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f ilíto pokladníka státního
llarth-yh- i lico tímfi? fifjvylšbif
návladnfm státním )a odvolá-n- u

lim výhradním J tifnou
lalobu proti niffi pod-il- i řiiftl% K

tornttto kroku donucen fu j vy tlí
návladní rozhalmílím soudie

kterými uznáno 2 záruka jwiklad
níkova jediné ttoikráto platnou
zákonitou byla pki v souhlase
fístavoii Uiif 3 ledna ř5 gu

vt rnéreni schválena byla tol
ovl ni se nestalo n n4 záruce

zřejmě-- Mojí le stato se lak ti prvé
9 ledna dik rozhodnuto Ie tím

stal e úřad pokladníka státního

uprázdněným le Ilartlcy víti po-

kladníkem státním nebyl že v

úřadě tom pouze jen fiumnéri-ri- i

trpčil byl a 2c Ilartlcy pouze jen
povinosti pokladníkovy zastával
následkem řehol všeho ručitelově

zodpovědnými držáni býti m 'mo-

hou neboť podepsali prý záruku

liartleyho co pokladníka 1 ne co

osoby kteráž povinosti téhož pou-
ze jen zastávala Následkem roz-

hodnutí tohoto nezbývalo návla- -

dnfinu než žalobu odvolali neboť

jinak by! by dopadnul ještě hůře
— neboť soudce lý val by porotě
návod dát! musel aby obžalované
ručitele nevinými uznala — Tím-

to výsledkem soudu vrženi hlavní
vina na guvernéra Ilolcomha
neboť dokázáno jasně že týž po-vino-

st

ústavou na něho vloženou

nevykonal a nej vyšší návladní také
na tom podíl má neboť Žalobu

vypracoval chybně a to tím Že

uvedl v ní žc záruka v Čase zá-

konem vytčeném schválena čemuž
ovšem tak nebylo — Jaknejvyšší
návladní se vyjádřil podá proti
ručitelům Bartleyho bezodkladně

Žalobu novou opravenou tak Že

by přelíčení s nimi v příštím
období vyvoláno býti mohlo Do
té doby budou míti ovšem ručite-lov- é

dosti Času k přenesení zbý
vajícího majetku svého na osoby
jiné tak že i když by zodpově-

dnými porotou uznání byli mno
ho toho stát na nich nechytne

— V neděli po 3 hodině ranní

dopadeni policií dva hostinští při
přestupování zákona nedělního

jakož 1 ustanovení kterýmž za
vření hostinců mezí 12 as hodí
nou ranní se nařizuje a oba dáni

pod záruku $1 00 k dalšímu soudu

Byli to Jack Norton mající hosti
nec v Č 216 již 14 til a John
bnyder vlastnící hostinec na 22
a Cuming
— V sobotní schůzí okresních

komisařů podána byla auditorem
další zpráva ohledně účtů bývalé
ho zápisníka krajského Frank 1

Moorcsc a z ní opětně vysvítá jak
bezpodstatným bylo tvrzení zápi-
sníka okresního Kcdficlda že
Moores okresu několik tisíc dola
rů dlužen jest a že tudíž za zpro- -

nevěřilce považován býti má Pro-

zkoumáním 22 ze 34 účtů Moo- -

resem podaných doznává auditor
že z požadovaných $2711496
částka $1511468 beze v5í pochy
bnosti okresem Mooresovi skuté
čně dlužnou jest a Že co částky
zbývající se týče teprvé obě stra
ny dorozuměti a dohodnout! se
musí Tato zpráva auditorova

vzata na vědomí zároveň však

témuž úřadníkem nařízeno před
ložití komisařům veškeré důvody

pro kteréž zbývající obnos pro
zkoumaných účtů za správný neu

znává tak aby komisaři sami o

správnosti nároků dotyčných pře
svědčit! se mohly
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J otfUi Kfftwfnl si rol litll w š£ iiiM ArlinrUn trl _
IIBMl ttlnxmvhy (námi hiu
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iiíi b ro znalo odsuzování popokra
Ifl íih Í hf kdy! kdo jaký Mil-

ní úřudník od m jvttího do ro j

mi-ntih- nabá n ajííláčfiích

ft Máťh ' lo tSíf liiio v pořádku
Ilml1 nyní populistitl óladníi I r- -

ííělají dobit- - ani bdíívť
kántlf skrze plobné
j dnání pokárání

--- Ve správě slátnf hospodář-
ské pohřnoitj iftiisí být ftěro
nhuílélio Podi zprávy kterou

podali prodlalu b los it4 vý
fctavě př s f pKMi To rk zdá bý-

lí nriooírtým kaMému poorova-- l

li KMý kdo nu výslavě byl
je při svědč 11 Ie U los byl o jplí-srnivěj- íí

rok vt h návštěva

byla větší n ž jindy a výsledek
dojisla měl vykazovali výtěžek a ne
ztrátu lowská mámí výstava b to

vyneala dosti ie tihraženy Maré

dluhy v obnosu 111437378 v

našiin státu za okolností o jpffni-vějšíc- h

ji íté dluh udělán Patrno
Že jest zapotřeby ve správě vý-

stavní nějaké vyklízení
— SthiiyUrský Sun píšu v mi-

nulém čísle: "Vzhledem k uzná
ní Čechů není pochyby že dosla
lo m-- jim od republikánů uznání
lak velkého když ne většího než
od fusionistů Mezi všerni těmi
stranami z nichž skládá se strana
fusionistň nouze ieden iedintf
Čech obdržel navržení Vezme- -

♦

me-l- i za to Že spojeny jsou pouze
dvě strany tedy pouze jediný
Čech od obou stran došel uznání
Kepublikáné navrhli Čecha pro
tentýž úřad a dále ještě jednoho
pro úřad koronera tak že dali dva
kandidáty z té národnosti na tike
tu Že jeden z nich sc nominace
vzdal není vinou strany nýbrž
to jest jeho vlastní čin I pak
strana republikánské jest lépe o--

patřena a dala lepší uznání Ce
chům" — K tomu ovšem podo-
tknout! sluší že onen druhý Čech
nedosáhl nominace o kterou se

a nedbal o tu která mu by-

la nabídnuta Však Sun má do- -

jista pravdu v tom že nedostalo
se Cechům toho zastoupení na tě

popokratické jako sí zaslu-

hovali Čechové v Colfax county
tvoří více než třetinu strany po-

pokratické a oprávněni jsou doji
sla ku némeně než jedné třetině-
navrŽenců Však na místě toho
dostalo se jim pouze jenom jedno- -
10 místa a to poměrně nepatrné- -

lio Proto nemají čeští dernokra- -
té v Colfax county co k vytýkání
českým republikánům

Volba na Karllmku rněr-řil- a

iladinu veřej Života v Čechách
radikálové totiž vidouce nejasné- -

proudy jež v předu jsme zobrazi- -
1 věrně domýšleli se Že nadešel
jejich čas Začali tedy rit do- -

Mladočechň vytýkajíce jim Že ne
jsou víc opposičnf že vešli dO Šlé

pějí Staročechů atd A postavili)
OrOt! offir-Ii-lnCm- n LanlwUiii cim
bodomýslnémú dr Serváci Ilelle- -
rovi protikandidáta K Sokola
známého z processu Omladiny —
Jezdili štvali a agitovali Dr„
leller churav nemohl prstem
hnouti A přece zvítězil což
jsme dobře napřed konstatovali
dostav 475 hlasů proti 100 hljež
připadly Sokolovi — Voličstvo
rozhodlo rozumně Mladočeši
jsou v plném proudu své práce
odrývat jim nyní půdu bvl bv

hřích který bychom spáchali sami
sobě jako za dob Ilohenwarta
Ovšem nesmíme nechat ale po-
slanců usnout jako usnuli Staro-
češi Ale té obavy tu nenf Zdá
se že brzo uslyšíme zase jarý Če

sky hlas — Hadem se pozdravuje
jednání se v týdnu obnoví Vv--

Ckejme tedy Stavme — ale ne
bořme

Do Arkansasu
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QSVllívf feiké OS ad V V Arkanaaan a nH
té pMlelltoiti pracovat bude v tiJmu liia
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politické mailu iMurní jitlijb
í ití voličové ro shluknuti v

jnleti lik ktitft by pomohl patin
Italovi ku volnf Io itíérnírv
po ffjliiá ftiiiiALi' ji 1 1 také v líovd
County íiio též řrU vnhf vo
p'j# nýtu imiIui mftjt pfjinfici ku
vfli ní i hvafne rnámlio fndáka

p Korál vtnntitím4 na straní
pMpulistiihé aby podruhé též ( ♦

i Ii4 na hkrtii ibiU Irn vhv
vorně v pfd a dir ttU ninin

V M sfítil i' v pttik
pod líhou dob) tka př s nj lina

fiřho v tu n oťlouk iiumlti i ři
North loup J ku a tU foi rií
st vi rní řislf okr n opětně přrřu
no Most t nto byl trptvé n

dávno spraví n n boť jedna čál
j' no byla z jara odplavi na

Med dvěma týdny obdrželi

jsme od p Karl Vančury % Madi
son Nebr žádost o ttanovv 7
Č- - II I Vyhověli isme nfiní Í

ho a naslali stanovy na jeho adre
su avšak dopis nám byl vrácen

po týdnu co nrdodatelný rro
§ 1 a

irne aoy nam udal ipravnou
svou adrrsu tak abychom přání
j lio vyhověli mohli

Ve Weston zničen byl ve
středu v noci iKjžárcm smíšený
obchod krajana J M Vondry a
škoda 6ooo přesahující ípňsobe- -
na sotva polovina škody jest po
jiStěním kryta — Oheň dík bez
větří obmezen by l pouze na jednu
budovu

— Do Schuyler došla ve středu
z Chicaga zpráva od koronera že
v mrtvole kteráž v hotelu Oxford

14 října nalezena zjištěn byl I

Bowers kterýž po řadu let ve

bchuyler půjčovnu koní a povozů
vlastnil a kterýž as před dvěma
měsíci k návštěvě rodiště svého ve

West Virginii sc odebral Odtaní
tud psal rodině své pravidelně
při čemž v jednom dopise se zmí
nil že nemocí k lůžku upoután
jest a proto má se za to Že když
se pozdravil na cestu zpáteční se

vydal a v Chicagu znovu se rozne
mohl a nemoci své náhle po
dlehnul

Ze Schuvler se nám nížt:—
Leští občané okr Colfax kteří sí

přejí míti schopného muŽe'v ňřa
dě okresního zápisníka měli by
hlasovatí pro M J Conboye Týž
jest jedním z nejschopnějších kan
didátů pro úřad ten kdy navrŽe

ných Vystudoval obchodní ko

lej v Sterling 111 a jest praktic
kým kníhvedoucím Usazen jest
v Kogers Colfax Co od r 1887
a řídil tam obilní a dobytkářský
obchod T J Murphy & Co V

r 1890 založil si tam obchod se

smíšeným zbožím a dosud týž ve
de Pan Conboy jest příjemným
mužem a udělá nám výborného
úřadníka Hlasuite nroňl

V Arlington zatčeni v sobo
tu G Knight a pí Darbourová na

podezření že založili několik o
hřiň jimiž osada ona poslední do
bou stfžena

V Hastings rozhodnut v so
botu v krajském soudu spor dvou
larmerů li Clartyho a C Haltec
ho o koně cenu as J!io majícího a

výsledek byl ten Že oběma útrat
ř20o přesahujících spůsobeno
— V Grand Island přišel v so

botu večer o Život železniční zří
ženec Jack Larnb Týž při na
kládání uhlf na tendr spadnul a to
tak nešťastně že parostrojem pře
jet a na miste usmrcen byl

— V Scribncr usmrcen byl ve
čtvrtek v noci na nádraží stařec

jménem Čade kterýž se tam sbí
k

ráním dříví a uhlí zabýval Zasa
žen byl přihnavším se vlakem a
smrt jeho byla okamžitou
— Z Niobrary oznámena v so

botu smrt farmera W Grahama z
Crofton Týž zaměstnán byl ká
cením stromů při čemž strom na
něho se skácel a on tou měrou po
tlučen že v několika hodinách
ducha vypustil

hilb yrová a sne učiriiU tak ní
sbflkmt Iptnýi h potuěrů v nii li

w nucbáťr la HyUť totiio} rmi'
hs řoivr df n 4 p níe j 1 04 něm
co potlpuru vysoudiU byly jí

právním zástnpt m j jím to "od
měna" ia slulbii prokázanou
itJ5 ny

V Millian počne 1 listop
obt hodovati 'l arno rs Stl f tank'

pod tprávou pp Kouby co tdci

dy I V Sloana to náměstka a
- m

C ] Q rvenOio co kasíra Kídi

tely jsou C J Červený A V

Koulia V J Wondra a I W
Moan Autoiuovaný kapitál obná
fl 0000 a banka inkorporována

dní o října

- Vc Wilber přirčena ve čtvr
tek porotou v soudě krajském
náhrada v obnosu ioo Philip
(iossardoví pro poškození tli a

sice vynešen rozsudek tento proti

hylvester Andrcwsovi Oba za

náší sc pěstováním ušlechtilého

dobytka vepřového jsou lva kry a

Žaloba byla výsledkem pomluv o

Ciossardovi co dobytkáři Andrew
sem rozšiřovaných

V Lincoln zatčen v úterý
min týdne šerifem z Fillmore Co

redaktor L H Austin od ěaso

pisu 'Evening Call a to na obŽa
lobu pro kriminální urážku cti
tiskem kteráž na něho rev P II
Hinesem z Geneva vznešená byla
Hines jest kandidátem pro úřad
okresního Školdozorcc a v "Call"

uveřejněna o něm zpráva Žc při

poslední návštěvě své v Lincoln
se opil a nemravně se choval

— V Creighton pokusily se m

týdne o samovraždu otrávením 2

dívky Mary a Louisa Harrscho- -

vy tamní vyšší školu navštěvují
cí Dívky tyto toužily po vyšším
vzdělání a když prostředky rodičů

jejich na vydržování jich nestačily
protloukaly se jak mohly a o sa
movraždu otrávením pokusily sc

když hlad jímž trpěly déle sná
šeti nemohly Zoufalý Čin jejich
byl za v čas spozorován a zakro
Čením lékařským obě při životě

zachovány
— Nejvyššímu soudu státnímu

podána konečně vc čtvrtek žádost
o povolení nového přelíčení odsou
zenému zpronevěřilému pokladní
ku státnímu Partleymu a sice

opodstatňována jest žádost ona
uvedením 235 chyb jež prí při
přelíčení spáchány byly Jakožto
nejiuavnejsi chyba uváděno jest
že prý celé přelíčení bylo nezáko- -

nitým a to proto an prý tehdy
již žaloba podobná na liartleyho
v okresu Lancaster podána byla a

tudíž vlastně tam tedy souzen býti
měl

Kanipafl strany popokratické
řízena a spravována jest na účet
státu Kampafi demokratů řídí
Jim Dahlmain kterýž jest komi-

sařem železničním a béře plat od
státu $2000 ročně Edmiston ří
dí kampaň populistů a beře JI2500
od státu co inspektor olejní Ta-

ké Wolf komisař obecních po
zemků a budov cestuje na útraty
státu a držf politické řeči Vyše
třovací výbor který zvolen byl v

minulém sněmu spotřeboval $5000
tomu aby vyhledal nějaké zá

minky k útočeni na stranu republi-
kánskou A tak platí občanstvo
výlohy kampaně popokratické! To

je reforma s velkým "R"

— A tohle ie zvláštní! Teď i

guvernér Holcomb v posledních
dnech vydal se na agitační cestu
po státě Patrně když dělaif dva

jedno není to jedno Když druhdy
některý z republikánských úřadní--
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- (tivrnťr lloliíinib pokusil
ne vyvrátili ob v in ní vn íné na

nf ho prozatím ním guvirncřim
Hansomcm pfeďudou ntfíbraf
ki'ho Afitředního výboru fn totíl
včdíl o zpront vííi ní Htitního po
kladníka Uartlryho pří nastoupení
vc pivní lhůty al lupotahoval
jej k zodpovědnosti roztavil si

proto na stolicí svědků v pondělí
minulého týdne a svědčil že prý
u- - Uartley tehdy vykázal crrtiííká

ty oI banků žc peníze uloženy
má ' Musil ale doznatí že nebyly
to certifikáty banků jež jsou stá
tnímí depozitními banky aniž s

přesvědčil zdaliž a rtiftkáty tyto
nejsou zfalšované a jestli skutečně

pan líartley peníze ony tam ulože

ny má Dovoroval dále Že prý
zákon který vyžaduje aby se po
kladník vykázal penězi hotovými
jest pouhou fraškou To všechno
není dojtsta žádnou platnou omlu
vou neboť jisto jest Že Uartley
se peněží nevykázal že guvernér
od něho vykázání se nepožadoval
aniž se přesvědčil že by domnělí

certiiíkaty byly skutečným důka
zem vkladů liartleyho v bankách
v nichž tento neměl žádné právo
peníze ukládali Guvernér Hol- -

com b byl po zvolení svém zvláště
na to upozorněn Že v ťiřadovnč
státního pokladníka není vše v

pořádku a přece vzdor tomu upo
zornění nekonal svou povinnost a

proto nemůže také nyní ujiti zad
povědnosti spoluviny na tom Že

zpronevěření dosáhlo tak obrov

ských rozměrů

— CeŠtí voličové ve všech

okresích kde byli navrženi čeští
kandidáté mohou sobě příkladu
vzíti z okresu Valley Tam po
dlouhá leta nedostávalo se českým
voličům žádného zastoupení od

žádné z obou stran Před několika

lety konečně navržen byl tam stra
nou republikánskou chvalně známý
krajan pan Kokeš a čeští voličové
bez rozdílu strany pro něho hlaso-

vali čímž docílil zvolení To
otevřelo oči pánům populistům a

ejhle roku letošního iiž uznali že

jest zapotřeby aby Ceši na jejich
tiketě též zastoupeni byli a proto
navrhnuli rovněž váženého kraja
na a úřadu toho úplně schopného
p Ignáce Klímu za šerifa Máme

tedy letos ve Valley County dva
české navržence totiž p Kokeše
znovu za klerka a pana Klímu za

šerifa a krajané nují příležitost
aby přátelství své oboum osvědčili
a máme za to že oba mají vyhlídku
dobrou na zvolení Tomu by ne- -

ylo tak kdyby nebývali krajané
volili svorně pro p Kokeše neboť

nejen že by pak nebýval týž zvolen
nýbrž strana populistická kteráž

jest tam u většině nebyla by

dopřála místa Cechoví To může

:ýti poučením jiným okresům
Tak ku příkladu v Butler County
jak známo navržen jest na repu
hkánské tiketě p Texl za klerka

kdežto demokraté až posud vždv

odpírali Čecha navrhnout! a také
etos nedali na tiketu Čecha ač

koliv ucházel se o nominaci muž

právě tak schopný jako oblíbený
pan Vaniček Nejsme sice žádný
mi prorokyale znajíce obyčejný běh
politiky dovolujeme si tvrďiti že

se v liutler County jaktěživi čeští

1
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