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D3o3 pxoti
nezdravotnosti krve

Nezdravá krev oslabuje a oneruoefiuje
celé tělesné ústroji

Dr Aug Koeniga IIII
rozvíjí v ústrojí vítěznou korouhev Vyči-

stí žaludek osvěží a obživnou játra zčistí

krev a uvádí v opětný Čilý a zdravý oběh a

tak vychází z ústrojí tělesného co vítězi

V cizích slv&bách povídka z dějin če

ských od Aloise Jiráska Cítá 256 stran
cena 20 centu

Meziproudy historický román z dějin
českých od Aloise Jiráska Obsahuje
618 stran cena 60 centů

Bílá II ra aneb tři léta z třiceti histo
rický román z dějin českých za války tří

cetileté od Lud Rellstaba- - Čítá 153

stran cena f 00

Moderní otroci Velepoutavý román
od B V Ilacklander a Obsahuje 1120

strun pěkného formátu t Cena 75c

V saloně a na galejleh Román od
Ponson du Terrail Obsahuje 608 stran
cena 40 centů

7 I í

Ji- -

i n í I

4

T S

- i ti
- - 1 t

í
i í

1

"i

i í '

Spisy vyjanš nažim nákladem

Leietímký kovář báseň Svatopluka Če-

cha dle původního v Rakousku skonfl-skovanéb- o

vydíínl Cítií 88 stran Cena

25 centu Do Čech zasíláme ji se zaru-

čením správného dojití za IR centu Bě-

hem jednoho roku rozebráno bylo vy-

dání prvé a uspořádáno druhé americké

vydání

Památky íeských emigrantů Napsal
Tomapek 8 9 původními vyobraze-
ními Cena vázané 75 centu

ValdStýn historicko-romantick-
ý obraz

od Karla Herloše Cena 60 centu

D dietvi Aztékův román ve třech dí-

lech od Duplesise Cena 60 centu

Po půlnoci román oil Vác Vlčka 480

velkých stran Cena 80 centu

Nebezpečné tajemství román z ang'ické
ho od Chas Iieada 231 stran velkého
formátu Cena 40 centu

Elba a Waterloo historický román od
P Btolle 329 stran velkého formátu
Cena 60 centft

Za íeit otcovu roman od Xavier de
Monténin 1088 stran velkého formátu
Cena 75 tentn

RuIcovíhu Králodvorský a Zelenohirskú
se snímkem několika listu prvnéjšího 8

poutavou přednáškou o nich od p J A
Oliveriusa obsahuje 144 stran Cena2óc

Tajemství tlotinv na Porter tiouaru
Napsal B C FarjeoDi přeloženo z an
gliciny 240 stran velkého formátu Ce-

na 40 centů

Školní zákony v Nebrasce Zčeštil Jan
Rosický Cena 50 cent

Vitnů lid velký román věhlasného ro

manopisce Eugena Sue 1216 stran pou
ze $100

Nový Voňte Krůto napsal Jul Vern

obsahuje 576 stran cena 75 centu

Tajemný hrad v Karpatech román od
Vernea 170 stran cena 20 centu

Chrám Matky Bolí o Paři&i čili Esme
ralda spanilé děvče cikánské Román
světoznámého spisovatele Viktora Uuro
Obsahuje 512 stran cena 50 centu

Osudnou stopou poutavý román od Em
Gaboriana Obsahuje 415 stran cena
35 centĎ
Děti kapitána Granta jeden z nelvčt

Sích a nejpoutavějsích románu Julia
Vernea Zaujímá 721 stran cena 60c

V Knihovně Americké vycház stále
výborné spisy od nejvěhlasnřjších spiso-
vatelů Každých 14 lnů vyjde seSit o 64

8tracách do roka vyjde 26 sešitů 1664

stran obyčejného velkého knihového
formátu a předplatné na rok stojí pouze
8100

Seznam hudebnin
K dostání za botové v knihku

pectví Pokroku Záp

Česká veselost sbírka původ humo
ristických zpěvů a scén pro dva tři i vír
hlasů s průvodem piana Sbírku tuto
icuinou svého druhu můžeme vřele od

poručili ct spolkům zábavním a ochot
nickým neboť obsahuje hojnost príhoi
ných komických výstupů k zábavám ba
sedám atd Máiie na skladě následující
sešity:
2 Operace komický trojzpěv pro 3

mužské hlasy $100

7 Polka pro merlotiny čili brka"! y
hudební žert pro 4 mužské hlasy s
vodem piana

9 Roznášeři kultnry komické duetto

pro tenor a bas s prňv piana 80c

Kinder Klavier Schule Vorubungen
W Schwartz cena 80c

totiž v roce minulém $343518
nebo-- li průměrem $400 z hlavy
kdežto v roce předcházejícím ob

našel příjem z téhož pramene

pouze jen $92512 nebo-l- i 94
ctu na osobu

Tornádo v Kansas

Z Mayview Kans oznámeno v

sobotu že okolí tamní navštíveno
tornádem jímž as tucet budov

rozmeteno a jiné značně poškoze-

ny V Tabo rozmetena byla dra-

vým vichrem pošta a dvě osoby
při tom těžce zraněny Škody na
osení spůsobené obnášeti budou

mnoho tisíc dolarů

Továrnu na jehly
zříditi hodlá několik kapitalistů
clevelandských a za účelem tím

organizují společnost jejíž základ-

ní kapitál na $1000000 ustano
ven jest Doposud přiváženy sem

byly jehly z Evropy a výroba
jejich děla se ručně zde pak nyní

vyráběny býti mají strojem vyna-

lezený!] Eugene Fóntainem z

Clevelandu kterýž bádání v obo-

ru tom plných 19 roků věnoval

Odsouzen k smrti
V Chicagu odsouzen byl v sobo

tu k smrti provazem George H

Jacks bývalý policejní maršál v

Muskegon Mich — Jacks uznán

byl vinným zavraždění óotiletého
starce o němž se myslelo že
značně peněz má u něhož však

vrah pouze $28 naleznul

Náš vývoz a přívoz

Statistickou úřadovnou spolko
vou uveřejněna byl právě obšírná

zpráva o našem vývozu a přívozu
v uplynulém roce úřadním a vyjí-

máme z téže následovní: Vývoz
náŠ do všech končin světa znač-

nou měrou vzrostl a přívoz záro
veň značně klesnul Vývoz vý-

robků průmyslových obnášel v

roce uplynulém $288871449
což bylo o $11586058 více než v

roce 1897 a o $60300271 více
než roce 1896 plodin hospodář
ských vyvezeno v roce uplynulém
za $854547929 proti $683471- -

131 v roce 1837 a $569879207 v

roce 1896 Celkový vývoz jest
proti roku předchozímu o $80- -

336494 většíma přívoz o $148-72525- 3

menším Celkem páčil
se přívoz náš na $616005159 z

Čehož za $306091814 přiveženo
z Evropy za $91151923 z Ka

nady za 92093556 z jižní Ame-

riky za $92595°37 z Asie za

$2685020 z Ocenaie a za 39

z Afriky Různého zbo
ží vyveženo celkem za $1231- -

329950 z čehož připadalo na vý-

voz do Evropy $973699281 do

Kanady $139635289 do jižní
Ameriky $33821971 do Asie

$44824268 do Oceánie Í2i- -

991381 a do Afriky $17357752
Zvláštní výprava

vypravena byla ve čtvrtek z Hali- -

fax N S soudcem Dillonem z
New Yorku a N O Perrym z

Kansas City jichž rodiny utonu-

tím parníku "lia Bourgogne" u

ostrova Sable při pobřeží novo- -

fundlandské o život přišly Před
několika dny došla totiž zpráva
že při pobřeží tamním spozorová- -

no značně plujících mrtvol nej-

spíše to utopenců z lodě oné a tu

požádána byla společnost fran
couzská by hleděla mrtvoly ony
vyloviti tak aby v náležitých mí
stech k věčnému odpočinku ulože

ny býti mohly což však společno
stí odepřeno Následkem odepře
ní tohoto rozhodnul se soudce
Dillon společně s Perrym vypra
viti výpravu samostatnou na par-

níku "Hiawatha" jejížto povin-
ností bude pátrati po tom zda
mezi mrtvolami těmi mrtvoly Čle-

nů rodin jejich se nenalézají

DrCLJfcďord
lIJfm& návltěvyi

Od t do 1S bodlo dopoledne a od t do I bodlo
odpot ve vém pKbvtka na roba

dtiJ 17 "Snuton Ml

U Milan Mo- - přišel v pátek
o život při "sekání obilí farmer
Yeater Chtěl opraviti něco na

stroji když tu koně se mu splaši-
li a on pod kosiště sražen v pra-

vém slova smyslu na kusy rozse-

kán byl

V Sisterville W Va odbyt
v sobotu na ulici souboj mezi dvě-

ma karbaníky W Hansonem a G

Cragorem při němž oba raněni

smrtelně a pět osob zalétnuvšími
kulemi poraněno

V Atlantic CityN J zemřela
v sobotu manželka mexického

vyslance Romera

U Humaasville Mo utonu-

lo v sobotu při brodění rozvodně-

né Porame de Terre řeky šest

osob—5 dívek a 1 mladík Jeli
na piknik do Hermitage a při pře

jíždění brodu byl
- vůz silným

proudem překocen a všichni uto
nuli

Městečko Beckwith Cal as

500 obyvatelů čítající zničeno

bylo v sobotu téměř úplně požá-
rem neboť státi zůstaly pouze ko-

stel škola a dvě stavení obydelná

Při pikniku krejčovské unie
v neděli v Chicagu do Columbia

parku pořádaném utonulo pět
osob v řece Desplaines Třináct

výletníků vyjelo si na řeku v třech
loďkách a v prostřed řeky násled-

kem srážky loděk všichni do řeky
svrženi Pouze osmi podařilo se

zachrániti

Obchodní část městečka

Escanaba Mich zničena byla v

neděli požárem a spůsobená ško

da na $250000 odhadována jest

V okolí Hawthorne la spů

sobeny ve čtvrtek v noci značné

škody vichřicí kteráž též i jeden
život lidský v oběť si vyžádala pět
osob bylo padajícími troskami ra
něno — V Clinton řádila též vi-

chřice a spůsobená tam škoda na

$10000 odhadována jest

Státní republikánská konven

ce v Michigan odbývati se bude

dne 1 září v Detroit

Prudkým krupobitím navští
veno bylo ve čtvrtek odpoledne
Chicago a hlavně v parcích velké

škody spůsobeny — Teploměr té-

hož odpoledne klesnul z 90 na 68

stupHů
Cena všech ranních časopisů

v Chicagu zvýšena z 1 na 2 centy
a sice učiněno tak prý následkem
zdražení papíru jak i následkem

zvýšení cen jiných potřeb válkou

přivoděného

Zkrátka a k bodu Pan Jiří We

sing Cincinnatf O píSe: "Moje
zkušenost s Dra Petra léky byla šťa

stná Žaludeční Sil i tel těší se v léto

době roku skvělé pověsti Jedna naše

známá paní trpěla značně nepořádky
střev a úplavicí Objednala si láhev

Žaludečního Silitele a dvě dávky ji
uzdravili Každý kdo jej kdy umal
jest s ním velmi spokojen

Monarch
"BICYKLY"

nejlepší na svété za

$35 až $60
na mírné splátky

u klenotníka

A B BOHEMIAN

na 13té a Douglas ul
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Populistf texasští

odbývali ve čtvrtek státní svou
konvenci v Austin a navrhli samo
statné čekance pro všechny úřady
štátní s Barney Ribbsem z Dallas
za guvernéra v čele V platformě
schválovány jsou zásady pravého
populismu

Odročili se

V Milton Mo odročila se ve

čtvrtek demokratická senátorská
konvence po devítidenním zase-

dání a 5382hém hlasování aniž

jakého výsledku bylo docíleno

Konvence odročila se do 5 září
do Kirksville a v přijaté resoluci
učiněno dohodnutí dle kteréhož

nedojde-l- i toho dne k navržení
kandidáta nominace státnímu vý-

konnému výboru ponechána bude

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Texas dostal peníze

Pokladním odborem vyplaceno
v pátek státu Texas $101113
kterážto částka od r 1861 v po-

kladně národní ležela ač vlastně
státu tomu přináležela Na zákla-

dě presidentovy proklamace z r

1850 uloženo státem Texas v po-

kladně spolkové $7750000 z

kteréhožto obnosu vyplaceny býti

měly všechny dluhy bývalé repu-

bliky texasské Čas ku přihláš-
kám určen byl do 1 ledna 1861

kdy výše uvedená částka v po-

kladně k dobru státu Texas zbý-

vala Od roku onoho činěny
četné pokusy by peníze ony do-

stány byly zpětleč marně a teprvé
nyní se to podařilo na základě zá-

kona posledním kongresem při-

jatého

Cyklon
Ze St Joseph Mo oznámeno

v pátek že jižní část okresu Bu-chan- an

navštívena byla odpoledne
cyklonem jímž v okolí Gower

dvanáct obydlí farmerských roz-

meteno Několik osob poraněno
při tom padajícími troskami

Cyklon provázen byl lijákem a

krupobitím Podobné zprávy došly
i z jižní části okresu Clinton kdež

zasažený pruh 10 mil dlouhým a

as půl míle širokým jest Šest
farem bylo úplně zničeno a škoda
na $50000 se páčící spůsobena —

V Láfayette 'a Johnson okresích

spůsobeny též vichřicí škody citel-

né Ve Fayetteville rozmeteny
byly dva obchody a několik budov

poškozeno V Knob Nostéí spů-

sobeny snad škody největší ač

zpráv bližších dosud se nedostává
následkem přerušení spojení tele-

grafního Dle zprávy prvé roz-

meteno prý tam cyklonem na 75

budov
Milionář lidomil

Dr Frenchovi tajemníku ná- -

rodní výpomocné komise kteráž o

vyživování hladovících Kubánců

péčuje oznámeno v sobotu milio-

nářem Alexandrem Van Renssela-ere- m

že týž jachtu svou "May" k

službám komisi staví a že útraty
s výpravou a zásobením téže spo-

jené- sám krýti bude a to tak
dlouho dokud komise zapotřebí
jí míti bude

Osudný požár

vypuknul v sobotu po půl noci v

třípatrové dřevěné budové na Ore- -

gon ul v San Francisku Budova

ta zařízena byla co noclehárna a

používáno ji bylo hlavně dělníky
v přístavišti zaměstnanými OheB

spůsoben byl převrhnutím lampy
a rozšířil se tak rychle že většině

noclehářů útěk z hořící budovy
zamezen byl Pět osob uhořelo a

pět bylo jich těžce popáleno

Pikaý přírůstek

jevil se v posledním roce úřad ním

dle výkazu odboru pokladního v

příjmu cla jež zaplaceno bytí mu

selo cestujícími do Spojených

Států přijedSími neboť obnášel o

plných 400 procent více než v

Láska Pyšišvorova komické dueto pro )
2 tentory s prův piana 125 S
Král Beludžistánie Ali Kábul Kanda- - )

har LXXII komická opereta Cena

partitury i textu 1138 V
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Předplácejte na Hospodář
$100 ročně
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