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oďjmittl několika jftii nutným
talo

John O Veiv-- řb-- po
hliiího sněmu státního pfipra
vtiji se k učinění kroků soudních

jitttiŽ by zdfjKÍ společnost lehlou
ku sníženi poplatků dosavad-

ních plinucena byla Učinili tak
hodlá na základě zákona poled
ním sně mnu přijatého kterýmž

tebiiraíy telefony a společnosti
expresní pod kontrolu státní že

lezniční komise dávány jsou a kte-

rýžto zákon minulou nedělí vešel

platnost
Vc-ise- r prohlásil že

podati hodlá stížnost komisi

v kteréž bude dovozo-

vali že poplatky dosavadní pře-

hnaně vysokými jsou a že by tu-

díž přiměřeně sníženy býti měly
Záležitost tuto svěřil v ruce práv-

níka Thomasů a příslušné kroky
učiněny budou v dnech nejbliž- -

áích
- Zpronevěřilý pokladník stát

ní Joseph S Iiartley dosud na- -

ézá se v našem vězení okresním

neboť požadovaná záruka v ob

nosu $125000 za něho složena

nebyla Vzdor tomu zachovává

dosud veselou svou povahu a tvr
dí neustále že již v nejblizSich
dnech na svobodu se dostane ne- -

oť prý již pouze několik jen
todpisň na záruce schází aby táŽ

úplnou byla O tom kdo dopo-

sud záruku podepsal a na jak vel

ké obnosy podpisující se závazný
mi prohlásili odmítá podati všech

ližších zpráv
— Městský školdozorce a ta

jemník rady školní vrátili se po
čátkem týdne z Milwaukee kdež

přítomni byli národnímu sjezdu
vychovatelskému Vrátili se ne-

málo potěšeni neboť podařilo se

jim zajistiti pro město naše odbý
vání sjezdu onoho pro rok příští a

to vzdor tomu Že značný počet
íných měst o čest onu se uchá
zel Při hlasování ve výkonném

výboru zvítězila Omaha jedním
Klasem neboť při konečném hla
sování odevzdáno pro město naše

hlasů 10 kdežto pro Washington
odevzdáno jich 9 pro Salt Lake
8 a pro Los Angeles 7

— Němečtí turnéři odbývati
budou v době odbývání výstavy
státní v městě našem svůj sjezd

jehož súčastniti se hodlají veškery

jednoty k okrsku missourskému

přináležející
— Policejní komise v ponděl

ním svém zasedání propustila ze

služby tajného policistu Charles
Blooma kterýž jak známo z jed
nání policisty nedůstojného ob-

viněn byl Hlavním přestupkem
kterýž byl mu dokázán bylo že

týž ku vlastní potřebě použil
$3150 náležejících M Hanseno-v- i

kteroužto Částku zaplatil tepr-

ve tenkráte když celá záležitost
na veřejnost přišla a když vyše-

třování se strany komise policejní
již v plném proudu by lo
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Jednotí neb přidali e k fwlílř

penenm Io scliftzť douil #

i povolání br Jan Kťií ký il
Palacký t 19 ČS PS aby tam

pro odtrhni praroval Rád nU
řítá 31 čbnu Z niihi plťtomno
bybí (hfii jo tí h náld"
kem aitate hlasovalo iM protni
Iríení nU H vtn věrnost k led- -

0

notě Poněvadž bylo jisto h
zbvvaiítíth at čbnfi kťří d

nchuze se nedostavili chce při

Jrdnotě dslali nichtělí ťifadilíci

řádil dovoliti aby odtržení řádu

prohlášeno bylo Na to vyvstal
br Rosický jt iiiuž oltrženl nejví
ce na srdci leží a mluvil celou ho- -

inu a 15 minut (itoČe prudce na

ty kteří zftstati chtěli Volal že

většina platí a nepnjdeme-l- i vši

chni že nám vezmou vrškeren

majetek My kteří chceme při
ednotě zňstati mňŽeme si prý
vzíti odstupní listiny ale řád O

malta přejde prý celý k Jednotě

západní Proti tomu ovšem pak
na všech stranách pracováno a

všichni ti kteří v srdci svém cho

vají vznešený cíl a zásady ČSPS
staví se vfili samozvance Rosické
ho na odtior On pracuje k to

mu aby rozbil Jednotu jen k vůli

svému obchodu Rád Omaha mu

tomu ale nápomocen nebude

Uvidíme kdo zvítězí zda odště

nínir Třn!rtró n-- l vřrnf liratří
CSPS iímž z plna srdce ve imé

nu řádu Omaha č 144 ČSPS

provolává Na zdarl

Anton Lesník předs

Nán doručen byl opis dopisu

který byl zaslán Dennici Novově

ku v zájmu pravdy a který zní ná

sledovně:
Ct red Dennice Novověku Ve

vašem vydání číslo 36 uveřejnili
ste dopis od nějakého Anton

Lesník předseda však ale po
přečtení dopisu toho my níže po'
depsaní vyrozumíváme že to má

hcti Anton Šemík předseda rádu
Omaha čís 144 CSPS a jelikož
eolá znění dopisu toho iest ta" —

největší a sprostá lež a ani jedno
ho slova oravdv v něm není A— — — l j
víme že vaše ctěné redakci e

vždy jedná především o pravdu
proto doufáme že uveřejníte ná

sledují opravu dopisu předsedy
řádu Omaha pana Antona Šemíka

a sice:
Není pravda že by se byl br

Jan Rosický dostavil do schůze

bez povolání nýbrž byl k tomu

požádán a vyzván od několika po

depsaných bratrĎ Není pravda že

by se byl dostavil proto do schůze
řádu Omaha aby tam pro odtr
žení pracoval nýbrž byl námi po-

zván abychom jeho náhledy se

znali Není pravda že br Rosí

cký vyvstal a útočil na kohokoliv

nýbrž pravdou je že po předlo
žení záležitosti byl podán návrh

aby br Rosický požádán byl ol

jasniti jak si věci stojí a návrh

ten jednohlasně byl přijat a pak

teprv br Rosickému slovo uděle-

no První jeho slova byly že

aby předešel nějakému nedoroz

thřte o vlaitnf rli rtfbfl na

pojídání víe th fiíi Není prav- - ríl
t by bylo t ťt pfřlfitnníih a

profi návrhu připojili m ku Vf

padrti Jednot nýl-ř- í pravd j

byl pffie jdtt Má přoli lil
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pfejdo ý k ápadnl Jetlnolř
Vnbeř neol pravda í- - by byl Ho- -

tíefcí promluvil jediného ibva n

kdyl přťteda oďpř'l ýbďk (n

filatovánf prohláilt pnmfíre
iTitfavd jiřtídi a rtlokři na Roti- -

iklo jirhl pffdwda řádu Ofna- -

ha dniMHtítl doufají' 4(fti Ze vý

ilopi trrt byl pián od tkh(
jenl tvýoi povinno!' m tteroiiml
ne )ři t l"ti fidu Omaha
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ajíotavé dvě žaloby polány

vúbrý 1'avíd S Carrawayeru v

oulě okresním Prvá z nich )

prttlí T J Pob ymu a W (' Co
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Til prý žalující ztratil v místnosti

těchto na 14 a Dousjbi k herně

tam vydržované ( arraway na

vštívil místnost onu 44 února a

hrn-- na ponejprv ztratil tam v

v pokeru částku vy še uvedenou

Jelikož pak majitelé herny pro
hrané peníze vrátili mu nechtěli v

žaluje nyní a požaduje rozsudí k

na obnos onen 1 s úroky ode dne

prohry Druhá Žaloba jest proti
south-omažský- m karbaníkům Ri

chard IJerlinovt a Thomas II

Haileymu Žalující tvrdí Že 25

ledna letošního roku prohrát v

herně jejich fboo kteroužto část
ku by nyní rád prostřednictvím
soudu zpět obdržel

— Výstavní řiditelstvo obdr
želo v úterý vítanou zprávu od

předsedy dráhy Chicago Rock

Island kterouž oznamováno že

k účelům výstavním částka $20-00- 0

dráhou tou darována a že po
ukázka na obnos tento bezodklad-

ně řiditelstvu poslána bude Drá-

ha rock-islands- jest již čtvrtou
dráhou kteráž na výstavu zamis- -

sissippskou slušnými Částkami

přispěla a zbývají již nyní pouze

dráhy Míssouri Pacific Union

Pacific a Wabash kteréž dosud v

ohledu tom rozhodnutí své ne-

oznámily Mimo dráhy rock- -

islandskč splaceny dne onoho
akcie v plném obnosu se strany
jiných akcionářů a mezi složený
mi částkami největší byla ona

složená P D Armourem v obno

su $5000 Dle výkazu pokladní
ka složeno dnem tím na upsané
akcie celkům $ 195000 tak že již
k sehnání pouze 55000 zbývá

aby oněch $ 100000 jež státem
na výstavku státní povoleny po

užitelnými se staly
— Včera k polednímu skonče

no v policejním soudě předběžné
přelíčení s třemi Kastnery—otcem

a dvěma syny— kteří jak známo

ze zavraždění policisty Tiedemana
obviněni jsou a sice skončeno tak

jak předzvídáno odkázáním totiž

všech tří obžalovaných soudu

krajskému bez připuštění záruky
Svědectví jež státem proti obŽa

lovanym předvedeno bylo vesměs
svědectvím okolnostním a jelikož
téměř úplně totožným bylo s tím

co v minulém čísle jsme čtenářům
naším o tom již uvedli není tře ba

o průběhu přelíčení a o podaném
svědectví Siřeli se rozepisovat
Obšírnější zmínky zaslouží pouze
svědectví policisty Olovera který

při téže příležitosti těžce postře
len byl Týž nade vší pochyb
nost v Augustu Kastnerovt star
Ším to synovi zjistil muže který

jej střelil a ve starém Kastnerovi
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Horké suché počasí v prvé po-

lovici týdne škodilo značné všemu

osení zvláště však v jihovýchodní
části státu Ranní ovsy Jarky a

ranná zemčata poškozena byla
témřř ve všech částech státu

Drobné obilí rychle zrálo a žoS

učinily značný pokrok Ozimka

v okresích jižních jest již všechna

sklizena a v okresích se sklizní již

započato Oves se seče již v okre

sích jižních Koma nebyla po-

škozena počasím horkým a učinila

ve zrůstu svém značný pokrok
V níkterých okresích jižních po- -

cina jiz kvcsii uroua jhuil-- uuuu

Blabou neb počínají značnou mč

rou opadávat V jednotlivých
okresích v nichž značnčjší počet
našinců usazen jest stálo si osen

následovně:

Butler: — Žnfi pšenice a žita

jsou v plném proudu a úroda bude

prftmčrnou Korná pokračuje

rychle a pastviny poškozeny ponč

kud horkými včtry

Clav: — Ozimka jest již sklize

na a sklizeň jest neobyčejně boha

tou Oves v místech poškozen

rzí Senoseč byla dobrou Korně

daří se dobře zarůstá ale pleve
lem

Fillmore: — Žně pšenice a ječ-

mene značně již pokročily Korná

místv utrpěla přílišným vedrem

Skoda ta však není trvalou Zem

čata poškozena poněkud suchem

Gagc: — 1'šenice všechna jest
iiž sklizena a oves rychle dozrává
Korná v posledním týdni učinila

značnější pokrok a ranná počíná

již kvéstt

Lancasttr: — Pšenice stojí si

dohře Ranné ovsv a zemčata

poškozeny suchem Pozdním spo

moženo pak deštěm v posledních
dnech se dostavivším be seka

ním ovsa iiŽ započato Koma

pokračuje rychle a místy již kvete
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nh jith jt
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řapoíato Kbiy pieniťné j jh
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Saunl ř: — Jafky ovy m-fat- a

a zleiny puíkoeny ponř-km- l

sucliem po tí-l- lil-- parm-jití-

Korná iiřínila znavný po-

krok rř-ntt- : a žita joti jií
nktifna

Uovil — Sekání žita jest V

plním promítl a ňrtla lílioŽ j st

dohrou Nad? j- - na ohaton řikli- -

ft 11 nic iwi tv n ilctSÍ Korná

Utojí si výhornř
Colfax: ~— l'o tři dny panovalo

veliké horko na osení však nespn

sobeny Škody téměř žádné Ozim

ka a žita jsou již téměř sklizena a

úroda i jakost obého jest dobrou

Cumintf: — Korná učinila ne

obyčejný pokrok a vyhlíží dobře

V jihozápadní časti okresu spnso- -

ono něco škody prudkým krupo-
bitím

Dodtfe: — Žně ozimky jsou v

plném proudu a sklizeň i jakost
jsou výborné Horké počasí ná-

sledované osvěžujícími dešti zlep
šilo značnou měrou vyhlídky na

dobrou úrodu kukuřice

Holt: — Pšenice i korný stojí
si dobře Se sekáním Žita a ječme
ne již započato ranní zemčata

stojí si dobře a to též platí o past-

vinách
Knox: Prudké horké větry po

škodily značnou měrou veškeré

drobné obilí Na korně nepozo- -

rovnoá Škody žádné —

Pierce: — Horké větry panující
v prvních dnech týdne náskdová

ny v dnech posledních chladným
větrem a dobrými dešti Stav

korný pod vlivem poslednějších
značně se zlepšil

Uufíalo: — Koma učinila značný

pokrok Ovsy a járky poškozeny
noněkud horkými větry Veškeré
1

ovoce počíná opadávati
Custer: — Na pšenici 1 ovsu

spnsobeny značné Škody horkými

větry Zita jsou již sklizena a žně

ozimky již započaly Korná rychle

pokračuje
Howard: — Jarka rychle dozrá

vá Korná pokračuje rychle s

ozimka it st iiž všrchna sklizena- —
1 §

Úroda její nemohla ani býti lepší
Sherman: — Jvorna značně po

kročila a jarka již dozrává Ve

škeré drobné osení stojí si dosud

dobře

Valley: — Žita se již sklízí

první úroda alíalíy jest již stoho- -

hována Koma rychle pokračuje
Furnas: —- Korná učinila značný

pokrok a nikdy snad nebyla ještě
v okresu tom lepší Místy seče

se již vojtěška po druhé a járky

počínají dozrávati

Red Willowi — Žně jsou

plném proudu Místy oznamovány

jsou škody kobylkami

Neikratší cestou k vyhojení po
ranění jest použití nejlepšího lé

čivého prostředku a takovým jest

OUj sv Jakuba Vy hojí vždy

1


