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— Hlaďm správně}! ale řečeno

vysílením letnřet otot n rána v

rathoditieké námořníci COletý A
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— V krajském soudu zadána v

pilek žaloba proti Joseph Otrneiu-o- vi

generálnímu komisaři naMto

státu na světové výtavl chicagské

Hartley aadal proti pozůstalosti
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McCulg kterýž po dftlf doba jll v

hotelu Oi ford bydlil McCulg stra
voval se v hotelu tom po minutých

pl roků a až do počátku letošního
roku tMy správně u byt I stravu

platil Mnoho řečí nenadělal i ni
kým namluvil a tak mnobo o osobě

jeho mámo nebylo Plátkem roka

při! nejpfe o prá i neboť o 1 té

doby aůtéval dlulen a raoohdy po
kolik dnů vůbec ani k jídlu nepřišel

nemaje penři a i darmo v hrdost

té ničeho necbtčje I'okad majitel
hotelu zjiitl mobl nepojil stařec

od neděle do čtvrtka téměř ničeho

a ani jídla do pokojíka rati zdarma

poslaného ne netknul Posledně byl
viděn ve čtvrtek ol poledne a kdy!
na to v pilek odpoledne posluhovač
ka do pokojfka jeho vstoupila aby

postel upravila nalétla jej oděného

V bezvědomí na pontští leleti Iboed

byl dopraven do nemocnice kdel v

obotn k rána ducha vypustil
— V pondělí zahájeno bylo v mí

ti našera v divadle Creightouově
zasedání zamisNissippakého kongresu
a u večer připraveno účastníkům

alavnostnl uvítání ve dvořané radni- -

ce městské která! při příležitosti té

slavnostně osvětlena byla — Na pro

gram rokovací dána jsou následovní

tbéma: Lesnbtví v pohoř! Kočky
Moantain — Otázka bawaiská —

Kanál Nicaraguanský — Sestát něnl
území — Dopravní sazby zamiaais

eippské — Pěstování a opotřebení
ramie —Vodní centy —Na kongresu
učiněn bode pokus aby ve městě

našem r 1897 výstava zamississip
ski odbývána byla — Ve vítacím

výbora zasedal tiž red t I pan Jan

Rosický
— Indiáni kteří sem k velké

porotě spolkové za svědky povolá-
ni byli patrně musí mí ti dobré ča-

sy neboť nemine dne aby některý
na pryčnách v policejním vězení se

nevyspával V sobota v noci za-

tčena celá společnost indiánská 2

radoěi a 4 rudoŠky kteráž na 15 a

Webster v prázdném jednom dom-

ku se ubytovala a kolem pfilnoci
za hurónského křiku taneo ducha

provozovat! se jala Přivolaní po-

licisté měli notnou práci než rado-ik- y

naložiti se jim podařilo a ještě
větSí práce byla do celí je dostali
Téže noci zatčen byl v hostinci
Burdishově na 9 ul Indián Priest

kterýž v opilosti okna ve výklad-
ních skříních vytloukl
— V lese za Albrigt nalezena ve

čtvrtek odpoledne mrtvola oběšence
v němž poznán August Frederickson

zaměstnaný až do nedávná co truhlář
u Omaha Packing Co Mrtvola na-leze-

jedním černochem kterýž na
bon si vyšel a tťprvé pn uříznuti

jejím seznáno že nalézala se vlastně
na půdě okresu Sarpy as 30 stop za
čárou hraniční a proto případ ten ko-rone-

ru

okresu Sarpy oznámen Fre
derickson oddán byl po delší již do-

bu nemírnému pití lihovin a v po-
slední době stal se zádumčivým tak
že lidmi téměř ani mluvili nechtěl

před týdnem pojednou zmizel
Jelikož byl členem několika spolků
bylo po něm pilně pátráno leč
marně a teprve ve čtvrtek náhodou
mrtvola jeho nalezena Pověsil se
na řemenu jímž opásán býval a z

postavení rukou jimiž menších větví
e držel patrno že v rozhodném oka
mžiku probudila se v něm opětně
láska k životu a on větev na níž
řemen byl upevněn zachytiti se sna-
žil — Zanechal manželku a tři
dítky
— Nemalé překvapení spůsobeno

t pondělí zavřením Nebraska Sav-in- gs

& Exchange banky kteráž
místnosti své v budově obchodní
bursy měla a dosud za úplně bezpeč-
nou se považovala Co příčina uza-
vření uváděny jsou i patné obchody
tak že banka náležitě prospívati ne-

mohla Vklady obnáší přes $150000
a majetek odhadován jest na 1362
000 tak že vkladatelé plně zaplaceni
budou a jediaými kteří as zkrátka
přijdou budou podílníci — Mezi po-

dílníky jsou i krajané Jos Kavan a

starý pan Berka i Kalifornie Z

krajana pokud nám známo obcho-- 1

doval baakou radni Kment

a ručitelům jeho Wm A Paitonovl
vi a J It Creightonovl ic tvrdl
se ! Částku $$439 ta sebou pon
chal uMy t nl sloiiti odmítl Pro-da- l

prý totiž nábytek v budov! státu

Nebraska se nalézající ani! by byl

peníz ony na patřičné místo odvedl
a mimo toho vyplatil prý $500 pM
sedovi dřívější komis výstavní ani!

by k tomu oprávněn bývat

NEBjUSKA
— Odhaduje se ! letos bylo

v Nebrasce pěstováno 13000 akru

cukrovky

— Na Union Pacific dráze blíže

Sbelton přejet byl a usmrcen brzdič
William Jordán miculý pátek
— V Morse Bluff byl ustanoven

poStmistrem N C Wagner na místo

uprázdněné panem J F Praiem

— V patnáctém soudním kraji
kontestaje republikán Alfred Dar-to- w

zvolení s populistou Westoverem
za soudce

— Ve Fremont vyhořel ve čtvrtek
diro v něm bydlel C O Pollard na

rohu 12 a F ulic Paní Pollardová

byla stonavá a má!m byla by při

požáru zahynula
— Ve Wahoo odbýval se minulý

týden sňatek pana Josefa Koudele
řezníka z West Point se slečnou

Mary Zimolovou dcerou starého
osadníka od Wahoo

— Pěkný příklad britrské lásky
dali členové jednoho podporného
spolku u Fullertonu Sešli se Jeden
den a vylámali pro vdovu po zemře

lém bratru veškerou úrodu kuku- -

řiče

— Z Cass Co 83 sděluje že není

po čtyřicet roka pamětníka aby

bylo tak málo vody v potokách a

studních jako nyní ííička Weeping
Water jest prý již po tři měsíce

úplně vyschlou
— V úterý minulého týdne vyho

řela maštal Gus Drahoše ve West
Point a má se za to že oheň byl za
ložen Tou dobou panoval silný
vichr a jen včasnému zakročení ha
sičŮ lze děkovati že se oheň neroz

šiříl na jiné budovy

— Po minulé dva týdny měli
v Tecumseh dvoie katolické služby
Boží a sice páter Murpby jehož
biskop prohlásil za sesazeného kázal
v kostele kdežto nový kněz bisku-

pem dosazený odbýval náboženské

obřady v operní síni Tento týden
rozhodnuto bude soudně zdali páter
Murphy má právo proti vůli bisku- -

pově v kostele kázati

— Počínaje dnem 31 pros bude
se odbývati v Lincoln učitelský sjezd

který potrvá po tři dny Během

ejezda odbývány budeu mnohé před
nášky od věhlasnch pedagoga mezi

nimiž jest Dr Nicholss Marray Co!

Francia WParker William Hawley
Smith a mnozí jiní Doufáme že

některý c četných našich čaských
učiťslfl podá nám o sjezdu tomto

pak bUžsích zpráv

- Příští čtvrtek v den díkuvzdá
ní b ráti se bude ve Wilber velké
drama "Slepá Nevěsta neb Pařížský
Ďábel" Pro představení toto uči-

něny byly již dávno a velké přípravy
a vypraveno bude co nejlépe Wilber
chová jak známo nejlepší divadelní

íly české v Nebrasce a dojista
ochotníci připraví tentokráte účast
níkům výborný požitek

— Přelíčení a bývalým poklad
níkem J E Hillem kterýž jest ob
žalován na náhradu $236000 stát
ních peněz jež byly v zkrachovaném

Capitol banku uloženy položeno Je

na den druhého prosince Právníci

jeho podali minulý týden soudu do--

datečné d &vody proo by měla žalo-

ba proti němu zamítnuta býti a siee
! dna 4 záff t r státní pokladník

naskytni se otázka idatl laloba

státnímu pokladníkem byla zadána
v zájmu llilla aneb ne

— n Iehane iirivník v

Heatrice byl tamním krajským sou

dsm uznán vinným urážky soudu a

odsouzen ku $100 pokuty a desli
dnům vězení Houdce v záležitost

té počínal s) ovsem trochu jinak
nežli tíi sudí ík-ot-t Věc sběhla se

následovně: Lehané byl v minulé

volbě předsedou ústředního republi
kánského výbora a co takový da
natisknoati proti sudímu Bushovi

který ucházel se o znovuzvolenl pla

káty v nichž uváděl fe sudí jedná
ivtáště příznivě vůči látajícím stra
nám které! jeho syna si vezmou za

zástupce V krajském soudu mé

jistý případ a minulý týden žáda
soud o přeložení do jiného okrsku

jelikož prý soudce proti němu chová

předsudek a sice následkem onobo

předvolebního cirkuláře Soudce

zvolil pětičlenný výbor zpřítomnjcb
právníka aby uirali jestli Žádost ta

byla urážkou sooku a právníci uznali
že byla i navrbli sami jeho odsouze-
ní Lehané se odvolal z rozsudku
toho k vrchnímu soudu

— Vrchní soud uznal minulý tý
den zákon o zavodňování ústavním

Jednalo se hlavně o to zdali mohou

zřizovány býti zavodftovací distriky
zdali mají právo vydávati úpisy a
zdali mohou používati práva vyvtast- -

ňovacího a vzíti k svým účelům něčí

majetek za přiměřenou náhradu

proti vůli majitele Rozsudek tento
bude nepochybně velkým povzbuze-ní-

ku zřizování cavodňovacícb
stok

— Už tu bylo všelicos ale jak se

podobá tohle zde ještě nebylo Z

Decatur Neb se sděluje že v noci
na úterek min týdne obráno bylo
kukuřičné pole 40ti akrové náležející
T K Ashbymu a ležící pouze jednu
míli od města a sice vylámaná prý

byla kukuřice že nezbylo než něco

zakrslých klasů

— Populisté v Nebrasce mají pou- -

ze jenom jednoho poslance v kongre-
su O M Kema a teď žádají aby i

ten odstoupil Činí tak proto Že

prý v minulé volbě nepracoval pro
celou tiketu populiatickou
— Bývalý státní inapenktor na

olej Hilton přestal býti inspekto
rem skoro již před rokem ale posud

nezaplatil ani cent i oněch $5000
kteréž státu zadržuje a nyní prý ani

knihy odvésti nechce

— Důležitý a pro hostinské zají-

mavý rozsudek vynesl vrchní soad

minulý týden v případě žaloby vdo-

vy McLaughlinové ve Wyomore

proti hostinským Dolanovi a Patter-sonov- i

V krajském soudu byli oba
odsouzeni k náhradě $4000 za to že

prý prodávali McLaugb línovi liho-

vých nápojů a tento stal se násled-

kem toho nenapravitelným opilcem
a zemřel Dolan bájil se v krajském
soudě že v poslední doby kdy! se-zn- al

že McLaaghlin pije přespříliš
odepřel mn lihových nápojů prodá
vati a jedině co o něho McLaaghlin
pil že byla soda aneb jiné nápoje

neopojné Na svědectví a důvody
nebral soud žádného ohledu a dal
návod porotě ž hostinský který by

prodal někomu první sklenka nápoje
kteráž by třebas někdy v budoucno

sti vedla ka zvyku chlastu a záhubě

člověka jest stejně vinným s tím
kdož by později opilcovi lihovin

prodával jakol i to že pije v bospo
dé cokoliv musí se míti ta to Že

pij nápoj opojný Vrchní soud

uznal Ž rozsudek tento neni správ
ným a proto zvrátil rozhodnutí soud

ce krajského a nařídil nové přeli- -

čení

— Naií Čtenářové povšimli sobě

dojista již ohlášky p Josefa Palka

mí své lidské důstojnosti a že teprve
od rozpadnutí Polsky datuje se pro-

spívání středního polského stavu
llozuml se že MNat ZtgM nemohl

prepustiti vítanou příležitost aby
trochu proti Polákům nepožíval pru-
skou vlád u— Polské sgitace posled-
ní doby"— praví — "musejí otevřití
pruské vládě očí a ukázali jí všecky
nebezpečné stránky polské smiřova-c- í
politiky Všecky ústupky pruské

vlády vedly pouze k oslabení germa-nism- u

(Rot v polských zemích!

Ked) a k sesílaní polských separati-

stických snah Nedávné Ivovské
slavnosti a vyzývavá (l) prohliiení
polských publicistů že ruským Po-

lákům žije se lépe než pruským
způsobily silné vzrušení germánské-
ho ducha ale toho ještě jest málo"

Do St Paul Minn

Pan Jo$ Strdntký 370 Duke St

převzal jednatelství našich listů a

jest oprávněn nás ve všech záležito-
stech týkajících ke našeho závodu

zastupovati Zároveň" u něho jeou k
dostání spisy naším nákladem vy
dané

Do Montgomery Minn

Pan J1I Havlík jest naším opráv
něným jednatelem v Hutchinson
Minn a jest oprávněn všechny zále-

žitosti týkající se našeho závodu

vyřizovat! Vyd Pok Záp

Do CIcTclandu

Pan Jos Koberna který nám psal
počátkem listopadu a Clevelanda
ohledné spolkových knih a tiskopisů
udal nám svou adresu 48 Hedge Str
Odpověděli jsme mu ns tu adresu
avšak dopis byl nám vrácen poštou
co nedodatelný Nechť nám laakavi
udá správnou adresa přeje-- li i od

pověď Vyd Pok Záp

Krdsnt dva litografwani obra
ty Přtdstavuiid Itski vtlikAmm

Husa a žiiku hodici se pro spol-
kové a veřejné místnosti jakož i

kterýž jest jednatelem na Život po--
jiSťující společnosti Mutual Life
Insurance Co v New Torku Spo
lečnost tato jest jednou z nejstariích
a nejbezpečnějstch ve Spoj Státech

Její kapitál obnáší nyní přes $200

000000 Pojištění ve společnostech
na život pojišťujících má ovšem vel

ké výhody Každý skoro pociťuje

potřebu pojištění a proto shledáváme

tak mnoho různých pojišťovacích
spolků U takových % pravidla po

jištění jest poněkud levnější avšak

chyba jest ta že člověk musí umřlti

mladým cbce-l- i aby jeho pozůstalí
měli z toho nějaký prospěch Když

by měl člověk žiti až dosáhne vyšší-

ho věku pak jest obtížno platili
každoročně splátky na pojištěni a

když by jednou opomenul tak učiniti

jest vyloučen a ztrácí rázem všechno

co do spolku zaplatil Jinak je při

společnostech pojišťovacích Tu se

m&že člověk pojistili tak že může

přestat kdykoliv platiti a to co zapla
til není ztraceno nýbrž za tu částku

mi jisty obno pojištění vyplacen
Takovéto výhody ovsem přehlíželi
nelze a proto se nedivíme že pan
Palík pojišťuje neustále značný po- -

čet našinců

Carská korunovace vykoná se dne
SO května 1800 v Moskvě

Stoleté jubileum třeliho rozdíleni

Polsky jež připadlo na den 24 říj
na zavdalo mnohým německým li

stům příležitost k úvahám o tomto
historickém faktu V čláku "Třetí
rozdělení Polsky" píše berlínský
"National ZitungM: "Historie vy

nesla nad Polskou svůj ortel ona
dokázala že nemůže trvati stát ve

kterém menšina panuje nad většinou
a který je domovem násilí a libovů- -

e Nejvýše tragické jest že Polska

zahynula ve chvíli kdy vůdcové její
pokoušeli se odstranili panující zlo

ústavou a nsdraviti stát celu řadou
radikálních opatření Uplynulo 100

et od těch čas co polské země na

cházejí se pod německým panstvím
stejným právem jakým někdejší
Polska prostírala ae od Hvězdná k

Baltickému moři a vřezáyala se klí
neru do ruského jihu"—Jinými slo

vy Němci sami uznávají že toho

práva kterým drží polské země neni

mnoho Avšak smutná pravda leč
takužel pravda jest co pangerraán
ský orgán berlínský dál praví uka-

zuje na to že polský sedlák teprve
po rozbití polské říše teprve pod
cizími vládami přiveden Jbyl k vědo

pro rodiny vtdm nyní na sklad
Prodávám je oba po $ioo aneb
ta ýremii k Pokroku Západu tm
doplatek soci A

Vid Pokroku Zápmém


