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HGIflordM D - Geo Bictnell MD
cesu Dreyíusova a vynesení na je- - ADHESÁŘKaždý si zajisté povšimne že

každém roce od 1892 byl vý

se tam budou též zlaté žíly rudy
neboť to zlato kteréž se z náno-

su v údolích aneb na dně potoků
neb řek dobývá nemohlo tam při-

jití odnikud odjinud nežli z vyš-

ších poloh ze Žil zlaté rudy kte

zkušení lékaři víech chorob

ZRAKU SLUCHU
TEL 739 M 1404 Fámám ul

'
DT84-6- UMAHA NEBB

Dr Galbraith & Lord

provádí frakci ranhojitskou

a UH íenské nemoct

OFFICE: v Pastou Block na rohu 16 a

Farnam nl Omaha Neb

Jsoa téi k nalezeni kaidodonní t St Joseph
nemocnici bio auu-4-

Dr E Holovtchinsr

český lékař

Ofllce na rohu 15 a Howard ul Shof -

'
lv'g Bloi k i dveří 210

Telefon U38

V oUarně k nalezeni od 10 do 13 hodin ráno
od í do 4 odpoledne a od 7 do 8 veícr

Obydlí r čísle 1619 Center ulice
Teleloo 1674

Dr L H SIXTA

SCHUYLER NEBR

Písárna v llollmanově blocka
V druhém poschodí

český prťtvnllc

Kdokoliv potřebuje právnické pomoci shle
dávrann Berkovi právníka zkuSeného kter
dlouholetou zkušenosti svojí m&že krajanfim
nalim kdykoliv správné posloužili 33-- tt

Frank Doležal
v fieaký prftvnllc

FREMONT NEBRASKA

Vyřizuje veškeré soudní a právní zále
žitosti pn vrchním aneb krajském soudu
v kterémkoliv okresu Maje důkladné
znalosti práv nabízí služeb svých ct
krajanům ve všech cátleh státu 2Hř

FR GUBA
Český právník

VE SCHUYLER NEBR

Vede právní pře při všech sou

dech v kterékoliv části státu a po-

slouží právní radou ve všech pří-

padech Pečuje bedlivě a osobné
o všechny záležitosti mu svěřené

JReference: Bankovní dům F

Foldý Adresujte: Fr Cuba

Shuyler Neb

PIERCE Jj HOTEL
ČtOBlí-ý-

- Hotel
a pHStí domov ySech Čech A d

Omaby EavíUvSfch

1320 rierce ul mezi 13 a 14 ulicí

_V ČESKÉ PRAZE —

Novomódní laHíený a vsím pohodlím
opatřený — Česká kuchyĎ

Cenr mírné séT4
FRACIS UIVISOYA

8 aajitelka

f hostinec a I

na výstavišti

Návštěvníkům výstavy odporu
čuji svfij skvostné zařízený český
hostinec a restauraci

ř r

vedle Streets of Cairo tm

Karel H Stiller

Pijete dobré pivo?

Jestli ano zajděte
si na sklenici

výtcčnčlio st louiskího
ležáku k majiteli
Národní Siné

Havlíčkovi
na rohu 13 a WUIiaiu ul

Mimo výtečného kliku nal-z- -

ncte u něj vždy hojnou zásobu li-

hovin Korbelová vína jemných
doutníků atd

I'M rare dobrý lálmaek

Každého úctou zve

Jr Hailtřek

nu a a 17

Dva roky blíže severní točny

(Dokončení)

Ta část Alasky v kteréž se

Klondike nalézá jak známo jest
državou anglickou Krajina tam

jest velice hornatá Jsou to na-

pořád jen samé nebetyčné vrchy
mezi nimiž buď roklemi aneb jen

úzkými údolími pádí v letě horské

bystřiny U Circle City jsou ro-

viny as ioo mil široké zvané

Yukon Flats Vrchy a hory jsou
holé v údolích však místy rostou

skupiny stromů a sice horské

jedle norvéžské borovice a zakr-

nělé topoly a břízy Někdy do-

sahují jednotlivé kmeny dosti zna-

čné výšky a síly povážíme-l- i že

hraničí tato krajina na samý kruh

polární Rostlinstvo jest poměr-

ně chudé což jest zcela přiroze-n- o

Jak jsme dříve pravili jest

půda zmrzlá a během letní doby
nerozmrzne do větší hloubky tak

aby rostlinstvo mohlo tam kořeny

zapustiti a prospívati a mimo to

ohrožují je v každou dobu roční

mrazy neboť se nemůže nikdy
říci kdy mráz se dostaví Však

vzdor tomu rostou tam různé ma-

liny ostružiny borůvky a podob-

né nízké ovocné křoví a to v dosti

značné hojnosti nejvíce na úpatí i

vrchů Místy nalezne se i tráva
avšak ne valně žirná Většinou

ale pokrývá půdu Klondiku mech

hustý a dosti vysoký pod nímž

dobou letní půda jest rozbředlou

v řídké bláto Mech nedovoluje

vysýchání půdy a neustále vodu

zadržuje mezi svými kořeny
Ostatně o ysýchání nemůže být
vlastně ani řeči poněvadž jak od

povrchu zem taje tedy rozbředá

poněvadž spodem nalézá se led

do hloubky neznámé a tedy ne

propouští vodu kteráž by na po-

vrchu roztála Proto v letě jest
povrch zemský v Klondiku až na

malé výminky jedna veliká ne-

smírná bařina právě tak jako v

severním Rusku tundry Však

proto přece na osamělých malých

příhodných plochách pěstuji bram

bory lepu hrách salát cibuli a

iiné zeleniny Tak obmezená

jsou tam místa kdež to lze o tom

svědčí to že u Dawson jsou pou
ze jen dvě místa a to malých roz

loh kde lze vůbec něco pěstovat
To však možno jest ale jen tím

spůsobem že jsou připraveni na
mráz každého dne a mají tedy při-

krývky jimiž rostoucí zeleninu

dle potřeby přikrývají Jelikož

střechy chýží obyčejně pokrývají
se zemí využitkují toho někteří a

pěstuji ?! zeleniny na vlastních

8třethách

Jelto íírfiá jest v Klondiku

nesmírně dlouhá a leto velice

krátké bude snad někomu nápad-

ným že by bylo možno vůbec ně-

co tam pěstovati To dlužno po-

čítali s tím že během leta slunce

takměř nezapadá nýbrž skoro ne-

přetržitě svítí vyjma ovšem v

údolích hlubokých v nichž stráně

a vrchy slunce zakrývají Má

tedy rostlinstvo v těchto konči-

nách sluneční světlo a teplo skoro

po 24 hodin denně A teplíčko

prý tu také bývá Pan Toman

pamatuje tam teploměr na 98 st
Za to opět v zimě jest slunce vi-dě- ti

jen kratičkou dobu nad obzo-

rem a místy kde vrchy jej zakrý-

vají panuje celou zimu nepřetrži-
tě noc Však ta noc není tak jako
naše zde Jelikož slunce hluboko

pod obzor nezapadá panuje neu-

stále šero tak jako zde za chvíli

do záoadu slunce Tou dobou

panuje tam ovšem pěkný chládek

Pan Toman zažil tam největší
zimu 76 stu při ů pod nulou totiž

tak dalece jak se mohla zmčřiti

Lék tak zvaný "Pato Killer"
prý zamrzá při 76 stupni a jestli
zamrzne tedy se ví že dosáhla

zima stupně toho O mocli jest
zima ještě větší podle teploměru

to ovšem zmčřiti nelze Obyčej-

né rtuťové teploměry zamrzají jak

známo při čtyřicátém stupni a to

se jim stává v Klondiku během zi

my velmi často

Město Dawson jest městem

takměř báječným V liduprázdné
skoro pustině kde na sta mi

vzdálenosti nenalézalo se před

několika lety ani človíčka vzniklo

tam během minulých dvou roků

město o 15000 až 20000 obyva

telích To se rozumí le jest to

mílonína všelikého lidu všech

možných národností Dobrodru

xi karbaníci a podobní tvoří část

ne nepatrnou
Paa Tomaa věří budoucnost

Klondiku Přivezl t sebou důka

tr i tam zlato jeat a to nékte- -

rfch ctutecA o vciím nojuuan

y - " — "s iiorá- -

f"t Tt--

roční přírůstek asi 50 procent ve

výrobě bílého plechu ve Spoj
Státech a že od toho času bylo
neustálé ubývání dovozu až ko-

nečně v roce 1898 týž obnášel asi

čtvrtinu průměrného výročního
dovozu před dobou kdy výroba
tohoto předmětu ve Spojených
Státech započala

Úbytek v obnosu peněz vysíla

ných ze země na kupování bílého

plechu jest ještě význačnější Ce-

na bílého plechu dovezeného v r

1889 byla $21222663 kdežto r

1898 byla pouze $3809138 čili

asi šestina obnosu odeslaného ze

země v r 1889

Následující tabulka vykazuje
hodnotu bílého plechu dovážené-

ho do Spojených Států po létech

od 1889 do 1898 a průměrnou
hodnotu za libru Vysvítá z ní

též že průměrná cena za libru

klesla o 37 procent od 1891

Dovoz bílého plechu do Spoje

ných Států r
Prfiniřmá cena

Kok Ho Ido ta za lib centu

1889 $21222653 29
1890 20928150 3I
1891 35746920 3--

1892 12315562 29
1893 17565640 28
1894 11969518 26
1895 12144080 24
1896 8950656 23
1897 5344638 23
1898 3809138 22

Jediné důležité pole zanechané

ve Spojených Státech cizím vyra-bitelů-
m

bílého plechu je ono za-

ujímané plechem používaným v

hotovení předmětů pro vývoz

Zákon povoluje navrácení 99 proc
cla zaplaceného na dovážený bílý

plech osobám jež používají téhož

ku hotovení předmětů které jsou

vyváženy a exportéři petroleje
nakládaného masa a podobných

předmětů zužitkují značné množ

ství cizího bílého plechu v noto

vení svých krabic a konví Tato

spotřeba bílého plechu na hotove

ní předmětů které jsou opět vy

váženy obnáší asi 138000000
liber za rok 1897 plech

opět vyvezený vážil 139246130
liber a v účetním roce právě skon

čeném 137897570 liber Ode
čteme-l- i tento "zpáteční'' vývoz
za rok 1898 od úhrnného dovozu

za rok ten shledáváme že pouze

33764775 liber cizího bílého

plechu přišlo do domácí spotřeby
ve Spojených Státech během ber

ního roku 1898 proti průměrné
domácí spotřebě téměř 600000 000

liber ročně před započetím výroby
tohoto předmětu ve Sp Státech

Zásobivše téměř úplně domácí

trh na bílý plech naši továrníci

začínají obraceti pozornost svoji
cizímu trhu a během minulého

roku učinili malý ale slibný začá-

tek ve vyvážení své domácí výroby
bílého plechu Následující ta

bulka vykazuje vývoz amerického

bílého plechu během posledních
devíti měsíců:

Vývoz domácího bílého plechu
Liber

Prosinec 1897 4i44
Leden 1898 ♦ 354
nor 1898 2541

Březen 1808 100

Duben 1898 525°
Květen 1898 2474
erven 1898 277°

Červenec 1898 i536
Srpen 1898 10444

Celkem 32807

Z bludišti zahraněného

Z "Národních Ústa" se dne iaf(

V okamžiku nynějším jsou to

zvláště tři události jež v posled
nich několika dnech soustřeďují
na sebe upjatou pozornost veřej
ného mínění evropského
Časově i místně nám nejbližší

událost jest usnesení ministerstva

francouzského aby známý proces

Dreyfusův podroben byl revisi t

i aby otázka o vině či nevině je
ho jíž zmítána jest po dráhnou

dobu vsecnna vtrejaosi mntuut
ská a jež znenáhla rozštěpila ji n

dva příkře proti sobě stojící tábo

ry — na novo byla vnesena

soud tím že žádost podaia pří

buznými Dre)fusa — odstoupen

byla kassačnímu soudnímu dvoru

Rozhodnutí toto znamená že

Dosavadní stanovisko kruhů vojen

ských ve Francií jež byly a jsou

proti revisi bylo ministerstvem t

j representanty výkonné moci ob-

čanské zamítnuto jinými slovy
řečeno že usnesení ministeistva

o revisi iest známkou rostoucího

napjetí mezi vůdčími živly ▼e

Francii I

Jest známo kterak do nedávná

fila ac (Id v kruzích vojenských

vo některých listin — domněle

přímo od císaře Viléma pocháze

jících — by vedlo nezbytně ku

srážce s Německem

Ovšem okolnosti jež zatím na

jevo vyšly zdají se tomu nasvěd-čova- ti

že to byly jiné důvody
než se předstíralo kteréž činily

ojenským kruhům nevítanou a ne

milou obnovu procesu proti Drey-fusov- i:

totiž celá řada uměle vy- -

otovených listin jež jsou v aktech

proti Dreyfusovi a kteréž sloužily
za důkaz jeho viny Pravda na-

mítá se že všude a nejen ve Fran-

cii
1

když kruhy vojenské mají ně- -

oho v podezření z vyzvědačství

používá se uměle vyhotovených
listin a dokumentů aby byl usvěd-

čen vinník anyť jsou falsifikáty

podobné svého druhu vlčí jamou
do níž má vinník upadnouti Tak

prý podezřelému důstojníku dikto

ván byl "nový plán francouzských

opevnění proti Itálii" — a za ne

dlouho prý skutečně pozorována
mimořádná činnosť na straně vlaš-

ské patrně se dověděli v Itálii o

'onom novém opevBovacím pláni!
francouzském" o němž zvěděl i

podezřelý důstojník Dočkáme-l- i

se tudíž nového provedení procesu

Dreyfusova — a materiál proti
němu snesený bude asi tentokráte

přístupnější bude moci správněji

býti posouzeno jaký vlastně smysl
mělo ono ' falšování" listin a do

kladů ku prokázání viny Drey

usovy
Než jiná jest otázka zda-- li

horkokrevná povaha francouzská

yčká klidně výsledku revise Drey
íusova procesu a zda-- h napjetí
mezi stoupenci armády a přívržen
ci revise nezpůsobí událostí kteréž

by svými následky otázku Drey
usovu zatlačily zcela do pozadí
Jaké rozčilení již nyní panuje v

obyvatelstvu nejlépe patrno od

ud že na hranicích německo-fran- -

couzských kolují neobyčejně po-

plašné pověsti jako že německý

vyslanec v Paříži byl zatčen že

byla zařízena mobilisace že bude

vypovězena válka zejména okolí

Met aLotrynsko jest prý ohromně

rozčileno Tyto pověsti poplašné
nabudou ovšem nové potravy od

alením anglických 'Daily News'

kteréž praví že již r 1894 za Ka

zimíra Périera otázka vyzvědač-
-

ká způsobila mezi Francií a Ně

meckera takové napjetí že němec

ký vyslanec žádal za navrácení

svých listin Jak zřejmo jest pro-

ces Dreyfusův pro poměry ve

Francii pravou Pandořinou skřín

kou — a jeho obnovení nevylučuje
nikterak jiová neobyčejná překva

pení
Druhou událostí ohromného do

sahu jest změna na trůně čínském

pokud panující císař přívrženec

Anglie a "západoevropského po-

kroku" odevzdati musil vládu do

rukou císařovny-vladařk- y kteráž

jest i se svými stoupenci přívržen
cem Ruska Dávné soupeřstvl Ku

ska a Anglie na dalekém Východě

vy vřelo tu opětně v překvapující
událost a již se také oznamuje
že anglické loďstvo ve vodách

východo-asijskýc- h odpoví jakmile
se soustředí v Taku

Otázka co se bude díti v Číaě

jest od několika let proto neoby

čejně důležitá pro Evropu že zá

padni zvláště trojspolkové vel

moci vykazovaly Rusku poslání —

na dalekém Východě Anglie pak
že snažila se Rusko odvrátiti od

tohoto poslání tím Že podněcova
la bližší otázky jako byly armén

ské řeže povstání na ostrově Kré

tě a válka řecko-turec- ká

A ku podivu právě v poslední
době dohnali Angličané mohame

dány v Kandii k novým bouřím a

krveprolitím a nyní přítomné tam

branné síly čtyř velmocí: Anglie
Ruska Francie a Itálie počnou
zavádčti pořádek — vyklizením

tureckých posádek a odzbrojením
mohamedánského obyvatelstva
Došlé nejnovřjšf zprávy ozná

mily že anglický soud vojenský
bude souditi vůdce vzbouřenců

že dále křesťané pobřežních měst

byli vyzváni aby je opustili pro
tože admirálové čtyř velmocí při
kročí brannou mocí ku pacifikaci

Nastává otázka jak odpovědí
Turci? Podrobí se anebo způsobí
nové krveprolití majíce na paměti
že dvě velmoci evropské tkee
ostatních Čtyř velmocí se nezúčast

ní a ani po vyzvání se strany ital

ské tak neučinily?
Každá ze vzpomenutých událo

stí jest svého druhu labyrintem
němž může mír evropský nebez

peč ně zablouditL

Noční vzduch v říjnu jakoi
rzaní vlhký vzduch povzbuzuje
třle neuralgické boletX St Jacobt
Oil iett osvidčený lé prou nco

PC-fC-
lU XIOtm

ČESKÝCH SPOLKU

OMAHA
ftád Palacký l 1 ZČBJ

3ifTÍ ivé prarldulnl uchAiee vidy 1 iterf v
mÍMicl o 8 h veřernl v í 1303 II IA ul I'řed

w liartoa taj vo uure va jii w ai
dl Híetník Simon Rokmek 1518 Willlami al

Til Jed Sokol v Omaha
jdtrtvá své Dnivldelné achftxe kaidl drahf
ítrtk v mSslcl vefor ve vé mlntnmtl Vrat
Ho 13 St Předa Rud Havelka ltf7 8o Mlh
St tajemník B W Hartoí 1418 rear Poppleton
ave úfetnik Kr J Fl:Ua 1418 ťnppleton ave
ťokladoik Ant Kment 1247 So m tur

ťodp Sokol Tyrš ř 1

odbývá své acnbie dvakrit miiliiii kaidou
nedíll a S pond£l! v iučmcI v ninl Metxovl

Celoroční ach&ie odbývá se 1 nodíll v řijnn
palletm schaxe I ímtlHl v aunnu a ctvrtietm
v lednu a srpnu Předseda Kr Bvojtck

Kr Svoboda taj John Cnleborid
M 112 1M ul OCetniK JoKor tiaftpar I4n
i 13 ul Pokladník V F Kunci I3l 80 13

tr výbor majetku Jos Měmee praporcem
Jo Mera doiorce Fr Vojtécb

Jau II uh Lože { 5 Ryt Pjthla
ndMvi whfize kutdou Drvnf a třetí středu v
měsíci v Národní iinl na i a wiuiiim ul ve-

lící kancléř Kd Kvlcb 4016 80 Vilti str Htrážce
archivu a ieřetl K Vodifka 104 N lfttb str
Htráíco flnSnci v 1'finyi izt jia lata ul ro--

kladnU Jos Novák 1311) tí 13tá ul

Bohemia Lože ř 814 AOUW
odtirvisví pravidelné svhAie v Národní síni
Kazdou a a 4 sireau verer r nananauer
U W V Bláha li 1704 80 18 St J V Vaeek

ittlO So 14 St C Hosewater spol lákat
OS uee buiiuing

Tálwr Columbii ě 69 WOW
xlbívá achfae každé 2hé áterf v měsíci v Ná
rodní síni v h veier Přediteda Kr Svoboda
ÍXH jit 13 ul Místopředseda Kr Hornin Taj
r J ritie mna st oet u:s i" eoutn umaua
Pokladník V J Nepodal jli 14 ul

Sbor Ylarttlahm L 29 J Č D

adbývá scb&ze každou 1 nedfili v mesiol v Ná

rodní slnl o M'4 boa oqp treasedkyne pi a
Kal nov Ta letu nice k Hananauerova ívug
So 13 Ht nCetnice K Bartoš Pokladnice
Josefa Moučková

Sbor Boleslava ř 60 JČD
odnyvá scbfize kaidou 9 neděli v niřsícl v Ná
rodní siní o í n oap rreaseata Anna Krej-

čová 1340 111 13tá ul ta temnice Frantlík Ča
pek ZiUHt 14 ul ofwtnlce Antonie Macho
vá VSI So 15 Ht po
tová 1347 Již 15 ul

Sbor Hvězda Nové Dobr í 86 J C V

odbývá své scbfize každou 3 nedcll v mísíc! ve
í noa oap v siní Neiiove vreaseaKyne Apo
lena Kunclová rři So 13 Str taj Vllliernl
a Uartoftová ll So Mlh st: ncetnlce m

Chleborád 1210 So 15 str

Sbor Murtlia (Jrore ž 10
odbývá své pravidelné achfize vždy 4 nedřll v
mfcsicl v Národní síni Předsedkyně Msrle
Havlíčková 13 a Wllllain ul„ místopředsed-ayn- é

Lena Knnclova tajemnice Nelilo Svobo
da 1J-- 1 ul poulaumce M Mouuaiova
Ml— 14tá nl pravodkyué Anna Krejčí

Sbor Čechle D ofH 161 A 0 U W

Ddbfvá nravldelné scbfize každý drubýa4t
Čtvrtek v mčslcl ve 2 hod odpoledne v mmU

nostl pana J Havlíčka v iMtroum siní ťreO'
sedkaAnna Zlžkovskí mUto uřed Kov Ml
uláft obřxdnlce Anna llav iíek tajemnice
Ludmila Mlakaí Číslo v:A Jlžu! 14tá ulice
aíetnlce Marie Strukel pokladnice Josle Va-

cek ir6vodk}né Kbžena Havlíček vnitřní
stráž Marie Majer venkov straž Anna cerny

Sbor Lilie ř 9 Kruhu Dřevařek

odbývá své pravidelné schftzt idy v čtvrtou
neděli v měsíci v místnosti p J Hrocha Před-

sedkyně Marie Jiráková VM 111 M ul místo
př dsedkyně Julie Horáková 12IU Jit 18 uL
tajemnice Marie Samcová 1268 Jlí 13 ul do
kladnice Katle wolt su-i- r

SOUTH OMAHA

T J Sokol v So Omaha
ndbfváavé scbfize každr 1 Čtvrtek v měsíci v
aloi Koutský Bros Starosta Jan Kouttky
) a Q ulice místostarosta J M Tobiái 18 a
u ni vajemniK rraniisea uaon 10 a o ui
bfetnik Jan VomáCka 18 a ul pokladník
Krantisea nsiec w mezi mu ui naceima
AloU HraJiCeK

Praha loie ř 828 AOUW
sdbývi své pravidelné schfize 1 a S středu v

měsíci v siní p Koutakýho Joseph Matin
V M w Thomas Lysec M WK J ritie taja ktOtF SL J Krawulish ářetník 18 a í
ulice

Tábor Cedar Wood i 19 WOW
adbf vá své achfize dvakrát za měsíc každou 2
nlHitn nHh veěer a každou I neděli ve t h
dp v síni Koutxký Bros Předseda Frant Vo--

rasea BO n sir nusuipreoHeua union
Kemea taj J M Touias ccr ísin et u su a
Cetník Jan Zavřel pokladník Fr ItouUtkJ

Tábor ŽilkAr Dub i 115 W 0 W

odbf vá sve schfize každou třetí neděli v měst
cl Předaeda Doro Hlávka místopředseda
Frank Hrablk tajemník James rormaneK
% lU St bet N a M pokladník Anton l'l
voaka

hir Prokop Telký l 83S0 L0F
3dbfásvé scbfize každý první a třeli Čtvrtek
měniči v síni Králíkové v So Omaze POK

JebnKubáuC K Jos Tosnohlidek V C K

Václav Sobota U 8 Jienh lirown ca nou
levard ave F 8 Fr Vaák 17 a Berr
Treausurer J IlaJnf 19 a 8: SW i Kosík
a Wyman J W John Bárta I O Jos Stanek
11 a Au Aiu lesnouiiueK

ftád Palmoré Dřevo l 7

Knih rhvřek v South Omaze odbf váscřii
tvé kttiM poaleduí pondřlí v městci v mistno- -

ftl Kr tvouuaycn snnt voiiik na umutinm
poruťntoe Eleonora Eberl mísUipředsedka
Katle Vui-ise- 307 So 61 str tajemnice Fran-tlik- a

Plvofikabankérka Františka Svoboda
aoukromnio Barbora Kaček prtvodři Katle
VomáC k a vnitřní stráX Frautlika Baria ven-

kovní stril

Skvostné a nádherné vy
dání Pokroku Západu k

českému dni l dostání za

5 centů číslo Podobizna

pres SIcKInlejrho 5 centů
3 za 10c a 10 za 2e v

písárné Pokroku Západu

Hodiny lacino!
Pan T Fittlavr nyní prodá kaídé- -

mu q Ol bodiov za l 0C Jdou osm dni

bijí hodiny i půlky opatřeny Jsou ba
dlřkem Kdo milisrmoniku která potře- -

huie itrívku nechť li přinese pan Jan
PluhÁiek druhdy T Norfolk Jet boto-vv- m

uim" Irem a spraví kaidou dl')tf— —

j
—

PO DRAHÁCH

Elkhorn & tlonh Western

Kaldý Aterý a páUk bíbem mísíc

října a alce ta poloiínf cena do Oms- -

hy tpét M t iecb mlat odkud cena

jedné judy nepřesahuj odqos 13 W

CeatoTnf Katek Jest dobrý os 10 dott

oda doe kdy ybotoTto dUx

FiaisUlAt I ÁDBAtfi

u:i rjnú!i5iujti
Dyii te6ií v-t- rf t4"7iave4f

ráž dle rýžovišť musí bytí velice

rozsáhlá a vydatná Dojista že v

Klondiku bude se musit dolovati

jiným spůsobem až se totiS ruda

objeví nežli se doluje jindeavšak
důmyslu lidskému dojista se po- -

daří tuto obtíž překonati Teď

se tam nalézá rýžovišť hojně sko-

ro na všech stranách a v každém

údolí Však ne všechna rýžovi-št- ě

jsou dosti vydatná tak aby se

vyplácelo v nich pracovati Pan
Toman jest ale toho náhledu až

docíleno bude spojení s Klondi-ke- m

živobytí stane se tam lev-

nějším že se bude moci dolovati

tam skoro napořád Jelikož ži-

vobytí tam nyní jest drahým může

vypláceti se rýžování pouze jen v

těch místech kdež se může aspoH

za deset dolarů zlatého písku vy- -

prati Dráha se tam již staví a

sice ze Skagway avšak těžko říci

jak brzo a jak mnoho jí bude po
staveno Z Dyea aneb ze bkag- -

way jest do Dawson kol 750 mil

a jest otázkou zdali bude lze drá

hu vystavěti a po ní jezditi v zimě

v létě

Jak daleko jest panu Tomanovi

známo nalézá se asi třicet kraja
nů v Klondiku Ovšem že jsou
roztroušeni po různých dolech a

jest těžko říci jak který z nich po
chodil

AČ se pan Toman nepřiznal

vyrozumíváme že navrátil se hla-

vně z té příčiny aby spolu s p

Fergusonem vydal se do Anglie k

vyjednávání o prodej nynějších
dolů v nichž se pilně pracuje a

kdež jest dohlížitelem krajan pan
Coufal kterýž celou práci řídí a

vede v nepřítomnosti majitelů
Pan Toman slíbil nám až znovu

do Omahy přijede okázati mnohé

pohledy fotografické z Klondiku

na což se těšíme

Americký bílý plech

Ohlášení že dřívější majitelé

největšího závodu na hotovení bí-

lého plechu na světě prodali své

dílny ve Swansea Wales a že zři

dí továrnu v okolí Pittsburgu do

dává zajímavosti některým čísli

cím právě sestaveným pokladniční
statistickou kanceláří ohledně vý

roby bílého plechu a dovozu Spo

jených Států během minulého de

seíÍÍ5?í ?a berní rok právě skon

čený
Bílý plech jak dobře je známo

nebyl vyráběn v nějakém značněj-

ším množství ve Spojených Stá-

tech před rokem 1891 Celní

zákon ukládající poplatek 22
centu na libru bílého plechu byl

přijat 1 října 1890 a vládní sta

tistika o výrobě bílého plechu

kryje období počínající 1 červen-

cem 1871 Výroba v berním roce

skončivším 30 červnem 1892

byla 13646719 liber v následu

jících roce 99815202 libry v

berním roce 1894 139223407
iber v berním roce 1895 193-

-

801073 libry v berním roce 1896

307228621 liber v berním roce

1897 446982063 libry a za berní

rok 1898 odhadována je znalci na

640000000 liber Úřadní číslice

za rok ten dosud nejsou připra

veny
Zatím úbytek v dovozu bílého

plechu držel krok se vzrůstem do-

mácí výroby Dovoz za berní rok

i8qi byl 1036489074 liber

Byl mnohem větší než obyčejně

poněvadž importéři chtěn si na

hromaditi zásoby dříve než

nlařnost vstoupil bv nový celní
_r -

zákon roku toho přijaty £a
berní rok 1892 byl dovoz 422- -

146202 libry za berní rok 1893

628425902 libry za berní rok

1894 454160826 Mber za 1895

508038938 liber za 1896 385- -

118923 libry za 1897 230073
683 libry za 1898171661445
liber

Následující tabulka vykazuje

oddělených sloupcích dovoz a vý

robu bílého plechu během posleď

ního desetiletí
Dovoz a výroba bílého plechu

ve Spojených Státech od 1189

do 1898:
Bok Doma liber VTOf 1IW

1889 735779988
1890 680060925
1891 1046489074
1892 422176202 I364679
1893 628425902 99819202
1894 454160826 393467
1895 508038938 193801073

1896 385138983 307228621

1897 ajo 073683 446982063
171CS2J4J '640000000

t 1 ř
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