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— Správci tbankroliU vodárny

cbyatajl s prý do opravdy tapoiítl
e potřebnými opravami Jak aoad

čtenářům tnámo byla alulba kterou

vodárna mřítu ponkylovala nedosta-

tečnou jíl po kolik roků a vypukl-- li

kdy včtíl polár oivřdčil ee tlak

vody nedostatečným tak ie po rai

nulých nakolik roku utrpřlo měato

naie z té příčiny ztrát ohromných

Konečné nuceno bylo zaopatřit ai

parní atřlkačky ač podle enlouvy

p&vodně e vodárnou uzavřené mři

tlak vody z hydrantu býti doatateA

ným kn halení jakéhokoliv polám
Přfčina toho byla že v hlavní ob

chodní části měnu kde ptvodne

potrubí pro vodárnu kladeno bylo
etalo ee bíhom doby a vzr&atu

mříla nedoHUtečným následkem

čehož nemohl náležitý tkk vyvozován

býti Správa vodárny zdráhala ee po
trubí včtší položili a když konečné

trpólivont méiita vyčerpána odepřel

raayor ocbváliti výplatu účtu vodá-

renského proti méatu Spor tento ae

vleče liž celý rok a řiditelé vodárny

vymlouvali ae že nemohou ničeho

činili jsouce pouhými správci pod
niku v konkurau padlého Konečně

navrženo bylo aby požádán byl soud

o rozkaz správcům vodárny aby po

třebné opravy provedli a když tak

učiní že mésto jim íčet vyplatí

Minulý týden vydal soudce žádaný

rozkaz a v úterní schflzi městská

rada účet vodárny povolila Dostojfli
tato slovu tedy zméní potrubí na

následujících ulicích: Capitol ave
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Ilarney 6 a 8 palcové Jackaon 4 a 0

palcové a Jonea 6 palcové vesmés ve

12ti palcové 9 ol 0 palcové ve 14ti

palcové 11ti 4 a 0 palcové 12tá 6

palcové 14 a 15ti 6 palcové v 10

palcové 16ti 4 a 8 palcové ve 12ti

í rvi A
ucjsou v pořádka Fo leta a Jeta uží-

valy Icnjr po celé zemi nejlepíími
výsledky 9

palrofl Mimi to přjny hnlon
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okřintnl lítltí1'1 ftidítel Ifunl

Vyjádřit te la VntWi)eno httds n
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podén opl min týden 7 I leetl

Ifdnv vydbtMI ae r' Tl'ms stam
bárku od W i Hammoní V úh
na lo byt Thomae pli"il talíen pn
nepořádné Metl tím herka

Htmmonova dána byla poliiíi A

rntíttlev npatMtání 7 neMik dníi

ae Mammon ro ae atalo a let
i pro herku ale majitel mtítale

ládat lloo ta krmeni rol Himmon

tsptatíti (rdmftriul nyní fmdtié

domáhá se vydání berenné herky

Celý por neatojl ta pltkf ale obé

atrany budu n chtít diti
a Ivokátflm stovky jen aby ti pro
vedH své

— Jakého vthlasného Ikoldozořťt

nám tlotřilá klika A I' A-í- etft pro

přlítt rok faopatřila aetná kil lý s

nékterýcb Životopisných dát bového

toho úředníka l'an C U 1'etrse

nabyl vyíiiho vxlřlání atého v Doano

College v Crete Neb a aice v oboru

commerciálnlm a viecbny Jehovyíil
studie poifistávaly v tom Že odbyl

pftl prvního ročníku té koleje Vy

nSoval pak po nékoiik let ve Wilber

a konečně se přesídlil do Beatriw

kde při sfém učitelském povoláni

včnoval se také trochu politice a tím

dotáhnul toho že byl zvolen tamnéj

iím ikoldozorcem s platem 1)200

ročné A taková mélká nádoba má

být postavena v čelo Školství ménta

títuahy proto jen že bude sluhou A

P A-is- tft

Ve středu dostavili se páni

radní před soudce Ilopewella aby

vyslechli svnj rozsudek na obvinění

že přestoupili jeho rozkaz a jednali

proti jeho nařízení Byli to radní

Taylor líeck Jacobson Edwarda

Kment Sanders Mercer Prince a

Jaynes Soudce pravil že roz-

hodl se nenkládati jim trest pro

přestupek ač jest patrným že kdyby

byli jen trochu přemýšleli byli by

seznali co nařízení soudní obsahuje
Zdá se že dříve než rozkaz soudní

obdrželi byli rozhodnuti na tom co

učiní i v tom případu a domýšleli

se že ztají zákony lépe než-- li soud

aneb obávali se že soud neučiní to

co by chtěli Pak pokáral ještě práv-

níka který radu mčstské radě udí

lei i ty radní kteří proti nařízeni

soudnímu reptali Kadní Taylor na-

mítal že soudí že městská rada má

tolik moci ve svém oboru jako státDÍ

sněm a že nepodléhá rozkazfia ncud-ní- m

ale soudce jej zkrátka odbyl
že je na omylu Předseda rady též

se ještě omlouval že považuje nový
zákon o policejní komisi za platný a

že tudíž nevěděl má-l- i poslechnout
zákon aneb rozkaz soudní a dostalo
se mu též odbytí soudce' že si nepo-

třeboval a tím hlavu lámat a měl

poslechnout rozkazu a posečkat do
druhého dne až by se zjistilo kdo

je v právo Uděliv všem pánům
radním notnou důtku propustil je
eoudce tentokráte beztrestně

— Min týden teprve došlo vrchní

soud Spojených Slita odvolání se z

rozsudku soudu appelacního v příči-

ně zákona ustanovujícího dopravní

sazby železniční pro dráhy v Nebras-c- e

Dráhy se již asi o to postarají

aby pře nepřišla na denní pořádek
až po několika letech

— Chcete li svěděli bližiich a ob

iirnéjších zpráv o íarmerských po-

zemcích ve Washingtonu Montaně a

Oregonu požádejte anglicky poštov
ním lístkem C A MiUbell Webster

St Union Station Omaha Neb a

oo vám sasle podrobné popisy a

těch 93dUf

I)r J II McLean-- a

Ualsáiii pro játra a ledviny
Ikuste ho a budete souhlasit! 8 třmi tisíci kteří nraví že

li jil jet ďivfuhé vyplteeno a kdyl
íi4errt nebylo tedy se od Turnéra

vydhlill slovku neef ae mu vytra-
tili I'o drahé snad bi la moudřej
sfm

— Nv4 p'iítovi budova která
se jif po dva roli y etavl na rohu 16

Ii tde ulíie bit ' prý do limy
pod atřethou Karnmenhká pfáe
bude konéena přlítfm tnéalcem

— Mfstk4 ra ta sjednala ti k pro
hlídce knih ikuíené odborníkykteřl
ji! přee mřsío prsenjl na knihách

pokladníka aby ijistíli mnobř-- tí

vlaatné ipronevéření jeho obnááí
Nežli bitdoa s knibs-n- a hotovi bude

př blldka státi maličkost 11000

— Výroční výlet veterána tohoto

okresu odbýval se v polovici tohoto

týdne v llciiningtnn as 12 mil od

Omahy Účastenství bylo značné

— Ve čtvrtek započalo přd su-

dím líoptwellem v krajském soudu

přelíčeni ohledně žádosd aby soud

zapotědťd novm policejním komi-

sařem ujmouti se správy Zástupce
dosavadní komise (ireen předložil
soudu že hodlá dokánti: předně:
že jednáni vrchního zástupce a komi-

saře obecných budov kehí sami

dva bez působeni guvernéra jmeno-
vali novou komisibylo neoprávněné

nepravidelné a nezákonité za druhé

že kdyby novy zákon byl platným
ustanovení komise mělo se státi ai v

30 dnech za třetí že členové

nové komiHO nemají patřičné vysvěd-

čení svého zvolení jelikož guvernér
toto nepodepsaly že potvrzení jejích
městskou radou pře zákaz soudní

je neplatným Pak v další řeči

uviděl důvody proč je nový zá-

kon neplatným a sice předně
že nešetřeno jim předpisů ústa-

vy ohledně ohlavení zákonů 2 že

oředpisuje politickou kvalifikaci

když ustanovuje že jen z příslušní-
ků dvou stran mohou komisaři být
jmenováni kdežto příslušníci každé

jiné strany jsou vyloučeni Dále
žo zákonem novým není zrušen a od-

volán zákon z roku 1893 Dnes bude

v podávání důvodů pokračováno

Zdejší ústřední dělnický výbor

kterýž skládá se vétáinou z "politic-

kých" dělniků usnesl se vyzvati
dělnické organisace k podílení se

příštího zápasu volebního vlastním
lístkem Až posud daly o sobě slyše
tt unie sazečski a doutníkárská a

obě odmftly míchati sa co unie do

politiky To je rozumné usnesení
Až jednou budeme se v politice Ušiti

na třídy až budeme raíti stranu ob-

chodníků stranu dělníků stranu

farmerů stranu agentů a vůbec pro

každý stav a zaměstnáni zvláštní

stranu pak bude politické zřízení

terně' této v úplném rozkládá
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