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psovi kterýž v' spolu čnoti 1é na

fVo na život pojištěn bvl l'o
svťtn ustanovení podali spob čnosti

obvykle oznámení úmrtí a v týdnu
po tom v sedmi dneilt obdrželi

zpravil cni-t- na řsooo
pro nř pohotovř jakmilo pojistka
a kvitattrv vrAt ny txulou Sjo
li čnost ti ily n použila svého práva
do ilnu k vyrovnání sr nýbrž
ohratint posty zaslala obnos poj i

Stíní Takovéto ji st ilo- -

jista z píířin úspčchu této

spol čnosti kttrá jt-s- t jednou }

nejvřtíťh a nejhohatŠích v vím
Druhou příiinou jest dojista h
muklidá vsecliny své kapitály na

východř nýbrž také nějaké tam

kde obchod vede V různých
městech má společnost tato ná-

kladné budovy Její budova v

Oniaze na rohu 17 a Farnam

jest jednou z nejvřtSích a nejná-kladnčjsí-

budov v niřstČ a jest
chloubou mřsta naSeho

— Dosavadní pártneři Frank
Doležal a Jot) Koutský dostali se

koncem týdne do vlasu a výsled-

kem sporu jejich bylo Že Dole
žal zatčen pro zpronevěření

Koutský pak zase pro útok s ú- -

myslern třžkého poškození na ti-

le Hostinec Doležalův v němž

Koutský podílníkem byl jak jsme
již oznámili byl z rozkazu mayo- -

ra Ensora zavřen a tu prý Dole
žal retrister nč-ke- zašantročil

Kontský vyzvednul si rozkaz pro
hledávací a kdyŽ u Doležala regi-st- er

nalezen nebyl vyzvednul si

nafi jednoduše zatykač pro zpro-

nevěření Sotva že záležitost ta
to v soudě policejním složením

záruky urovnána učinil Doležal

odpřísáhnutou výpověď dle kte
réž skutečné Koutský to byl kte-

rýž v noci 1 února útok na re

daktora I M Tanm ra učinil a

na základe výpovédí této Tanne- -

retn zatykač znovu na Koutského

vyzvednut Koutský pro vče tu-

to žalován byl jíž jednou než
5ak k přelíčení došlo vzata žalo
ba zpčt an nebylo dostatečného
svědectví že útočníkem skutečně

Koutský byl a an týž několik
svědku mél že v čase kdy útok

spáchán za nálevnou se nalézal
Doležal nyní tvrdí že svědectví
toto získáno za úplatek a uvádí

veškery podrobnosti kterýmž afíé- -

ra ona shxována

— Krajan Frank Macek za

městnaný v jatkách Hammondo- -

vých sklouznul v pátek při práci
tak nešťastně že jednou nohou do
kádě s vařící vodou padnul a

značnou měrou opařen byl

K vážnému úrazu přišel v

pátek k večeru na 10 a Dodge
farnu-- r Peter Frohm z Karlintr
Ia Týž jel po elektrické káře a

vida jiné z jedoucí káry susttipo-va- íí

chtčl též podobné učinití

počínal si ale při tom tak nemo
torné že k zemi vržen byl a
v obličeji se potloukl Dopraven
byl na stanici policejní kdež mést

ským lékařem rány tnu obvázány

se řiitohuinělri v něm n nabylo
h odotjtt Iného úňtnM právě Ink

lt tnou řadou h tk vynikají! í po
vahou v)U 1I1 boulí přidthoích a

lápasftv posavadtiíi h Bylo vy

koupeno velkými obětmi 4 trlbi
mí ule mánie le má je lí nářoi
lláS v v íet ) tvýi h vhslei h !ádué

klamání ani žádné násilí tu do

vedlo v národě naun zvíklati

odhodlanost 4 tltuť k prácí nové
k bojům dalším ádné křivdy
ani ládná l sť nedovedla nás ani

řinásti ani udolat! na dráe ktirá
vide k dosažení našich práv pfi

foetiýth i dějinných U posa
vadní neúspěchy našeho progra
tnu pokud byly zaviněny chybami
nalítni měly za následek Že ná

rod náS v obě samém & Ca sin

provedl velikou nápravu osvobo
tli v se oj vodítek a pevně stanuv
na vustních pevných nohou Ten

to vnitřní proces jehožto výsledi k

jest nynější sjednocení celého na

šeho národa a převzetí otěží po

lítiky národní do vlastních rukou

znenáhla byl proveden právě ve

všech předchozích bouřích jichž
to předmětem a středem byl ná

rod náš v Rakousku Nyní stojí
tu če ský národ sjednoce ny a sám

dle vlastního rázu a citu dli

vlastních tužeb a potřeb pracující
na dosažení svého cíle Neby
lo-- li lze ani přemočí ani oklamati
ho v dobách minulých za pomě
rftv když všelikými vlivy a okol
iiostnii byl v rozvoji své síly v

projgvování své vůle nemálo ob
mezován dnes již jest naprosto
nemožno spekulovati s kterékoliv

strany na jeho podrobení A

)roto národ náš do té chvíle nemá

Žádné příčiny aby v nynějších
zmatcích a bouřích pozbýval nej-větší-

klidu

Hlavní podnět jejich vládní
nařízení jazykové kterýmž jen

nejmenší část národních práv na
šich se naplňuje jest posud otáz
kou nikoliv našeho národa ale

otázkou vídenské vlády a víden-

ského parlamentu Nám nezále-

ží ani na ní ani na něm Dálí
se hr Badeni pustým a brutálním
ílomozem našich národních ne

přátel domácích a nátlakem za- -

iraničných pomahaČův jejich za

strašit v konání své povinnosti ne

jen k našemu národu ale 1 k

soustátí tomuto nám na tom ne-

sejde našeho národa netkne se

ani jeho odstoupení pranic Naše

azyková zemská a státní práva
zůstanou i po něm v plné své síle
a nepřemožitelnosti A uvedou-l- i

Němci svým odporem proti těm
to našim právům konečně i své

vlastní dílo na mizinu podají-l- i

samí jasný důkaz Že centrální

parlament a tudíž 1 centrální vláda
a celá central isační soustava v Ra

kousku jest věc naprosto nepři-
rozená a na dále nemožná: bude-

me s tím úplní spokojení Vše-

chna nynější jejich činnost neve

de v posledních důsledcích a kon-

cích k ničemu jinému Proto
nemáme my ani nejmenší příčiny
abychom pro jejich válečnou vý

pravu proti ministerskému naříze
ní jazykovému sebe méně se roz-

čilovali

Však tím není řečeno Že chce
me zůstat! a ze zůstaneme klidni
na dále za všech okolností Sta- -

ne-- li se něco co nám zavdá pří
činu abychom vystoupili ze svého
klidu dovedeme to udělat tako

vým způsobem a takovou měrou

jak toho budou vyžadovat vědomí
a platnost našich práv jak to bu-

de odpovídat státní důležitosti če-

ského národa a jeho vlastí

Za všechnu svou věrnost k této
říši za všechny přetěžké oběti

kteréž národ náš přinesl trvání a
rozkvětu jejímu za tří sta sedm

desát let penězi i Životy svými
nežádáme na ní žádných milostí

ani nejmenší výsady Žádných
koncessí ale jen onu míru svých
jazykových politických a státních

práv bez níž na našem místě žád- -
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okatuíikii i holí prudkou
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vypálil Prvá kule rninnU e

cíle i A to vÍMk druhou při p4d --

ný sa? 11 a bolestná ráui v 1 véin

předloktí 4 pod h brv tmi Hpiiso-lien-
a

Lupiči na to dali se na
ťitč-- 4 v ftfnnu záhy xmieli —

Druhé přepadl ní událo r v 10:30
na }} a Parki r id V čae tam

Vstoupil do řeznického obchodit
Chán (iriera otrhaný muž kterýž
za 5 ttu salátu si poničil a kdy?
řezník od něhu se odvrátil n vol

ver vytáhl a řezníka k vydání

peněz vyzval Ten ale nebyl jed-

ním z tich bojácných a proto se

všech sil lupiče dlouhým salámem

přes obličej uhodil Než však

ránu opětovali mohl lupič po něm

střelil a kule (iriera do levého ra

mene zasáhla Lupič prchl dříví
než na pronásledování jeho pomy
slit! se mohlo — To se rozumí
že po lupičích se strany polici

ptine pátráno a siastna naiioua
bvla ii tentokráte příznivou V

sobotu odpoledne spozorováni
totiž pod viaduktem 16 ulice

Willie McVey a Geo Pranshaw
kteří příliš chvalné pověsti nepo
žívají a jelikož při spatření polici-

stů na útěk se dali byli pronásle-
dováni a chyceni McVey pak dr
Wilcoxem jakožto jeden z lupiči!
nade vší pochybnost ztotožněn

— V sobotu odpoledne zatčeni
as 6 mil za Council Jiltiíís Andrevv

Brestman a Geo McKiiight kteří

dle všeho jsou Členy bandy kteráž

již po delší dobu udáváním faleš-

ných peněz v městě našem se

zabývala Oba přijeli do Council

Bluífs v povoze a v jedné grocerii

při kupování vajec zaplatili dola-

rem kterýž záhy na to co falešný
poznán Oznámeno to ihned po-

licii kteráž po stopě jejich se pu-

stila a as 6 mil od města je dopa-

dla Při prohledání vozu nalezeno
dalších iH padělaných dolarů a

z výslechu zjištěno že oba pochází
Z Bellevue a že přináleželi k býva-

lému "gengu" Vic McCarty-h- o

kterýž v podezření byl že penězo-kazství- m

a udáváním falešných

peníz se zabývá
— Mayoru Mooresovi a všem

členům policejní a požární komise
doručeno v sobotu oznámení nej-vyšŠí-

soudu státního dle které-

hož podati mají do 21 Června

dflvoďy proč že by na žádost čle-

nu staré komise policejní úřadň

svých zbavení býti neměli Jak
známo tvrdí Členové staré komise
že nový charter kterýmž úřadů
zbaveni byli jest neústavním a

otázka ta nyní nej vyšším soudem

rozhodnuta bude

— V posledních dnech vyšel
na jevo plán právních zástupců
zpronevěřilého pokladníka měst-

ského Dolina na základě kteréhož
svěřence svého před dlouholetým
žalářem zachráníti míní Dolin

jak známo odsouzen byl pro
zpronevěření na kterémžto zločin
stanoven jest trest od jednoho do
21 roku a sice odsouzen byl na tři

Články žaloby V jednom případě
odsouzen byl na 4 roky v druhém
na 5 roku a v třetím na 10 roku a

právníci jeho pokusili se chtí o to

aby devatenáctiletý žalář v Žalář

pouze tříletý zmírnili V trestním
zákoníku našem nalézá se totiž
článek dle kteréhož guvernér

Ni j n Um4 ímtt ab ) ii- - ir
kaJIdčtn Mhmtiič Mému p4orovit
ti li 9 poiuovuti tí 5i Im to zvlá

stě od dubím t r v líftkiiuiku
e děj ' jeden j' V 4jidd j' t Ví

lite nápadný Kdeíto lotíž j

kruíi h vládních i v parament
í v německém obyvatelstvu hlavně

na m vi ritíi h hrutiicídi fíUkýdi
4vládl4 prudká bouře tiároif h
ský poud zachovává tii jrtjdnřjší
klid A pfece on jest nikoliv pří
ěitiou ! předmětem té bouře O

jeho právo o jeho život rovlni
teti ruch zimniČný rozdělala

se t4 vichřice Cíni tedy to je Ir
011 sám ba áju jediný posud
n rořiluje že klidně pOfiini na

ten zmatek a tu vřavu m dívá?

Čím se vysvětluje potavadnf lilu

!oké ticho v národě čenkémř

Příčiny toho zajisté nápadného
a zajímavého stavu jnou dvě -
První že národ Český podobným
bouřím týkajícím se jeho sama

poěítáme-l- í jen od roku 1 861 do
konale zvykl že mu takřka ze

všedněly že 11Ž nemohou ani pře
kvapili ho ani rozčilili Prodě-

lá! jic h za třicet šest let celou řa

du několik ještě mnohem prud
čích než jest nynější: nabyl v

nich zkušenottí a cviku otužil se

v nich Sutnmou dlužno říci Ži

všechen ústavní Život v Rakousku
od r 1861 točí se kolem něho
kolem jeho práv kolem jeho Ži

vota Nebylo to celkem nic než

řada bouří jichžto předmětem a

účastníkem byl on

Netřeba tu připomínat a vypo
čítávat ani všechna ministerstva
vídenská která v těch bouřích
měla podíl která v nich vznikla

zahynula Netřeba tu otevřít
akta sněmu království českého a

larlamentti vídenského a opako- -

vati z nich všechno co v nich za

psáno jest o bojích svedených za

jazyková zemská a státní práva
českého národa Jest to jediný
nepřetržitý řetěz zápasův našich
o právní Život v tomto soustátí
Nemáme příčiny popírati Že zvlá
ště při některých z oněch minu- -

ych zápasňv celý náš národ octnul
se v nemalém rozechvění a rozčl
ení Bylo to zejména tenkráte

když i přes výslovně a slavnostně
roj'evenou vftli panovníkovu aby

národu našemu stalo se po právu
spravedlnosti staré bezpráví

zůstalo v platnosti ke stáním
křivdám přibylo nových a když
národ náš způsobem nejkrutějším
pokutován byl za to že se do-oláv-

al

blahosklonné vůle nejjas-ějšíh- o

krále našeho a slavnost- -

ných nezrušitelných slibův Ten
kráte zajisté nebylo možno aby
ot!ačil v sobě city kteréž vzbu-lil- o

v něm trapné zklamání ten
kráte nebylo možno aby s chlad
nou krví snášel převraty které v

ústrojí vládním a parlamentním se

staly na jeho pokoření a poško-
zení

Rozechvění a rozčilení jeho v

těch dobách a při těch příležito
stech bylo zcela přirozené a svrcho
vaně oprávněné Dlužno připo
jit) že vzhledem k své příčině
nejen mohlo ale opravdu mělo

bytí důraznější Však o tom
dnes už jest pozdě i rozumovat i

rozhodovat Nicméně zbyla nám
z něho zkušenost která časem

svým dobře se hodí Už i času

nynějšího kdy opět kolem nás a

o nás se strhla politická vichřice
Do té chvíle pak národ náš zcela

správně chová se klidně a tiše
Očekávalť nynější bouři musil jí
očekávat nebyl jí překvapen jako
na příklad opravdu byl překvapen
neprovedením královského tu

záříového

Však k nynějšímu posavadnímu
klidu svémn má i druhou příčinu:
pevné vědomí nezvratné přesvěd-
čení Že životní práva jeho jazy-
ková zemská i státní v praktické
platnosti své jsou neumořitelná a

liruti m kollire luk pro CutiHké niTno' proti
Ikrkavkáin proti ImiIi hk-ii- i tuhft proti ílmnl-c- l

tmiKt' nu vcíkfré riny a bolesti a náptiuiř
pitrltokoti Lttplii-- Jékft nrl tiiito iiibí nikde
k donUnl a xutlti oolou tuto lékárno insllcl
ooy IXUO otmnhuJtH 95 divrk prokoidoa f&A
nemix' po otxlr Ji-- ptiuhych 7 60 J

Sbírka Hnlo 5

Sír u

F33 J 5 JJ menu
Hlilrks liiti otmuhiiin ilmřt tliitnlckí iolm

bíMlI nit dárky t láky k nsroMnlnám a Km1

jHli luMm ZIk#I toto není íádiif lw:lny
íiiK-J- nýtiri doblo ilnť-- pltmvná vy
drti dlouhý ftm kráané a JiiMiié Hhlrkaolms

iiujo: utmHky pmun krátnym ksraunam
náprsní Jehlici pni dámu krásnými kameny
vvkládnnou Irhllil dn vIbhó tMlitrnnu
nnlolmu ii knotilky k itiantotám 3 knolllky do
nápnwnky dílní cltiennf dámský hi1'k n
krb xliitá Jobilcn a daimitnteiii xlarný IftiMttt
hiidinkíin a pár nmiiiiilc n kránným sm- -

m-r- v 9 DhdmCta lírbá kránmkáCDOft
Junt líiM) ihbIu pV oudrtťal pouae 7 Co
Nmxtkláirlt a otipdnflt hnrd dokud st

áním tni ni-- taková ptílt-iluw- t s nsliiMlt
mna Kay %n hikdji' noti rufim m kiivuj
kdokoliv po obdrtpnf slmlt nebyl spokojen
nwhť ftf aíli- - rtií't upnlre neonKlInn vrátím
ťriMlf lohnlo ImiHI Vailm imuaisdDtn m6- -
tt-i- vyilí lat nojináni jednou tolik
Kdo nbtidii4 5 tlnÝi-- sbtrfk nidndnnii

tomu dáni letnil ibfrkti iwlarma ZaWOO mlu
víivh 6 Hlilruk nlidáin jmíi ablrku í I Pě-
ni wi mnlnn sitNiat pouut r rfRlxtriivanám
ptiaitf n'i-n- ( oluowy r obyřejním duptM neb
v poátovnicb máirikách
rtíta vMy íhtíln8 Vatě tméno Dottnokrea

% atáu Aďruiujt Jednoduáet m

V CIILÍDEK Dunlap Seb

Ze Schuyler Neb

DrSHSixtď
ČESKÝ v

lékař a ranhojič
aváil! Sirému otrntvii v tnámoat le m
trvale ve Phuylnr uaailll a Joat wimtwn na sa
voláni kaJUlčtnu pomoci UkaNká blmlajlolmu

poiilnutlll Poradní kancelář nal4iá ar pmlle

ply v Hollinan bločku va druhem pombodÍ
T tl m

Taroky ! Taroky!
Stojí pouze $100
Se zásylkou $110

Použijte nízkých cen I ZaSletc

objednávky pod adresou :

Pokrok Západu Omaká Neb


