vyjiti doufá Soudě
dle řečí přednesených veden bude

zápas volební na základě otázek

imperialismu peněžních trustů a

sympathií g Soery a vysvítá tak

jasně z řečí řečníků hlavních ji
miž byli bývalý příručí sekretáře

vnitra Webster Davis populisti-ck- ý

kandidát místopresidenství
Charles A Towne a konečně
kandidát presidentství spojených
stran Wilham Jennings Bryan
Z uvedené trojice prvým řeční

kem byl Davis kterýž obral si za
účel Feči své otázku imperialismu
a z jehožto řeči zaslouží uvedení
stať následovní:

"Jakého přijetí dostalo se vy
slancům dvou sesterských repu
blik u zástuáců nej větší republiky
světa! Řeknu vám Sotva že se
dostali před sekretáře státního a
než pronésti mohli co říci měli o

anglické ukrutnosti nelidskosti a

nespravedlnosti než mohli před-nés- ti

poslání své v zájmu mužů
žen a dítek bojujících a zmírajících
za svobodu a republikánské zříze-

ní vládní sekretář státní— týl

všech anglických foufiů—vytáhnul
z kapsy spis a počal čisti překva

peným zástupcům boerským kte-

rak že vláda naše v případě jejich

jednati se rozhodla Mezi tím

co toto četl anglický velevyslanec

pohodlně a spokojeně hověl si v

pokoji sousedním Je pak divu
že slze stály v očích těchto repu
blikánů jihoafrických když do

svého hotelu se vrátili? Je pak
divu že nesčetné tisíce ameri

ckých svobodníků kteří milují

spravedlnost obrátí se proti stra-
ně kteráž nemá ani jedinkého
slova sympatbie v platformě své

pro lid svobodu milující a kteráž
nechce ani udržovati úplnou

v zápasu sobecké mo-

narchie s dvěma malými repu-
blikami?"

Řečníkem následovním byl
kandidát místopresi-ďentst- ví

Towne kterýž stručně

naznačil směr kterýmž řečníci

demokratičtí v kampani letošní

bráti se budou Na prvém místě

dotknul se otázky stříbrařské a ač

doznal Že otázka tato od r 1896
na důležitosti své značně ztratila

přece jen tvrdil že dosud předů-težito- u

jest a že boj za tuto dobo-

jován býti musí Dalším předmě-
tem řeči jeho byla otázka proti-trustov- ní

z kteréž přešel konečně

n? otázku imperialjstickou pojed-
nání o kteréžto zakončil slovy
následovními: "Kráčeli jsme přes
Porto Rico na koberci květino
vém rozprostřeném důvěřivým a

nadšeným obyvatelstvem a za to
nutíme nyní lid onen kráčeti po
koberci trnitém Hromadíme vy-

dání po sta milionech abychom
domohli se zisku obchodního v

tisících Posilujeme republiku
obětováním tisíců chrabrých synů
nemocí šílenstvím a smrtí Opu-

stili jsme vlastní půdu za půdu
cizí Utvořili jsme spolek s An-

glií z kteréhož plyne nám jenom
nebezpečí kdežto ona má z něho

jen zisk Přestali jsme říditi se

prohlášením neodvislosti Ústavy
více si nevážíme Překřtili jsme
hromadné vraždění a nazvali to
civilisací Vraždíme lidstvo po
tisících a odvažujeme zváti se jed-natel- y

toho u jehožto kolébky
před devatenácti sty lety andělé

prozpěvovali "Pokoj lidem dobrá
vůie" "''v
Posledním řečníkem byl kandi-

dát presidentství Bryan kterýž
stručnou řeč svou skončil slovy
následovními: "Až půjdete hlaso-va- ti

nezapomínejte že jste ame-

rickými občany Nezapomínejte
že hlas váš může rozhodnout! sta-

novisko národa a že národ tento
do značné míry rozhodovati bude
ve veřejném ruísčsí světa aa ié
zásadě že vláda pochází z lidu
Po 124 roky národ náš držel před
celým světem světlo svobody a po
více než století byl příkladem ce-

lému světu A řekněte mi že mů-

žeme býti lhostejnými k tomu co
kolem nás se děje? Řekněte mi že
muž který pozvedne hlasu svého

proti zásadě imperialismu zastává

se Filipínců? Já pravím vám že
zastává se na věci sedmdesáti mi-

lionů amerických občanů že zá-

pasí o 'práva lidu celého světa

kterýž k Americe co k příkladu
pohlíží Kdyby každý Filipínec
měl zemříti tu svět pokračovat!
bude dále avšak kdyby tento ná-

rod největší to republika v ději-

nách světových měl světlo svo-

body zhasnoutí kdyby republika
tato měla se odvrátiti od zásad

jež po století a čtvrt jsme milova-

li ku kteráira pak národu světa
má lid o naději a povzbuzení po-

hlížet!? Měli byste proto hrdými

býti na to že jt smerickýiaj ob-

čany a že budete moci říci pomi-ne-- li

republika: "Nejsem já vinen

jejího pádu - -

tacbvitv trrale Tyifeny Záchrany a ner
▼oeaost zmlsf po jednodenním ožíváni Dr
Rllne't Oreat Nerve Itartorer Zatlete si pro
$2-0- láhev na zkouiku Ondrtite 11 zdarma
DrR Klina Ltd KU Arch Sk Phlfadelpfalft
Pa HWOTffltf

IIlolS ca teski holka na domácí práciIllCUa C w kucbni re spořádané rodloe
Plat dobrf aatalá práoe HlaHte a
S3tf Mra W M Hiuhmaa Kli Mason ttr

Miroslav i rassa pyniin onre v
Kdej C eiale --74lh l New YerkCit T

N T Kdlo by o atm Mři nechť laavt nám
ouámL V aett Vyd Pokroku Západu

Vňa In Mr Zeman bydlící dMve ▼ (!!HUC 4- -7s sir New York City Kdo
by o nfia tMíl nechť nám laskaví oznimi

V écU Vyd Pokroku Západu

Vatrám o dobře zařízená buď se prona
jremiiriln Jme aneb po případ prodá O
bliUf zprávy ptejte se u p w Bzcu-paniii-

So St A Haaorof t ul

i r Mary Frldlik vdova po Jakub
UICUA 83 Prtdilk rozeni Mary

k-t- ib

Hledá JI Její aeetra Anaa Vort- - Bydlela slíva
ve Wlaona Mina líoolny a:bť Isoo sel tóno-

vány na Mra Anaa Vwt care ef Anna Vrt
m t Becood Ave Spokan Waah

VAn ta Msti as Peian kterf býval v Rot
Atie lo RntteCo akt Břd I neb
Bfesfdltl do Minnesoty neb Wiaeonslaa Nfbtl
irbdv dlah svál na Pnkrok Záoadu vvaotede- -
U ala jsko JI ni poctivci {T?1 opousanl si
dosad slib svij s(niU
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Ohlášky

Drobní a rfizne ohláíky uveřejtlajem pouze
když peníze k objednávce přiloženy jitou

Íra drobné ohlášky otySJn4 velkn-- tl npf(—
hulící palec íitame 7&cent& ta třikrát Za

tizná ohlášeni blahopřáni ámrií a Jiná Čítá-

me 1100 tM palce za kaidé uveřcjnřni
Mnrhť k 'f nroto Dřflo4í oblednáven tolik
Konřz lak velkou ohlášku miti si Dřete Cenf
hláiek na delší dobu oznámí íe ochotně na
Xiaádánl

Zaeilky peněz
t_ou nejbezpeinějsí když se koup! na poití
fleb ezuressu "Money Order" a tyl nám ae

Til v reiristrovanéui doulse aneb po
ukázkou bankovní jest zásilka jista hdo
ebce platitl checkenj" na bank nechť znáte

centft více proto ze tolik musíme piaiu
knkii im kolekci aneb ať knnní směnku
tfraftl na Omanu Chicago neb New Vor k Na
miste aroonyca penei pujnivnjo m

centové kolky Všechny zásilky nechť Jsou

zaslány pod jednoduchou aaresou pouze mu

Pokrok Západu
Omaha Neb

OoMha Nebr 13 iferTce 1900

K neuvéření a přece pravda

Počátkem měsíce poslali jsme
ke kolekci 80 účtů starších dluž-

níků jichž dluhy celkem obnáší

$185000 Další seznam dlužníků

připravujeme a mezi ně vtěleni
budou i ti kteří slíbili tento měsíc

zaplatiti ale neučinili tak Ž
mezi těmi kdož dluhují jest málo

takových kteří by zaplatiti ne-

mohli kdyby chtěli o tom jsme
úplně přesvědčeni Obyčejně na
chlast mají peněz dost musí míti
ale poctivý dluh vydavateli splati
li to nemohou Tak ku příkladu
obdrželi jsme dopis následujícího
znění: v'

'
"Milý pane! Náhodou dostal

se mi do rukou list váš poslaný
mému otci ohledně zaplacení za

jeho Časopis za kterýž dluhuje
Musím vám sdělit že můj otec

sice vyučí?
- ae oa iiiibto aoy

použil mzdu k placení svých dlu-

hů utrácí ji za pití Jestli snad
vám psal nějakou omluvu že ne-

má peníze aneb že jest v nouzi
není tomu tak Já jsem nejstarší
z dítek a vydělávám slušnou mzdu
a mojí dva bratří také již pomáhají
a opatřujeme tedy pro rodiče

dobrý domov avšak můj otec ne

dbá o nic jiného než o pití Hleďte
abv vám zaplatil To dobře může

protože vydělává ale jeho peníze
dostanou všechny saloníci a já
bych raději vidělabyste je obdržel

vy protože to pití mu neslouží ku
zdraví a bojím se že se z toho

ještě zblázní Je mně líto že
musím takto psáti o svém vlast-

ním otci avšak mám za svou po-

vinnost abych vám pravdu pově-

děl Já bych sám za něho zaplatil
co jest dlužen avšak co by to bylo
platným to by mu jen více zbylo
na propití Nedbejte nic na jeho
výmluvy on má dobré řemeslo a

_ _ _ _s 1 1 - r v

ťv-uJ- t ťl" jc
u něho nejpřednější a to se' roz- -

~

umtze se mu pak stále nedostává"

Jiný krajan který dluhuje již
za více než deset roků £2380 má
tu drzost psáti nám následovně:

Rib LakeWis— Ctěná redakce!

Vy žádáte o zaplacení - Já si ne-

moha pomoci k penězňm protože
jsem neschopným už kolik let k

práci tak nic nemám Já jsem

myslím abyste noviny neposílali
neboť nic nemám Znamenám se
s úctou Jan Fišer"
Týž bydlel dříve v Nebrasce a

sice blíže pošty Geranium ve

Valley Countya před několika lety
přesídlil se do Wisconsinu Více- -

krátě slíbil zaplatiti avšak ovšem

sliby zůstaly chyby Kdyby býval
poctivým člověkem byl by dávno
oznámil dřívá než do dluhu upad
nul abychom zásilku zastavili že
nemůže a nebude moci platit
avšak když dluh jeho dospěl té
velké částky 1 2 3 80 po více než

de setiletém dluhování teď jako by
nic jako by to bylo v úplném po-

řádku ohlašuje že nemůže platit
protože nic nemá Nepochybně

li roky života jeho jsou také již

sečteny a člověk takový nebojí se

frerti nebojí se umíratí tím vě-

domím Že okradl novináře o jeho

perně zatouženou mzdu a Že ďas

odnese jej tam kam patří! Není

to k zoufání t takovými darebáky!

diče přivoláni bylo již značně na

rukou a v obličeji pokousáno
'— U Beatrice v pondělí zničeno

bylo ohněm vzniklým od jiskry
jedoucího kolem parostroje 300
akrů pšenice náležející farmeru

John Sheve-ov- i As 65 akrů bylo
již posekáno a 1 tato padla požáru
za oběť

— 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

— Ve VVahoo vyloupali se v noci
na středu z vězení okresního Har-ri- s

a Hamilton kteří pro vyloupe-
ní obchodu Joseph & Grofe-h- o ža

lováni byli Hamilton byl uznán

již vinným a odkázán na pět roků
do káznice a Hrns mel před soud

teprvé postaven býti v těchto
dnech

— TDuda 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 Lyons postřelen v úterý

smrtelně sedmiletý Clyde Everett
mladším svým bratrancem Hošíci
bavili se střílením myší z malé
rifle při čemž mladší hošík zachá
zel se zbraní tak nedpafrně že
bratrance svého do čela střelil
Kule prorazila lebku a lékaři se
vzdali naděje na jeho uzdraveni
— V Nelson spáchala v pondělí

odpoledne samovraždu oběšením

pasi John Shiíttová kteráž před
nékoliká Kiěsíci z blázince propu-
štěna byla co uzdravená Posled-
ní dobou byla zadumSivou a cčko- -

likráte samovraždou vyhrožovala

Vychladlá mrtvola její nalezena
v kolně teprve večer když manžel

její z práce se navrátil
— V Broken Bow odbývána v

pondělí okresní populistická kon-

vence jakož i kongresionální kon-
vence demokratů i populistů V

konvenci okresní navržen dosa
vadní návladní okresní Kirkpa
triek a v konvenci kongresionální
znovunavržen za poslance do kon

gresu ze šestého distriktu soudce
Williím Neville

— U Harvard rničira v úterý
požárem mlátička Josefa fc Chri
stian Newkovýci Bath tito

koupili si v sohoťJ mlátící garni
turu za I2500 a v úterý v přitom
nori jednatele btroj zkoušeli a

když již k úplné sptikojcnostipra
coval byla kupní cena Vpla-cn-

a

Za několik rcirut o to a z příči-

ny neznámé ol e3 vypuknul a mlá-

tička zničena Plan ěny roj&řfřily

se zároveň i ni pole pšeničné a asi

40 akrů tohoto zničeno


