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— Wilberští mlynáři Zvoneček

i

až I a 8 prodávají se nyní jako na
dračku po I30 až Í35 akr Není
žádné příčiny proč by pozemky
ve východní Nebrasce neměly míti

právě takovou cenu jako ve větši-

ně východních státech Pozemky
v tomlo okoIí dávají tak dobré

úrody průměrem jako kdekoliv
na východě Co 9e týče ovoce
není státu v Unii kterýž by mohl

poskytovat! větší rozmanitost
nežli zde v Nebrasce kdežto co

se týče jablek sliv a třešní jsme
předevšemi jinými"—Tak vidal
A nemáme volnou a neobmezenou
ražbu stříbra ale máme to zloděj-

ské ochranné clol
'

— Guvernér Holcomb chce

zůstati na všech stranách hezkým
a proto odmítnul nabídnutí presi-
denta že týž rozpustí kterýkoliv
z pluků který mu guvernér na-

značí Minulou sobotu telegrafo-
val presidentovi že to nebylo oč

žádal že prý v obou plucích jsou
vojínové kteří si přejí zůstati a

jiní kteří chtí domu Proto prý
by bylo nejlépe aby byly propu-

štěny jednotlivé setniny
— U Brady Island byl učiněn

pokus v pátek ráno vyšinouti z

tratí denverský express V za-

táčce byly položeny dva pražce
přes tratě Vlak jel rychle a oba

pražce z cesty odhodil bez všeliké

nehody Antonio 0'Donnell v

Brady Island byl zatčen na pode-

zření že jest pachatelem tohoto

pokusu on však ale popírá že by

byl vinným

□—V republikánské konvenci v

Ord navržen byl J Wall z Arcadie
za poslance do sněmu AH Willi-

ams z Ord za okr zástupce a Vine
Kokeš který již po kolik lhůt úřad
okr klerka k úplné spokojenosti
zastával znovu pro ten samý
— Severně od Beatrice udála

se včera nehoda na U P dráze
ťlak' nákladní rychle jedoucí vyjel
z tratí Zřízenci na parostroji
vyvázli jako zázrakem jen s lehčím

poraněním

kem burlingtonské dráhy Ne-

štěstí stalo se tím že do stojícího
vlaku téže dráhy vrazil vlak jiný
Čímž na prvějším se brzdy uvolni-

ly a týž po sklonu se rozjel a nic

netušícího vyhýbkáře zajel Týž

teprvé před týdnem přijel zMinn
a zde práci nastoupil
— Otázkaviaduktu na Q ulici

posud není vyřízena a nyní byl
uzavřen na ' témž i chodník pro
pěší Městská rada se nijak nemů-

že shodnout se železničními spo-

lečnostmi Tyto požadují aby
ordinance dotýčná byla upravena
dle jejich přání poněvadž prý mu-

sí výlohu na to nésti a to se zase

nelíbí městské radě kteráž chce

provésti svou vůli

' — Korbelová čistá a pravá vína

a kofiak má vždy na skladě český

hostinský August Papež 26 a N
ulicí' ' 79tí
— Všechny nové Školy kteréž

se stavěly a připravovaly a měly
býti hotovy při zahájení školního

běhu jsou teprve nyní úplně do-

hotoveny a otevřeny budou tento

týden Bude v nich místa pro dal-

ších 500 žáků a očekává se že

alespofi 450 z těchto bude ihned

zaujato
— Jatky Armourovy se neustá-

le rozšiřují a zdokonalují Nyní
staví se budova v kteréž hotoven
bude extrakt masový Základy pro
továrnu na bedny východně od

udírny jsou již položeny a zdě to-

várny na klih dostaveny jsou do
druhého poschodí Ve strojovně
umístěna baterie kotlů a mohou

tyto nyní poskytnout! 1000 kofi-skýc- h

sil Nové stroje chladící se

pro závod zřizují kteráž jsou
vstavu vyrobiti 400 tun ledu denně
— Viděli jste Papeže? Ne to-h-

Římě nýbrž hostinského v

So Omaze na 26 a N blíže ná-

draží! 79tí
— Společnost pouliční dráhy

slibuje že v nejbližších dnech dá
na Q ulici více kar a prodlouží
tratě až na 33tou ulici i dále Zá-

roveň ale vyjádřila se správa po-

uliční dráhy že tratě po 26té ul

z N na Q budou též položeny a

káry z Omahy budou tamtudy ob-jížd-

— Jak se podobá sešlo úplně
z toho uspořádati south omaŽský
den na výstavě
— Minulý týden odeslány byly

z nakladáren Swiftových dva že- -

lezničné náklady soleného masa
do Švádska Jest to poprvé co

tak velká objednávka tuto firmu
ze Švédska došla
— "The Magie Theatre" jest

jediná zábavní místnost v South
Omaha Každý týden nový pro-

gram — noví lidé Nápoje všeho
druhu třídy prvé Když přijdete
do So Omaha neopomefite na-

vštíviti krajana Jos K Sinkule

majitele 2512 N ul v starém
čtverci dt7X7

— Zdě na nové poštovní budo-
vě dostavěny byly do výše druhého

poschodí
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dobrovolnicí nebudou míti kázeň
a zkušenest armády pravidelné

Zajímavá zpráva zděluje se
Německa a zní jak následuje: "Fi
nanční ministr a místo-preside- nt

ministerské rady Dr Miquel pro
hlásil prostřednictvím svého časo

pisu "Politische Nachrichten"

časopisecké zprávy že epidemicky
řádící nemoce v některých němec

kých plucích způsobeny byly amep

rickým masem za nepravdivé Též

vyvrací zprávu' že 150 případů
onemocnění trichinami v Sandra
leben v kraji Brenburgu násled
kem požívání amerického vepřo
vého masa povstalo Všechny tyto
případy jak dokázáno jest minist
rem povstaly následkem požívání
domácího masa vepřového" —

Tak bylo i své doby za Časů Bis-marc-

když onemocnění trichi
nami sváděl na americké maso
V Americe požívá se vepřové ma
so přece všeobecně mnohdy ně

kolikrát denně a kdyby bylo tri- -

chinovité tedy by muselo one

mocnění to zde houfně se udávati
čemuž ovšem není tak

'Na srázných cestách

Co jsme tušili a před čím jsme
varovali to počíná se k naší oba
vě splfiovati Zdá se že jako lavi-

na zrůstá smýšlení v zájmu šíření

hranic této země a podobá se sko

ro že jest neodvratitelným že

všechny ty ostrovní državy na
nichž zavlál prapor americký bě-

hem tohoto roku co znamení ví-

tězství nad Španělskem mají státi
se trvale državami americkými
Sdělili jsme již pověsť kteráž

zalétla sem z Paříže že prý naší

členové společné komise o mír

vyjednávající dali na srozuměnou

svým španělským soudruhům že

Spojené Státy hodlají činiti nárok
na souostroví filipínské Na jak
dalece jest to pravdou těžko jest
předvídat' Jisto jest ale Že časo-

pisy holdující politice annektační

přijímají to za bernou minci a ra-

dují se z toho '

Jinou pozoruhodnou známkou

jsou slavnostní řeči newyorčanů v

den newyorský na výstavě minu-

lou sobotu Vynikající mužové

kteří tu byli shromážděni a při
slavnosti řečnili jako Depew
Miller a jiní jakoby jedněmi ústy
dovozovali naprostou nutnost

abychom se nejen zmocnili Fili-

pín nýbrž že i Kuba má a musí
z ohledů jak obchodních tak i

strategických státi se územím ame-

rickým To jest známkou jaký
vítr vane na východě kol Wash-

ingtonu Co nás překvapilo bylo
že takováto vyjádření vítána byla
obecenstvem s jásotem téměř 'aŽ

frenetickým kterýž jestli vůbec
něco znamenal byl známkou sou-

hlasu se smýšlením annektačním

My nemůžeme se až posud
spřátelítí s myšlenkou tou že by
vše to ve skutek uvedeno býti
mělo Nemůžeme uvčřiti že by
v místech ' rozhodujících nebylo
postřehováno toho nebezpečí jež
nám z politiky takové hrozí Čeho
se obáváme v první řadě jest
nutný zrúst militerismu a s ním
nesmírné rozmnožení břímě daní
Však to není všechno Uchýle-
ním se od politiky jejíž hlavní cíl

byl rozvoj domácí v klidu a míru

a zasáhnutím do politiky meziná-

rodni vystavena bude tato země

nebezpečí zápletek s cizinou a

ovšem i častějších válek k čemuž
rozmnožená armáda a rozhojněné
loďstvo bude jen další pobídkou
Aniž tím ještě vyčerpána jest řada
obav naších Máme skoro za jisto
že nové tyto državy budou neu-

stálým zdrojem nesnází První z
nich bude nesnáz jak těmto no-

vým državám vládnoutL Obyva-

telstvo žádné z nich není schopno
samosprávy a není hodno všeobe-

cného práva hlasovacího Za
těch okolností nemůžeme jinak
nežli vládnouti mu po spůsobu
evropském rukou železnou Však

to nesnáší se s našimi zásadami s

našimi tradicemi a chová v sobě
zárodek despotismukterýž i na tuto
zemi rozšířiti se může Neuspo-
řádané poměry v nových těchto
državách budou stálým zdrojem
a příčinou k výčitkám a nespoko
jeností a proto též mohou vésti
k častějším změnám a obratům

politickým což může býti pouze

jen na djmu země

Nechť obrátíme se směrem

v otázce této vidíme

jen na všech Stranách nebezpečí a
toneme v obavách že dává se tato
země na cestu jakáž každou zemi

jinou jakáž í ty národy nejslav
něji! a nejmocnější vedla k záhu-

bě Kil bychom se neklamali a
LU ty ncrlally s obavy oale!

léztt příčinu a jak jest známo kdo

chce psa bít vždycky najde hůl

Z Berlína se zděluje že poža-dave- k

Spojených Států na komisi
španělsko-americk- é aby Španěl-
sko vzdalo se Filipín ve prospěch

Spojených Států způsobeno bylo
naléháním obyvatelů manilských
U amerického vyslance v Berlíně

prý byla delegace obchodníků z

Manily kteříž dovozovali že oby
vatelstvo na Filipínách nikdy ne

svolí k tomu aby bylo znovu vy
dáno Španělsku a jediným výcho-diště- m

jest to aby Spojené Státy
samy správy se ujaly

Zajímavá zpráva zděluje se z

Londýna Jak jsme již zdčlili

hodlá císař Vilhelm navštívíti Pa- -

lestýnu a v Londýně má se za to
že půjde ji prohlédnouti proto
poněvadž má Německo již po dva

cet roků v úmyslu zmocniti se té
části malé Asie až prý dojde k

rozdělení Turecka Pak prý hodlá

císař Vilhelm obrátiti proud
do oněch končin na

místě do Ameriky To se rozumí
že hlavní věcí oč se jedná jest
míti přímoří v moři středozemním

JlNGOlSTÉ KTEŘÍ USILUJÍ O VŠE- -

možné rozšíření území americké-

ho a podržení ostrovů filipínských
nalezli nyní novou strunu na kte-

rouž hrají Dovozují že prý Ně-

mecko jest proti tomu aby Ame-

rika Filipíny podržela a proto prý

by Amerika se neměla nároků na
ně vzdát Ať si Německo přeje
aneb nepřeje by Filipíny připadly
Spojeným Státům není to oč se

jedná Otázkou jest zdali jest k
našemu prospěchu a v našem

zájmu abychom Filipíny připo
jili

?

Z Washingtonu se sděluje že

pro naše válečné lodě na základě

zkušeností z minulé války nebu
dou se více notoviti děla větší než

i2palcová a nebude se používati
jiný prach než bezdýmný Nová
loď válečná Illinois kteráž minu

lý týden na vodu spuštěna byla
bude míti největší děla pouze

kteráž hází střely 980
liber těžké kdežto 13palcové
váží 1250 liber Tvrdí se že

3 bezdýmným prachem střely leští

rychleji a proto 12 palcové jsou
tak vydatnými jako 13 palcové
vrhané prachem obyčejným Vláda

prý má nyní dvě prachárny kdež

hotoví se v každé každodenně
6000 liber prachu bezdýmného

O PŮVODU NYNĚJŠÍCH nepokojů
v severní Minnesotě

sděluje se že k nim zavdalo pří-

činu podloudné vyrábění kořalky
Několik Indiánů obviněno bylo
z hotovení kořalky tajně a několik

jiných povoláváno bylo za svědky
Rudoši se zdráhali k soudu se do-

stavit! konečně však někteří byli
zatčeni a odsouzeni k vězení 30
až 60 dnů V minulých dnech

rozdílely se rudochúm zásoby a

při té příležitosti byli zatčeni ti
kdož dříve odpírali k soudu se
doataviti Cestou do Duluth pře-

padeni byli úřadníci zatčené rudo-ch- y

opatřující velkou tlupou Indi-

ánů kteříž zatčené z rukou úřadi
vysvobodili a nadále jim vzdorují

Mladý Henry Georce odepřel
býti kandidátem guvernérství na
stříbrařské tiketě a to pouze jen
proto že na stříbrařstvf neklade

Žádnou váhu On jest zelenáční-ke- m

a věří že Spojené Státy mají
moc vytisknouti na papír: "To-to-ť

jest peníz' a bude to peníz
na hroudu hlíny: "Totoť jest
homolka' a bude to tvarohem na
cihlu: "Totoť je chleba" a bude
to ten nejlepší dalamánek George

jest důslednějším nežli stříbraři
Střfbraři chtějí aby Spojené Stá-

ty vyrazili na stříbru ▼ ceně 50
centů: "Totoť jest dolar" a že
to pak bude dolar Jestli mají
pravdu stříbraři pak stokráte více

mají pravdu zelenáčníci

Co bylo dSuve v táborech jižních
a později na Kubě to opětuje se

nyní na Porto Ricu Sděluje se
totiž že nemoce ve vojsku zrů-staj- L

Ale zároveS též sděluje se

příčina a sice jak následuje: "Dle
všech zpráv z Porto Rico větší
část nemocí mezi dobrovolníky
povstala následkem jejich vlastní

neopatrnosti a zanedbání zdravot-
ních opatřeni Zprávy associova-néb- o

tisku dnes ráno udávají že

procento onemocnění v pravidelné
armádě jest mnohem menší než
v dobrovolnické jako bylo v kaž-

dém případu dřívějším až posud
všude z příčin snadno pochopi-

telných Zpráva a Ponce dnes
ráno udává že počet onemocně-

lých ▼ pravidelné armádě obnáší

pouze to procent kdežto v někte

rých plácích dobrovol níckých do--
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Ohlášky
Drobné a' rftiné obláíky uvsřejflulem peulti

jen když peníze k objednávce pAloleny Jsou
Za drobné ohláSky obyčejné velkosti nepřes-
ahujíc-! palec iitime 75 centJ ca třikrát Za
rnzns ohlátení blahopřáni úmrtí a jiná lítá-
me 1100 za tři palce ca kutdé nTvřejntni
Nechť každý proto přiloží objednávce tolik
peníz jak velkou ohlaiku mlíl il přeje Ceny
ohlášek na delií dobu oznámí eeocnotnina
poddáni

Zásilky peaex
jsou nejbezpečněji! když e koupf na peltl
neb expreaeu "Money Order" a iýi nám as
zaile Též w registrovaném doplw aneby-ukázko- u

bankovní Jest zásilka jista Kde
chce platiti "checkem" na bank nechf íaile
oentú více proto že tolik musíme platit
banka za kolelccl aneb ať konp! šminku
(draft) na Omabu Chicago neb New Tork Na
místi drobných peníz přijmeme téi 1 - a

kolky Viechny zásilky nechť jsou
zaslány pod jednoduchou adresou pouze tak-
to:

Pokrok Západu
Omaha Neb

Omaha Neb 11 října 1S98

Náš presidentt

Dnes pocti president McKinley
město naše a výstavu svou návště-

vou a za té příležitosti uznalí jsme
za dobré dáti co zvláštní přílohu
k listu našemu krásnou a velkou

podobiznu jeho Doufáme že

přijdeme tím vhod všem čtenářům
naším neboť president McKinley

jest presidentem celé země a ani
ti kteříž proti němu před dvěmi

lety hlasovali nemohou jinak než

doznati že jeho úsilím a za jeho
obezřetné zprávy napraveno bylo
mnohé zlo jež postihlo zemi za

zeměsprávy jeho předchůdce Ani

ten největší odpůrce jeho nemůže

jinak než doznati že jednání jeho
vůčí Španělsku bylo tím jedině

pravým bezpečným a země naší

důstojným Ani ten největší od-

půrce jeho nemůže jinak než do-

znati ie McKinley - má valnou

část zásluhy o brzké a ' slavné

skončení yálky Jméno jeho bude
skvíti se mezí jmény těch kteříž

v těžkých hodinách republiky do-

vedli říditi loď vládní tak aby

prošla bystřinami a neuvázla na

úskalí jež jí ohrožovalo Podo-

bizna McKinleyho kterouž naším

čtenářům s dnešním číslem posky
tujeme zdobiti budedojista každý
příbytek věrného a upřímného
vlastence - - c

A TOHLE JE DIVNÁ VÉc! KaTO- -

lická Jednota je rozdvojena a po-

sud nikdo nedává za to vinu Ro-

sickému

Popuustí v Georgii asi nevědí
zdali tam minulou středu byla ně

jaká volba odbývána aneb ne

Aspoň zprávy volební nesvědčí o

tom zdali tam bylo jakých popu
listů

Letošní noa stavělo se více

dráh nežli kdykoliv za předešlých
5 roků Přes 2000 mil tratí bylo

již letos položeno a budou-l- i polo
ženy ještě všechny obmýšlené bu

de to obnášeti 3000 mil

Vlastenec kubánsky cen Gakcia

vstoupil prý do služeb Spojených
Států a sice byl zjednán k tomu

aby působil mezi svými podříze-

nými aby se vzdali zbraně a za-

nechali válčení To jest to nej-

moudřeji! co Garcia mohl učinit

Jest zajímavo kterak demokra- -

tické časopisy jsou proti zvětšení

pravidelné armády ze strany jedné
a naproti tomu ze strany druhé

kárají to 2e v dobrovolnické

armádě nešlo vše jako na drátkách

jak by jiti mělo a jak chodilo v

armádě pravidelné

V New Yorku bude asi letos
veselá kampaně Za poslance do

kongresu navrženi jsou čtyři mi-

lionáři jeden republikán a tří de-

mokraté Podle toho by se skoro
dalo soudit že demokracie new-

yorská se vším všude se vzdala na
milost a nemilost "moci peněžní"

Nyní shledáváme zcela obyčej-ný-
m

v každém demokratickém ča-

sopisu že se velebí slavné výsled-

ky války ale obviiuje se správa
země íe byla velice neschopnou
Že to jest anachronismem to

jxtt nemel notí aby výsledky jel
čzzlzaj byly mohly iotiluouů

tt i'A Et=slr7=ec ta cr!a d

a Aksamit zřizují vlastní elektrické
osvětleni mlýna
— Ve Fremontě byl pokutován

jeden obchodník s cigaretami $ 100

pro prodávání cigaret dětem Jest
to ten nej menší trest který mu

mohl soud uložit

— Nyní přichází na jevo proč
vlastně sudí Maxwell byl jediným
z nynějších poslanců v kongresu

jehož populisté znovu nenavrhli

Narrženec populistů sudí Robin-

son kterýž jest společníkem sená-

tora Allena jest zároveň zástup-
cem Santee Indiánů v jejich náro
ku kterýž proti vládě mají Náro-

ky ty obnáší li 000000 a když
budou povoleny obdrží z nich

Robinson 10 procent totiž paka
týlek ř 100000 Když jeden člen

firmy Robinson & Allen bude pů
sobili v senátu a druhý v sněmo

vně poslanecké o povolení nároků
těchto bude ovšem snadno je kon-

gresem prosaditi Proto Maxwell

musil udělati místo Robinsonovi

To je přece reforma!

—- Minule učinili jsme zmínku
o hojném zastoupení krajanů v re

publikánské konvenci v Colíax

County Však neméně četně za

stoupeni byli češti voličové v kon

věncích populistické i demokrati

cké V populistické jich bylo cel-

kem 15 a sice 6 ze Shell Creeku

2 z Wilson 4 z Midland a po jed-

nom z Colíax Schuyler a Maple
Creek V demokratické byli 4 ze

Schuyler 1 1 z Midland a po 3 z

Maple Creek a Lincoln V ústřed-

ním výboru populistickém zasedá

jeden Čech pan John Novotný z

Shell Creek a v demokratickém

jsou 3 a sice sudí Cuba ze Schuy-
ler Josef Dobrý z Midland a Rai-nol- d

Folda z Adams To svědčí
o tom že nejen ze strany republi-
kánské nýbrž i ze strany demo

kratické a populistické krajané na-

ši v Colíax County jsou nejprobu-dilejší-

v politice ze všech v ce

lém státě
— V minulých dnech byla za

ložena a mkorporována podnika
telská společnost s {50000 kapi
tálu pod názvem Nebraska Con-structi- on

&Development Co která
hodlá podnikati stavby a najmě
stavbu dráhy zAtkinson do Perry
ku kterémuž účeli založena byla
též nová společnost železniční

Northern Nebraska Railroad Co

s kapitálem 1360000

— Populisté by nyní rádi viděli

aby Bryanův pluk byl propuštěfi a

rozpuštěn ato právě tak rádi ja-

ko dříve horlili pro jeho zřízení

Když byl zřizován pluk Bryanův

bylo mu všemožně nadržováno

Brancům k tomuto pluku byla
placena cesta což bylo však bran-

cům kteří se hlásili k pluku prv
nímu neb druhému úplně odepře
no lendy statni uradnici davait
na srozumněnou že prý cestovné

pro brance třetího pluku bude pla
titi vláda avšak teď již neostýcha-

jí se projeviti že cestovné toto
bude žádáno od státu Jak známo

byl třetí pluk zřizován k vůli p
Bryanovi a popokratičtí úřadníci

dali si vysvědčení že mají pro ka-

ždého jinou míru Když jest to
k povznesení pana Bryana aneb

popokratické strany obětuje se

všechno jinak ale nic

— Zajímavo jest kterak české

časopisy horli pro zvoleni Poynte-r- a

a Gilberta kteříž oba jsou na-

vržená nejen strany popokratické

nýbrž i strany prohibilnl Kdo by
to byl řekl Že se někdy najde ně-

jaký časopis český kterýž bude

svým voličům odporoučeti kandi-

dáty prohibiční strany!
— Ve Wilber Neb bude na

Havelské posvícení dne 17 toho-

to měsíce uspořádána skvělá spo-
lečenská zábava v operní síni a

Čistý výtěžek z téže věnován bude

ve prospěch české Svobodné

školy (dt7-- 9

— Časopis World v Leigh pí-

še: Jest pozoruhodným jak se

nyní pozemky prodávají Osm

až deset prodejů děje se každým

týdnem jednateli v Leigh To má

několik příčin Jedna z nich jest
Že sotva lze jakou farmu v tomto
okolí najmouti tak že nájemci
mnsí buď kupovati aneb se stěho-

vat! dále Jinou příčinou jest Že

banky platí málo aneb žádný
úrok na vklady tak že lidé peníze

mající musí ukládati peníze své

jiným spůsobem jestli chtí aby
něco přinesly Pak též mnozí

lidé přijíždí z východu kupujíce

farmy v Nebrasce proto že zde je
doptanou levněji- - Z těchto příčin
cena pozemka vstoupla valně v

minulých několika měsících Far-

my Kteréž byly nabízeny po $1$

Zprávy osobni

— Pan MJiše z AustinMinn
otec doktora Jíše ze South Oma

ny přijel se podívati tento týden
na výstavu a zároveň navštíviti

syna Bylo nám potěšením se-zn-

osobně svého dávnoletého

odběratele ?

— Milý přítel pan Beran jeden
ze starých osadníků v Ordu zaví-

tal včera na výstavu a hodlá se
zde zdržetí asi týden Přijel s

manželkou a doufáme Že se jim
bude mezi námi Ubiti

— Náš starý příznivec a odbě

ratel ačkoliv takto poměrně ještě

mládý muž pan Tichý od Wilber

zavítal s manželkou svou též tento

týden na výstavu a k seznání pre
sidenta tváří v tvář
— Pan Štěpán Jelínek hledaný

a oblíbený hudebníkj z Chicaga
meškal v minulých týdnech něko-

lik dnu návštěvou rodičů svých v

Salině County a vracel se minulou
sobotu nazpět do Chicaga

—- Pan Jakub Mertlík z Chica

ga nalézal se tu v minulých dnech

aby tu dohlédl k majetku svému

SOUTH OMAHA

— K uložení obmýšlené daně
čestní sotva dojde aspoS ne daně
všeobecné Uznává ee že dafi tu
musili by opětně nésti nynější po-

platníci neboť zákon ustanovuje
že má býti - uložena na majetek
když by nebyla zaplacena ani od-

dělána Bylo by to tedy pouze
rozmnožením břímě poplatníkům
dosavadním kdežto ti jenž nemají
žádný majetek dani by ušli Rad-

ní Barrett z druhé wardy má za
to že by bylo lépe kdyby vyjmu-
to bylo t placeni daně majetku v

obnosu J350 totiž kdo má jen
tolik aneb méně majetku aby tyl
sproŠtěn daně majetkové Pak že

by mohla být uložena dafi čestní
na všechny a učiněna podmínkou
volebního práva že pouze totiž
ten kdo by se vykázal že dafi

zaplatil byl by oprávněn ku hla-

sování při volbě Jest velice po-

chybným že by i tento způsob
dobře působil Ukládání čestní
daně v městech se až posud nikde
neosvědčilo

— Velmi důležitá zpráva vešla
u veřejnost včera a sice že Ar--
mour & Company již učinili opa-

tření následkem kteréhož budou
každodenně vysýlati celé vlaky
čerstvého masa do Anglie a z té

příčiny bude zapotřebí rozŠířiti

zdejší jejich jatky na dvojnásobný
rozměr než jaký teď zaujímají

—- Včera ráno přejet a usmrcen

byl vyhýbkáf Lee Garrett na tra1-tí-ch

spol crad dobytčích rif--

Hluchost nemůže být vrléceas
místními aplikacemi ponivadá se nemohou
ku nemocni Části dostali Pouze lest Jediní
sp&sob vyholeni hluchosti a to léky konstf-kutní-

Hluchost lest spbmbena zapálením
sllzDýcb blan lemujících Enstachovu trubici
Kdyf ae tato trubice zapálí cítíte nuceni
v ulích a nedoslýcháte : když ae úplné zacelí
následuje ohluchnuti a pakli se tápal neod-
straní a trubice nepřivede do normálního
stavu jest sluch pro vždy znleen
Devet z desíti připadá hluchosti jest spásobeno katarem ooi neni nic jiného než zapá

ienl allznýcb blan
Dáme jedno sto dolar a za každý případ hlu-

chosti (spftsobené katarem) Jenž nemalé
být vyléčen lukem Hsll s Catarrh Cure Do-

pijte si pro elrkuláře— zdarma kbtd-k- v

Prodává se n lékárníka za Tte
F i CHENIf CO TOLEDO O

m" Hall'1 Family Pilulky Jsou nejlepfa

České osady
y jiho-západ- ní Minnesoté

$5 $10 ai $20 akr
Nás rodák v South Omaha pan W

A Kitzberger převzal Jednatelství kra
ných osad v jihozápadní Minnesotě Po-

zemky tyto pozůstávají s mírné vlnitých
prérií a dna

17 toHoto měeic©
hodlá se na ní podívati Kdo by li pfál
ním tam jeti a 11 je prohlédnouti jízdné
z Omaby a tpét Jim obstará za 11206 bet
daliích výloh za stravo a ubytování Lf
tky ca tuto cena k dostání budou dne
17 Jakož 1 18 října a platící budou po
21 dno Tedy kdo by si ptal sebou jeti
nechť ae bes odkladu přihlásí a

W A KITZBERGER-- A

14 a S bLt Siujer BleekSOauhaXtb

VY 6 SL0AKE & CO
obchodnici S

ŮfĚ2 lillQ roÉtj
v Osle 7 V 411 sev SS u]o

noath Onsaha

astmasMKTelcfoe ZN
Xbott ae prodává dle libosti buf aa botová

erb na splátky 4itf
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