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4 Pokrok 2SApadu
aby mohl prosadit! nároky indián-

ského kmene Santee Sioux cožPokrok Západu
— Oznamuji tímto že jsem

otevřel elevator ve Schuyler na

B & M dráze a kupuji obilí

každého druhu Vyplatí se každé-

mu aby se u mne dříve přeptal
na cenu nežli prodá — Speltz
obchodník v obilí 10-- mi

i1

že by beztoho nebylo pak možno

při čem chleba upéci Co tedy na

tom?

Jistému katolickému Časopisu

vydávanému vousatými svatými

(???) muži zdá se býti neznámo

že Kristus za jedno z přikázání
položil: "Milovati budeš bližního
svého" a častěji napomínal: "Mi-

lujte se vespolek — Milujte ne- -

státní sněmy v obou republikán-
ské tak že zajišťuje to 37 republi-
kánů Dalších sedm států lze po-

važovat! též za bezpečně republi-
kánské totiž Connecticut Massa-

chusetts' Michigan New Jersey
Pennsylvania Rhode Island a

Wisconsin což nám tedy poskytne
44 republikánských senátorů Se-

nát pozůstává z 90 členů a tedy 46
tvoří většinu Republikáni budou

potřebovat pouze dva senátory
aby většinu měli a k tomu mají

následující státy: New York Ca-lifo- rnia

Indiána Minnesota De-law- are

Wyoming North Dakota
West Virginia Washington a Ne-bras- ka

Jelikož lze takměř s bez-

pečností počítati na to že více

než polovice těchto států hlasova-t- i
bude republikánsky lze proto

očekávati že příští senát bude mí-

ti republikánskou většinu

vládu totiž většinu kteráž se
skládá z jejich politických odpůr-

ců v tomto požadavku podporo-vat- i

Jest z toho patrným že může

zápletka tato vésti k válce evrop-

ské a to tím spíš an po nedávných
událostech ve Francii vláda nepo-

chybně nakloněna bude obrátiti

pozornost lidu v nějakém jiném
směru a k tomu byla by ovšem

válka nejvítanějŠÍ jestliže by se

mohla podnikouti š výhlídkou na

vítězství To by arci záviselo do

velké míry od postavení jehož by

zaujalo Rusko a odtamtud zdá se

vzdor nedávnému návrhu cara na

všeobecné odzbrojení zaznívati

šum a ruch válečný tak že by ne-

bylo ku podivu kdyby k válce do-

šlo Anglie bez toho překáží
plánům ruským na východě a

kdyby mohla síla její ochromena

býti není pochyby že Rusko k

tomu ruky propůjčí Vůči jedno-

myslnosti veřejného mínění An-

glie nelze očekávati Že by ustou-

pila a proto má-l- i vypuknutí vál-

ky zabráněno býti zdá se to mož- -
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by mu přineslo maličkost íioo- -

000 Proto I

— Republikánským navrže- n-
cem do státního senátu za okresy
Cuming a Burt jest nynější mayor
West-pointsk- ý Giffert muž poče-

stný a všeobecně oblíbený jehož
doufáme pozdraviti po volbě podle
eho nové hodnosti co senátora
Gifferta

O hrozné smrti paní Josefy
Satoriové dcery starého osadníka

Antona Chmelky ody Moree

Blufís dočítáme se v North Bend

Eagle: Zahynula v pátek minulé

ho týdne v hořícím stohu slámy

kterýž neopustila dříve než až

když šaty její byly celé v ohni

Byla popálena tak mnoho že za

ěkolik hodin u velikém trápení
skonala Neví se zdali stoh za-

pálen byl náhodou aneb v úmyslu
sebevražedném však dle pověsti

bylo to poslednější Zanechala

manžela a dvě malé dítky Rodina

tato jest vážená a dobře si stojí
— Populističtí úřadníci chlubí

se tím že prý něco ušetřili při

správě obecných ústavů To ale

nepovídají že odmítají přijímati do

obecných ústavů chovance tak že

jest jich v týchž méně než druhdy
ak ku příkladu choromyslných

jest v ústavu hncolnském o 20 az

5 méně ačkoliv bylo přistaveno
místa pro 50 více Též se jim
nedostává toho ošetření a obsluhy

žádném ohledu co druhdy
Chovanci blázince musj jisti jako
trestanci všichni u jednoho stolu

mohou začíti pouze jen na povel i

musí přestati na rozkaz a většině

nich nedostane se času aby se

mohli pořádně najísti Takovým

spůsobem šetří populisté!

Čtyřletý synek pana Křepe- -

ve West Point pokopán byl koňmi

v maštali Petra johnsSna a spůso- -

beny mu mnohé bolestné rány

— Socialisté budou míti letos

opět svou vlastní tiketu jestli
budou moci obdržeti dosti podpi-

sů na petici V sobotu byla před
ložena petice sekretáři státnímu

avšak obsahovala pouze 200 jmen
kdežto zákon vyžaduje 500 Ža-

datelé očekávajf že prý přijdou

ještě hojně podepsané petice z

Wilber Omahy a South Omahy
Navrženci socialistů mají býti:
Za guvernéra H S Aley z Lin-

coln náměstka I T Sheridan 2

Omahy sekretáře státního Theo

dore Bruner z Omahy auditora
H B Conway jre South Omahy

pokladníka Fred Kissl z Omahy
školdozorce Henry Ittie z Lin

coln komisaře obecných pozemků
a budov S J Heřman z Wilber a
státního zástupce Chas E Baker
z Omahy Amen pravím Vám

že Wilber není nejmenší z měst

Nebrasských neboť dalo dva české

kandidáty na státní tikety

— Z Alhance se sděluje že

minulou sobotu spáchány byly
tam dvě loupeže poštovní a sice z

vlaku jedoucího na východ vykla

deny byly registrované psaní
určené pro Lincoln a z vlaku je
doucího na západ vykradeny regi
strované psaní pro černé Vrchy a

Montanu Mnohou ztráta obnáší

není známo aniž bylo posud lze

pachatele zjistiti

V Atkinson volilo se v so

botu o povolení % 10000 v úpí
sech ku stavbě dráhy Atkinson &

Northwestern do Boyd County
Ač velká většina byla dána pro
povolení úpisů přece nedostalo se

většiny dvou třetin a společnost

nyní prý hrozí že založí městečko

nové tři míle od Atkinson

Pěstitelé cukrové tepy jsou
letos úplně spokojeni neboť nejen
žesklizefi byla hojn- á- nýbrž řepa

byla té2 cukernatější
" než jindy

tak že rolníci kteří smluvili tepu
12 procent cukernatostt ph 80 co- -

efíicient po I400 za tunu větší

nou dostávají více mnozí až I450
a 1475
— Jak se podobá fcyl v tom

nějaký omyl Ir tento týden bude

pan Čeněk Duras řečnit! v Saun-ďer- s

a Butler County Oznamuje
se nyní že bude to teprve příštím

týdnem a sice v pondělí dne 2400

října veWeston v úterý dne 25ho

října v Prague ve středu dne 26

října v Morse Blufís ve čtvrtek
dne 27 října v Linwood v pátek
dne 28 října v Bruno a v sobotu
dne 29 října v Brainard Upo-

zorňujeme na to tam něj ší rodáky
a jelikož pan Duraa znám jest co

výtečný řečník dojista Že do-

stane se mu : všude hojného
nvítání

— V Humboldt zemřel loletý

tya lohna Kapen následkem po--
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Přeaptataéi a
V místí dodávkou do doma bei přílohy S00
6 pf i Iobou HM

Poitou pro Spojení Státy a Kaneeu bea
Knihovny Americká

8 Knihovnou Americkou W20

Do Čech bez přílohy
B přílohou
Každí předplatitel oprávnea Je k prémii

Ohlášky
Drobní a r&zné obliíky uTefeJBulem peun

Jen když peníze k objednávce přiloženy jeoa
Za tírooné ohlášky obyéejná velkoeti neeře-eabuj- ící

palec čítáme 7Acent6 za třikrát Za
rázná ohláteni blahopřáni úmrtí a jiná Klá-

me 1100 za tři palce za halili uvvřejaáni
Necbř každý proto při loif objednárce tolik
penéz jak velkou ohláíku míli el přeje Ceny k
ohiálek na delií dobu ozaáiui ae ouhotaě aa
poíMiul v

Zásilky peaez

jsou nJbezpeínřjM když se koupf na peátě
neb expresisu "Money Ordcr" a tj nám ae
aaile Táí v registrovaném doplie anebpa-ukáiko- u

bankorni jest lásllka juta Káa

chpe platili "checkem" na bank nechr zalle
oKcentb více proto že tolik muiime plaMt
banku za kolekci aneb ať koup! šminka
draft) na Omabu Chicago neb lUw Tork If a
aaletí drobnfch peníz přijmeme tál 1 ! I
£centov kolky Viochny zásilky nechť jsou
zaslány pod jednoduchou adreitoa pouze tak-
to

Pokrok Západu
Omaha Nh

Omaha Neb 18 října 1898

Dle zpráv z Alexandrie italští
anarchisté mimo dýky také bomby

uznávají za příhodné nástroje ku

napravování zlořádů společen-

ských

Dokud dovolujeme vražděkí
děl-ník- u

kteří hájí beztoho už sporou
skývu chleba máme málo práva
vésti s cizinou války v zájmu lid-

skosti

Tihle Francouzové jsou přece

jenom zlí lidé Přes všecko po
bízení amerického tisku ne a ne-

chtějí udělat revoluci k vůli Drey-íuso- vi

Pri své íestě na západ nebvl

president tentokráte zvěstovatelem

prosperity nýbrž vyjel se podíva-t- i

aby seznal její prospěšné pů-

sobení

H Claussenius & Co v Chica-g-u

oznamují mezí jinými že Maiii

Dolejšovou z Kolince v Čechách

očekává dědictví zL 8809 kr o

něse má u nich hlásiti

Jablko nepadne daleko od stro-m- u

Syn pověstného lupiče mla-

dý Jesse James jest pod zárukou

v Kansas City že následuje Šlépě

je otce svého a zúčastnil se olou

pení vlaku

Co se Omaha zmohla na výstavu

nechce v ničem zůstati za Chica

gem Chicago pochlubilo se ve

čtvrtek orvním sněhem a Omaha

v pondělí vytasila se již s hotovým
blizzardem

Chicagské sbory Jednoty Če

6kých Dam na místě spousty 'vel

kolepých zábav' kterýmžto na

zvem označují se praobyčejné tan

ce a dupandy pořádati budou bě-

hem zimní sézony dvacet vzdělá

vacích a zábavních schůzí Všecka

čest budiž takové "emancipaci

lOACHIM SVOBODNÍ PÁN Z BrEN- -

nerů navrátil se nedávno ze Su

matrv kdež strávil celá dvě léta

studováním kannibalů a kanibali

srnu Patrně že není tak bystrým

pozorovatelem jako nášVráz kte

rí "prolít" svět jako koule z 13

palcového děla a ať se někdo opo
váží pochybovat ze neví vseenno

Podlí náhledu cen Milese měli

bychom míti nejméně jednoho vo--

íína na tisíc obyvatelů iotiz arma

du 75000 mužů nehledě k posaa
kám potřebným ▼ našich nových

državách AI doletoška měli jsme
armáda puze 35000 mužů a nevi

ne se pamatovati že by byla ne

kdy pro naše "domácí potřeby'

nepostačovala

Dl fcEČJ PRESIDENTA McKlNLEY

ho není týl posud odhodlán Iru

ořinoiení Filipín k území Amen

ckémo Tomu nasvědčují slova

íeho kde pravil: "Musíme varo

vat! ae pokušení nemístné rozpí-

navosti a snaliti se doefliti pouze
ien Ukových výsledků jež slouží

ti budou k našemu i všeobecnému

A~ur„ Doiifeime le v tomto
Uwa aaw — — #

směru setrvá

Ta IAEO IED NEKOUKÁ LETY ZA

bývají ae starostliví
lUtistikové o-l"-Jt

vypočitáváním 2c za několik

UX jutaie noci zem uiivití lidstvo

tz-- ' lt tt eeicie moci yypisto-r-
-

-- ria k atil: t-
- ríil~ llr1 3 tí

SOUTH OMAHA

— Minulý týden ustanovil ma-

yor Ensor za nového náčelníka

policie Johna Carrolla

— Koroner vyšetřoval příčiny
smrti vyhýbkáře Garretta kterýž
přejet a usmrcen byl v pondělí
minulého týdne Mezi svědky byl
též Frank Reha dobytkář z Den-

ver kterýž svědčil že byl na vla-

ku jenž nebožáka zajel Vlak byl
zastaven a brzdy utáhnuty Po
chvíli náhle bylo od zadu do vlaku

vraženo vlakem jiným a týž uve-

den v pohyb Že při tom vyhýb-ká- ř

byl přejet a zahynul to se

dověděl svědek teprve za několik

hodin

— Minulý lýden započal
kon-trakt- or

Murphy se spravováním

dlažby na 24té ulici aby dostál
záruce dle kteréž měl udržovati

až do letoška dlažbu v pořádku
— V pondělí odpoledne přejet

byl Josef Segard pouliční károu a '
následkem toho zemřel Při vyše-

třování koronera porota zjistila že

nehoda stala se tím že Segard
chtěl vyskočiti na káru když tato

jela
— V sobotu spáchal samovraž- -

du otrávením Arthur Schriver v

hostinci krajana pana Václava

Nováčka Přišel odpoledne do
vnitř a usednul nažidlici Nikdo

si ho zprvu tak dalece nevšímal

až asi za půl hodiny kdosi po
hlédnul na něj a projevil náhled

že jest mrtev Tak tomu skutečně

bylo V kapse nalezena láhviČka
od chloroformu kterýž koupen

byl v lékárně Aloe & Penfolda
Omaze Porota koronerova vy- -

nesla nález okolnostem přiměřený
Zemřelý zde nechal vdovu se dvě-

mi dítkami bydlící na 13té á I ul

Byl členem jed Modem Wood-me- n

Na lístku nalezeny byly u

něho následující řádky: "Toto jest
tobě Lucie Nemohu přijít domu

Přeju vám to nejlepší Modlil jsem
se za nás všechny Arthur" Má

se za to že spáchal samovraždu

následkem finančních nesnází ne

boť byly u něho nalezeny upo

mínky Byl starým osadníkem
south-omažsk- ým a zaměstnáván

byl společností dobytčích obřad

— Thomas Brennan bývalý
náčelník policie přijal místo hlí
dače u Cudahyho

— Školní rada bude odbývati
dnes schůzi v kteréž mají kon-trakto- ři

odevzdati budovy jež
stavěli Nepochybně že dojede
k debatě o tom zdali má se jim
srazit! nějaká částka co pokuta
za to že nevystavěli budovy v

určitý čas Zastanci kontraktorů

dovozují že to bylo by nepravým
jelikož prý naproti tomu se jim

nenabízely žádné prémie pro pří-

pad že budou hotovi dříve než

byl čas Jakmile budovy budou

přijmuty" budou otevřeny novým
školákům

— Společnost plynárny vymlou
vá se nyní že nemůže klásti trub

ky plynové pokud nebude roz-

hodnut případ zákazu soudního

kterýž vyzvednut byl proti nim v

dřívějším případu na základě sta
ré ordinance Jak se podobá ne-

bude s kladením trubek pro tuto
zimu nic
— "The Magie íTheatre" jest

jediná zábavní místnost v South
Omaha Každý týden nový pro-

gram —- noví lidé Nápoje všeho
druhu třídy prvé Když přijdete
do So Omaha neopomeňte iti

krajana Jos K Sinkule

majitele 251a N ul v starém Pi-

voňkovém čtverci dt7x7

Staromodní laty lze obnovit! avlak
Íá1né staromodní léky nemohou na-

hradit! Cbamberlainovy léky proti ko
liee choleře a průjmu Na prodej u
viech lékárníků

W 6 SLOANE & CO
obchodníci

itte dé roitT
cule n 411 ev nlioe

South Oauha
--MBMbbmm Tclrfua M

Zboál prodává ale ltboeU baďu hotová
a epletky uř

u 11 uueweh co

C 1

ksd e e

přátely své — Běda tomu skrze
koho pohoršení přichází atd —

"Podle ovoce jejich poznáte je' a
jelikož nekráčí v duchu Krista

lež je jim milejší než pravda
kráčí ovšem v duchu — toho dru-

hého!

V BUDOUCÍM SJEZDU AMERICKÉ FE--

derace dělnické kterýž bude odbý-

ván v Kansas City v prosinci bu-

de prý podán návrh aby v bu-

doucnosti sahalo dělnictvok jiným
zbraním nežli je boycott Za dů-

vod uvádí se že boycottování jest
nyní tak častým že jedno pro dru-

hé se zapomíná a proto že nevede

cíli Jeden z návrhů kterýž se

ohledu tom činí jest aby členům

dělnických unií kteří by kupovali
neuniové výrobky když mohou

obdržeti uložena byla po-

kuta řjoo aneb více

Naši bratří Slováci jsou též
Slované tak jako my o čemž

svědčí následující stížnost v jed-

nom ze slováckých časopisů: Myj
Slováci zhynieme nařou vlastnou
zbrařiou My Slováci sme národ

zlý žiarlivý a neprajný a budúc-nos- ť

naša znivočí sa sama sebou

Robotník svojmu spolurobotniko- -

vi závidí keď on lepŠie zamestoa-ni- e

má obchodník svojmu súse-do- vi

závidí keď on viac tovaru

předá novinář novinářovi keď

on viac odDeratel'ov má k5az

kSazovi keď on lepšiu farnosť
má To je charakter Slováka

Pravidelné spojení pomocí paro-lo- dí

zavedeno bylo mezi městem

New Yorkem a Sabině Pass v Te

xasu a sice mají jezdili lodě jednou
týdně Do Sabině Pass vlastně
do Port Arthur kterýž leží asi 10

mil od Sabině Pass vede nejpří-měj- ší

dráha od severu k jihu Port
Arthur Road a jest zapotřeby jen
pravidelného spojení lodního ne-

jen s New Yorkem nýbrž i s

aby otevřela se cesta ne

smírnému bohatství plodin západu
spotřebovatelům evropským Do

Sabině Pass jest cesta po dráze
skoro jen polovic tak dlouhá jako
do New Yorku

Potíže s Hawaiskem již počínají
lantážníci podali prý memoran

dum komisi kteráž vyšetřovala

poměry na Hawaiskua má odpo- -

ručiti systém správní pro ostrovy

ty a naléhají prý silně na to aby

pro Hawaisko podržen byl systém
kůliů totiž dovážení čínských děl
níků na kontraktní práci Žádost
svou opírají tím že prý by nemo

hli obstáti kdyby měli platiti mzdy
jaké americký dělník požaduje
Pánové při tom zapomínají že ba
waiské ostrovy isou nyní částí

Spojených Států a že by přivážení
kůliů bylo nejen proti zákonu ný
brž í v soutěži s americkým děl- -

nictvem

V MINULÝCH DNECH DOŠEL NÁS SE-

šit první ročníku druhého měsíč

níku The Northland Magazíne

Minneapolis Minn kterýž patrně

jest Skandinávům tím Clm nam

býti měl Bohemian Voice Mě-

síčník ten jest slušné úpravy o 48

stranách a stojí lion na rok aneb

10 centů číslo Sešit obdržený
má obsah následující: August
Strindberg švédský Prométheus

od Victora Nilsenas celostránko
vou podobiznou: Skandinávská

mythologie od Hon Rasmus B

Aodersona Aurora Borealis le

genda od Fanny L Fullertonové

Sigvald Asbjornsen rozdíl v při
stěhovalectvu norvéžském a dan
ském J H Bille Dánsko matka
drahá přeloženo z dánského od

F Baríorda Vikingové co histo
ričtí činitelé od Isaac Petersona

zpěv svobody přeložen ze švéd

akého Marií A Brownovou: Ole

Bull a poustevník minnetonský
od Acton Hortona životopisné

Črty: gen S E Olson Holger
Drachmann Henry J Vjertsen
Socha Hans Christian Andersena

v Lincoln Park Chicago poznám

ky a posudky od Luth Jaegera

Lze míti s bezpečností za to t
příští senát ▼ kongresu bude re-

publikánským Dnem Čtvrtého

března 1809 skončí lhůta 31 sená

toru K tbsazenl těchto uprázdně
ných míst zvoleni byli noví sená

toři iil z Ohio Maryland a Orego- -

nu Z těch senátorů jichž lhůta

v pííííían bfeznu jcti nevj jde je
13 remi!:Lliaa a t těmito třem

Anglo-francouzs- ká zápletka
v Africe

Spor anglo-francouz- ský o svr-

chovanost v oněch končinách

Afriky kdež nalézají se prameny
Nilu počíná na sebe bráti hrozi-

vější tvářnost K lepšímu objas-
nění oč se vlastně jedná uvádí-

me následující:
Vzdor tomu že původně prů-

plav suezký vystaven byl kapitá-
lem francouzským a' podléhal vli-

vu Francie nabyl brzy po válce
rusko-turec- ké vrchu v Egyptě vliv

anglický a Anglie rozšířila svůj

protektorát na Egypt Není za-

potřeby mfti zvláštního bystrozra- -

ku abychom postřehli proč to se

stalo Anglie až na skrovné drža-

vy republiky Boerské Portugalů
Německa ovládá v jižní Africe

v" rr
rajiny az ku rece a usi- -

uje stále panství své šířiti na Afri- -

u východní To činí dojista proto
aby mělo navždy zabezpečenu
cestu k svým državám východo- -

ndickým Z té příčiny zmocnilo

Se průplavu suezského když se

znalo že týž se zdarem proveden
yla i v ohledu finančním budouc
nost má zabezpečenou Z té pří- -

iny domohlo se protektorátu nad

Egyptem aby mohlo ovládati

jednu stranu pobřeží Červeného
Moře Při tom pak usiluje aby

spojilo tyto své državy totiž drža-

vu severní Egypt s državou jižní
Kapském a Beřuanskem

Když podařilo še vojevůdci Kíí- -

chenerovi poraziti derviše soudan-sk- é

na hlavu kteří po 15 roků
stáli v cestě vítěznému postupu
Angličanů ze severu k jihu gratu
ováli si tito že vykonán byl

notný kus práce a postoupeno
značně ku cíli neboť tím byla
cesta k jihu otevřena Když však

Kitchener dostihnul Fašodymísta
to ležícího jižně od Chartumu
tu k svému překvapení shledal Že

toto osazeno jest vojskem fran

couzskýtn pod velením majora
Marchanda kterýž proniknul do

končin těchto ze svobodného stá
tu Congského

Jakmile zpráva o tom došla do

Londýna Anglicko ihned učinilo
dotaz u vlády írancouzské co

vlastně toto hnutí znamenati má

Ze své strany považuje je totiž za

vetřelství jestli snad znamenati to
má tolik že Francie činiti hodlá
na ono území nároky následkem

dřívějšího obsazení Zmocněním

se Egyptu a poražením vojska
soudanského činí Anglie nároky
na celou tu Širou krajinu na celý
Soudan ležící blíže středu Afriky
čímž by ovšem hranice anglické

poŠinuty byly značně k jihu a le-

žela bv pak mezí jehc državami

jižními a touto pouze jen krajina
níž nalézá se velké jezero

Victoria Nyanza Ze stanoviska

anglického jest ovšem nesnesitel
ná myšlénka Že by Francie měla

vraziti v těch místech klín kterýž
by bránil konečnému sloučení an

etických držav na jihu africkém

oněmi na severu

Francie az posud zdráhala se

určitě odpovědni zda-l- t major
Marchand nalézá se v končinách
těch za úmysly výbojnými aneb
zda-l- i jest na pouhé cestě vý
zkumné a zabloudil tam náhodou
Na dotaz učiněný Anglickem ne

podala vláda írancouzská žádnou
určitou odpověď a proto nepře
kvapoje zpráva kabelová že for

málně bylo od vlády francouzské

požádáno aby dala určitou od po
včď Za jak důležitou věc pova

žuje se tato epísoda pašodská jerí
se již z toho Že vůdce menšiny v

parlamente totiž strany liberální

Rosebery v řeči kterou měl mi
nulou středu v Epsom veřej n

prohlásil ie Anglicko musí ne

ustupně státi na tom aby Francci
vzdala ae ve&kerycb nároku na

ým jen tím spůsobem že ustoupí
Francie A tak sotva skončena

yla válka jedna může býti Že

vypukne opět jiná

NEBRASKA

— Wahooský "Wasp" píše:
Hon Čeněk Duras repubhkán- -

ký navrženec za sekretáře státní--
w t V V' V

ho Dyl cinnym ve veřejném živote

po mnohá leta ve svém okresu a

súčastnil se každé státní i národní

kampaně Jeho vliv i schopnosti
jsou všude uznávány Jeho úřad- -

ní i soukromný život jest bez po

skvrny a že bude slavně zvolen

dne 8 listopadu o tom není po-
-

hybosti"
- Pamatujte Že navrženci de- -

mokratickc-populistič- tí pro úřady

guvernéra a náměstka jsou zároveň

navrženci pro tytéž úřady od stra-

ny prohibiční Budete hlasovat

pro prohibiční navržence? Chcete

zvoliti sobě za guvernéra a námě-

stka kandidáty prohibiční strany?

— George Godfrey u Fremont
sázel letos tabák na zkoušku a

sklidil téhož 200000 keřů Týž

jest v dobrém stavu však ovšem

nedá se zjistiti zevrubnějakým je
pokud se nevypaří

- Ve 'Schuylerském Sun čte- -
V ¥ I

me: isayz se ru zanzovaia vo-

dárna s dřevěným potrubím obá
vali se mnozí že potrubí dlouho

nevydrží a musí se dávati nové

isatel tohoto byl tehdy městským
klerkem a psal na víca míst úřadní
kům kde měli dřevěné potrubí a

všichni tvrdili že dobře drží V

jednom místě v Indianě měli toto
sedmnáct roků a potrubí bylo
zdravé Že jest trvanlivým když
se vodou nasákne dokázáno bylo
též zde minulý týden kdy část

potrubí byla vykopána a shledáno

Že jest tak zdravé jako když se

kladlo Myslíme že vydrží aspoH

padesát roků"
— V St Paul shořela v sobotu

týden máslovna patřící Robertu

Ťreitayovi Má se za to že bylo
to dílem paliče Škoda páčí se

na $3500 pojištění Í2000

— Desítiletý hoch David Spei- -

sera v Humboldtspadnul při před
iížděnčse s koně a zlomil si obě

ruce v předloktí

— Blíže Grafton nalezen by

padesátiletý Patrick Halligan
mrtev na poli kdež sil strojem

pšenici Soused spozoroval že

koně jeho dlouho stojí a když se

šel přesvědčit co je toho příčinou
našel souseda mrtvého Halligan
byl před několika týdny pokopán
koSmi a má se za to že smrt jeho
stala se asi následkem toho

— Ve Fairmont zabil se rolník
Little Přivezl do města se dvěma

páry koní fůru brambor a při pře
jíždění tratí se spojení váb přední
ho potahu s vou uvolnilo vůz se

zastavil a Little byl z něho vy
tržen Padnul na hlavu a pádem
zlomil vaz

— V Hemingford zabil se

úterý pádem koně Henry Wat
son Padl totiž na hlavu a zlomil

vaz

— Občané kterýmž se jedná o

zásadu a nejen o jméno strany
budou ve třetím distriktu hlasovat

pro sudího Norrise republikánské
ho navržence do kongresu Norris

jest ode dávna protímonopolistou
a dostalo se mu také následkem

tohoto jeho smýšlení v dřívějlích
dobách schválení strany popuh
stické leho odpůrce Robinson

jest sice populistou ale jedním
těch kteříž monopolům neublí- -
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