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Osvědčená uniová Kapela So UmazsKáZ BOJIŠTĚ FILIPÍNSKÉHO

pod řízením chvalné
známého kapelníku

jedině vláda odstčhuje-l- i je z té

proslavené země zlata

Stav úrody

Předběžné zprávy naznačují že

jest letos méně oseto jarní pšeni-

ce a sice úbytek činí 470000
akrů Čili 25 procenta Dvacet

států oznamuje že má oseto po
10000 akrech této plodiny neb

více šest států zaselo více pšeni-

ce než jindy a sice o 245000
akrů kdežto čtrnáct států ozna

oabfz! své služby ctěnému obecenstvu ku vlem
příležitostem Jitko: 1—m

zábavám yflelflm flivadlfím pohnili múM atd

Za úpluou spokojenost a výtečnou hudbu se ručí

Kdokoliv služeb kapely této potřebuje nechť se obrátí přímo na kapelníka p

P J Fraňka na 20 a 8 ul So Omaha aneb zavolá číslo telefonu 45 tamtéž

VI

cházejf-
- nich měst Shelby

Louděn Ví ) Kaez sKoua na
staveních osení amostech a tra
tích železničních obnáší asi $200
000 Jacob Huffman farmář

bydlevší několik mil jihozápadně
od Columbus O usmrcen byl
bleskem když seno domů vezl

Divoká vichřice přehnala se přes
městečko Oelwein la a okolí ve

čtvrtek večer Asi za
i $50000

škody bylo natropeno a v obvodu

10 mil není jediné farmy kteráž

nebyla by více méně poškozena

Větrníky jsou téměř všecky zniče

ny a hospodářská stavení rozvále

na Deset domků stavěných P
A Russellem z Chicaga pro dělní

ky z dílen Great Western bylo
rozmeteno do všech úhlů světa
Bouře způsobila hrozné zděšení

ale pokud známo o život nepřišel
nikdo

Plemenná válka

Mezi Židovskými a křesťanský
mi kluky na jižní straně Chicaga

panovalo již po dlouhou dobu

nepřátelství jež konečně vypuklo
v pravidelnou bitvu V úterý se

obě strany rozdělily na dvě armá-

dy po 100 mužích a zahájily boj
Hlavními zbraněmi byly klacky a

kameny ale vzdor tomu teklo

krve jako u Santiaga Židé ustu-

povali před prudkým náběhem

křesťanu avšak dostalo se jim v

rozhodí é chvíli značné posily
tak že dobyli opět Část' ztracené

půdy Když mela byla v nejlep-ší- m

přijelo několik tuctů policaj-

tů a ti zjednali rázem mír Dva

bojovníci byli zatčeni ale později

propuštěni Kluci s obou stran

mají tytéž stížnosti Byli prý

protivníky svými uráženi až ne-

bylo to k vydržení

Čestný meč Dreyfusovl
Židé z Chicaga a vůbec ze

všech větších měst amerických

konají sbírky z jichž výnosu má

býti zakoupen nádherný meč ka-

pitánu Dreyfusovi zlaté péro
Emilu Zolovi a pohár plukovníku
Piquartovi jenž rovněž k vůli

Dreyfusovi trpěl' Příspěvky jsou

skládány v deseticentech a už ně-

kolik set dollarů se sešlo

Lék proti žluté zimnici

Dr Alvah P Doty zdravotní
úřadník new-yorské- přístavu
konal po několik měsíců zkoušky
s jistým druhem sera proti žluté

zimnici a v těchto dnech dodělal

se prvních zdárných výsledků
Morčata nakažená zárodky Žluté
zimnice byla úplně vyléčena
Čímž ovšem dokázáno nade vše-

cku pochybnost že i lidé náka-

zou postižení mohou býti zachrá-

něni Dr Doty zašle sérum do

Havany aby tam účinky jeho

byly zkušeny na pacientech trpí-
cích Žlutou zimnicí

Poštovní krádež

Walter Porter a John Newman

vozkové poštovních vozů v Chica-

gu mohli se státi v krátké době

zámožnými lidmi kdyby spolkové

úřady nebyly je zastavily v jich
ušlechtilém díle Chlapíci tito

vzati byli do služby 1 června a

od té doby zrovna pršely na chi-

cagskou poštu stížnosti o ztrace-

ných cenných zásilkách Appa-rá- t

tajné služby spolkové uveden

byl v činnost a v úterý výtečníci
zatčeni v jedné noclehárně na

Halsted ulici Zrovna hotovili

se ku pálení ukradených dopisů
Na hromadě stranou byly poštov-
ní poukázky hotové peníze a

checky určené do všech částí
země i do Evropy Mezi těmito

jeden zněl na $20000 a jiný z

banky Marcusa Dalyho v Ana-con- da

Mont též vystaven byl na

veliký obnos Zloději nechtějí
ae přiznati mnoho-I- i kořist jejich
od zahájení operací obnášela ale

musela to býti částka značná

Chlapi kradli dva pytle zásilek
každodenně

SkiteČiý Kloidlke
Klondike není žádným Eldora- -

dem pro člověka který liviti se
musí prací rukou svých Zlato-

kopové kteří na parníku Dirigo
přibyli v těchto dnech do Port
Townsend Wash vypráví že

Dawson City plno je lidí kteří
ochotni jsou pracovali za každou
mzdu Obyčejným nádennfkom

platí se 35 centů za hodinu práce
pfí černi té ale musejí stravovali
tak ie ničeho zaletfiti nemohou

Trnkovým zírá hlad a smrt do tvá-

ře příití zima a pomoct mnle

HOVĚ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ

Z Washingtonu

Poštovní odbor rozhodně vy-

vrací zprávu Že dopisy zasílané

dobrovolníky na Filipínách do

Spojených Států podrobovány

byly censuře Činí tak na základě

sdělení manilského direktora pošt

Vaillea jenž praví že nikdo by

neriskoval svoji osobní svobodu

otevíráním cizích dopisů

X V měsíci září zkoušeni budou

ucházeči""b" místa klerků v hlavní

censové úřadovně a sice v Cincin- -

nati Chicagu St Louisů St

Paulu Omaze New Orleansu a

Atlantě Prozatím bude jich

vzato pouze asi 250 ale do příští-

ho února bude počet jejich roz

množen na 2000 Asi 250 ze

300 dozorců censu bude oznámeno

příští měsíc

X Do fondu na zakoupení domu

nrr admirála Dewevho sešlo se
r - -
dosud $9876

Bude prý to opit Bryan

George Fred Williams známý

pohlavár ve stříbrařské straně

měl onehdy poradu s Arthurem

Sewallem jenž s Bryanem za mí- -

stopresidenta běžel a byv potom
tázán zdali senátor Gorman z Ma

rylandu má nějakou vyhlídku na

obdržení demokratické nominace

presideotské odpověděl že ani z

daleka nic takového ' možno není

Kandidátem demokratickým bude

prý opětně William Jens Bryan a

kdyby byl odstrčen a 8 ním chi-

cagská platforma běžel by na

lístku

Nástupce Dtngley&v

Charles E Littlefield republi-

kán zvolen byl do kongresu na

místo zesnulého Nelsona Dingley-h- o

poraziv Johna Scotta z Bath

Me ohromnou většinou Scott
L_- -t „X_X oK Mi)UDl £C1 U1COC uiaau m

běžel proti Dingleymu V roce

1898 v

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Nabízejí presidentovi pluk

Senátor George C Perkins z

Californie a dřívější senátor

Stephen M White zaslali následu-

jící telegram generálnímu poboč-

níku Corbinovi: "Jižní Californie

podporuje administrací v její sna

ze potlaČiti filipínskou vzpouru a

nabízí presidentovi pro okamžitou

službu dobře sorganisovaný a

úplně vycvičený pluk pěchoty

Důstojníci i vojáci vyplují jak-

mile bude třeba' Administrace

sotva přijme tuto nabídku neboť

nebylo dosud rozhodnuto zdali

bude třeba dobrovolníků a dojde-l- i

k tomu nebudou odváděni a

přijímáni do služby podle států

Neobyčejní srailá loupež

Krádež proti níž oloupení vla-

ku Union Pacific dráhy jest ne-

vinným sportem byla spáchána
ve Filadelfii Tlupa asi deseti

zakuklených lupičů vrazila do dů-

chodové kanceláře pouliční dráhy
blíže Fairmount parku v pondělí
Časně ráno a když byla svázala

přítomných pět mužů jimž lupiči
neustále vyhrožovali zastřelením

rozbila dynamitem Železnou po
kladnu a ukořistila asi 14000

příjmy to společnosti za dva dny

Chlapi pracovali soustavně Me-

zitím co jedna družina svazovala

zřízence v kanceláři druhá přeře-zával- a

všecky telegrafní a telefon-

ní dráty vedoucí odtamtud do

hlavnf úřadovny společnosti Prv-

ní vyprostil se z pout elektrik

Eavea a když shledal le dráty

jsou přeřezány spěchal ve tmě do

nedaleké vodárny a podal zprávu

policii V celém městě panuje
rozruch nad touto smělou a tak

soustavně provedenou loupeží

ilvelii polroay
Prudká bouře provázeni liji'

kem a vichřicí zuřila v severní

části státu Ohio ▼ pondělí večer
V Mansfteld ulice proměněny byly
v dravé řeky mnohé maštale a

stodoly rozvaleny a vůbec spousta
veliká způsobena Pouliční káry
nemohly jezdit od 9 hodin večer

a vlečky továrny ▼ dolejif Čisti

města byly zaplaveny tak le ani

drahý den nemohlo se tam praco-

vali Škoda ve místi přesáhaje
150000 Podobné zprávy do--

Při obhlídce krajiny blíže Pereš

zdánlivě přátelští domorodci ude-

řili ze zadu na jeden prapor ze

čtvrtého pluku pěchoty a zuřivá
bitva se rozvinula Pět Američa-
nů bylo zabito a asi 25 poraněno
Naši vojáci brzy vystříleli své ná-

boje a bylo by se jim špatně
vedlo kdyby gen Wheaton je-

muž zpráva o bitvě byla donese
na do města Imus nebyl jim při-

spěl na pomoc s druhými dvěma

prapory Povstalci couvli do le-

da kdež však dělové koule hrozně

mezi nimi řádily Ztráta jejich
musela býti veliká Na generála
Wheatona bylo střeleno v hlubo-

ké cestě a kulka z ručnice prole
těla mu těsně kolem hlavy
- Ve zprávě o bitvě u Pereš

gen Otis chválí nadšeně gen
Wheatona kterýž prý jest "nevy-rovnatelný-

pro smělé a úspěšné

útoky1' Povstalci dle udání

Otisova ztratili v této bitvě přes
sto mrtvých V úterý obsadil

gen Wheaton město Pereš das

Marinas ale nejspíše je opět opu-

stí poněvadž leží v močálech a

nemá žádné strategické ceny

Povstalci couvli do hor před
armádou Wheatonovou a nejvíce
nalézá se jich v okolí San Fran-cisc- o

de Malabon kdež zaujímají

výhodnou posici Gen Wheaton

vrátil se do Imus se svým sborem

a třemi raněnými po středečním

boji' Silné lijáky činí kampaS
velmi obtížnou Cesty jsou sice

dosud dosti dobré avšak rýžová

pole kolem nich jsou jeden ryb-

ník Filipínci nechtějí vyČkati
našeho vojska a podnikají útoky

jenom když jsou u veliké přesile

Gen Otis obdržel dopis pode-

psaný velkým počtem žen z pro-

vincie Cavite v němž praví tyto
Že kdyby všichni muži byli pobiti

ony samy bojovaly by proti Atne-ričnů- m

v

Odboru války byla zaslána jmé-

na sedmi zabitých a 40 raněných

vojáků Mezi poslednějšími na-

lézá se též Frank Huss ze čtvr-

tého pluku jízdy

Gen Otis oznámil odboru vál-

ky že všecky dobrovolnické pluky
na~ Filipínách přejí si býti roz-

puštěny v San Francisku Vojá-

kům dostane se tak zvláštní část-

ky na cestovní výlohy kteráž je
dosti značná

Povstalci zvěděli že naši dob-

rovolníci vracejí se do Spojených
Států a vidí v tom známku že se

Američané války nabažili a k vy-

klizení Filipin se odhodlali

Přední stráže washingtonského

pluku zajaly kapelu povstaleckého

generála Pio del Pilara osmdesát

mužů silnou Hudebníci vzdálili

se od hlavní armády a poněvadž
neměli žádných zbraní bylo zajetí

jejich snadným'

Čtyři ranění ze čtvrtého pluku

jízdy zemřeli v nemocnici

Z KUBY

Do Havany vrátil se podplukov-ní- k

George M Randall z pouti po
ostrově na níž vyplatil téměř

2800 kubánských vojáků Ti

většinou odevzdali své zbraně jež

předány byly civilním úřadům

Několik osob bylo též zatčeno pro

padělání služebních dosvědčení

Další výplatní listiny nebudou ho-

tovy až za několik týdnů čímž

vznikne značné strádání pro dří-

vější povstalce kteří z daleka se

shromáždili na určitých místech a

Žili tam na úvěr Nynf majitelé
hotelů a restaurací ani toho te-cbtě- jí

jim poskytovati poněvadž
se obávají že by vojáci nadělali

velké dluhy a pak je nemohli

zaplatit
Generál Wood vojenský guver-

nér provincie Santiago de Cuba

jenž vrátil se v těchto dnech ro-

dinou do Spojených Států vyjá-

dřil se o poměrech na ostrově:

"Je tam den ode dne lépe Domy
se znova staví a veliký počet lidí
zaměstnáno v polích Před mým

odjezdem navštívil jsem každou

osada v provincii a neobržel jsem
ani jedinou Žádost o almužno

Obyvatelstvo přeje si brzkého

Ikol toulf po tom

aby mladšíma Živlu dostalo se

lepšího vzdělání Všeobecnou

spokojenost ruií pouze řemeslní

agitátoři ale těm netřeba přiklá

dat! žádné důležitosti'

Vniterní Dříimy města a pro

vincie Havany obnášely od začátku

ledna do konce května $763 184

z čehož vydáno bylo $178228 a

ostatní peníze nalézají se v po

kladně Výkazem tím byli Ku-

bánci nemálo překvapeni neboť

za španělských časů nikdy nebyla

podána podrobná zpráva o pří-

jmech a vydáních Jak poctivě

počínali si úřadníci španělští vy-

svítá z toho že příjmy za uvede-

ných pět měsíců byly větší nežli

za kterékoli dva roky španělské

vlády La Lucha obdivuje ame-

rické úřadníky pro jich naprostou

poctivost

Kubánský klub v Santiagu přijal
resoluci v níž vyzývá kubánské

vojáky aby zbraně úřadům vydali
a pokojně do svých domovů se

odebrali

V Santiagu zemřel na žlutou

zimnici prostý voják D Mulhern

z pátého pěšího pluku

DROBNÉ ZPRÁVY

Ve Fort Pickens Fla vy-

buchla v úterý menší prachárna

při čemž jeden voják byl usmrcen

a pět poraněno Větší prachárna

byla zachráněna energickým za-

kročením kapitána Niemanna a

oddílu lodních vojáků Škoda

obnáší asi $75000 OheH zanesla

do prachárny hořící tráva

V nemocnici sv Lukáše v

St Paulu zemřel v úterý Michael

Early jenž těžte poraněn byl při

tornádu v New Richmond

Blíže stanice Linton v Ore-

gonu srazily se v pondělí vlaky a

D P Bell z Portland byl usmr-

cen a pět jiných osob poraněno
Neštěstí zaviněno bylo špatným

pochopením rozkazů na straně zři

ženců

V St Louisů provedena bude

konsolidace všech pouličních dráh

Transakce tato představuje kapi-

tál $100000000 a bude druhou

největší toho druhu v zemi V

čele hnutí stojí známá bankovní

firma Brown Bros v New Yorkn

Záchvaty trvale vyléčeny Záchvaty a
zmizí po Jednodenním užíváni Dr

Kline'8 Great Nerve Hestorer ZaSlete sl pro
1200 láhev nazkouíku Obdržíte ji zdarma?
)r K Kline Ltd831 Arch Bt ťhiladelphia
pa HlODTSStf

Laciné domovy Uštitišť s
o
lo
4

tem v Grand View SS00 — Rohový svezený
lot a díím o 6 světnicích na 15 a Canton ulici
tl&no — Nový moderní dam o 5 světnicích a
velký lot na 15 ulici 18C0 — Dftm o 6 světni-
cích a lot na 15 ul blíže Center tanoo — Pěk-

ný obchodní majetek a 2 domy na Vinton ul
za výhodnou cenu — Pojiftténi proti ohni za
ceny velmi nízká Hsrmv B Patné
dl81x4 001 NVLB Omaha Neb

Vn nrmln! FarmaoKOakrecn vStan-ill- l

rlmCJ tonCo blíže Clarkiion Neb
Na prudej na libovolná splátky 2st0akrft zdě-

láno ostatní luka a pastva VJe oplotěno
Vecky stavby co farmě náleží v dohrám po
řáuku lvý potok protéká pozemek Celá
farma Je bel dluhu Koupí chtivý nechť se
hlásí u W C Macha Clarkeon neb u los Kai-par- a

v Prague Neb dtretfhťjtó

Farma na prodej
Neb 4 míle od Nortb Loun 140 akrft vzdělá-

no Obydli siáje a studně za akr Tfetlna
hotoví zbytek na Oplátku pH proo úroku

i Bllas W New Exchange Hldg
dt78tf So Omaba Neb

Na proděl velmi lacino §tkní
mek v So Omaze blíže Jatek v pěkném okolt

Tltte tlBtý Prodá se buď za hotová aneb se

(áatpofká ale za hotová se dá pěkná srážka
K doptáni a právníka Berky Ne York Life
I) I A — tm BnMh n ln RlMil' WMlO T ti- -

skárňí Pokroku Západu yrtf

UIHií Pro letni topeni

Rock Mni: Nut
Lump 1700

50

Hansa: ri: KW
K100

White br ont tóW
Suché nařezaná dKvi velmi lacino

DWTtf i LEVÍ
PHONE 1918 - TIB 09i3tbetx

Knihkupectví Pokroku Zápalu
Máme na sklade" velké množství pi-- a

cibavach a poučných ce vSectt

moiných oborů Divadelní spisy má-

me všechny jel jsou k dostíuí v ros-

ných sbírkách Piáte si o Mtiam
obdriíte jej adanna Adresujte jedno-Hul- e

Pokrok Západu
Omah Melt

Iíxih a Žižko
Krásné dva litomfované objaty

tfedstavnjfcf české velikány Husa a
fciíku hodící sepro spo-kov- é a veřejné
místnosti jakoii pro rodiny mime
nyaí sta skladé Prodáváme je oba po
1100 aneb co prémii k Pok Západa aa

opiatcs suc rosrw u

TRŽNÍ ZPRÁVY

Chicago 22 Servus 1809

Ochablost v zdejSim trbu obilním nadržuje
zejmenn vzhledem kn pšenici Za hlavní příčinu
uvádí se že v Kůtku padá do?tl vlaby s násled-

kům toho stav pšenice e zlepšil Zároveň přívoz
do všech trhu západních byl dosti hojným Čer
vená ozlmka íiplo 2 klesla běbem tohoto týdne
znucně a prodávala se dnes po 7i?í@7S pro záři
76% pro prosinec 7$% Jarka Eislo i lest za 73

atvrdá72Jí
Kukuřice Jest nyní trochu pevnější) ač přííiny

nejsou valně patrnými Prodává se i 2 za 354@
35% pro záři 34% a pro prosinec 34

Oves setrvává v ceně pevná a vvšší jak zboží

hotové) tuk i pro nejhližzš! budoucnost Číslo 2

prodává se za S6J4@í7 pro íervenec 25 a pro září
22 bílý 284®29H

Žito je opět ceny vyšlí Prodává se nyní zboží
hotové za 62 '

Jeímen počíná v ceně stoupati je nyní za 38®

41c dle Jiikosti
Lněné semeno Je opět levnější 1 1 za (104®

105 severo-západ- ti 08

Hovězí dobytek nyní ke sklonku týdne se v ceně
trochu lepší : Jateční voli k vývozu jitou za Í5C0®
545 dobře krmení voli jateční S490@500 a pro-

střední a nedokrmen: $4C0@4 85 Jateční krávy
a jalovice jsou za f340@510 volí k žíru $350®
$5 00 a západní krmení voli $450@535

Vepřový dobytek před dvěma dny re poněkud
v cení zlepšil však dnes opět trochu poklesl
Prodává se pěkný těžký po $355@$385 a lehký

l37l@J387tf
Omaha 22 června 1899

AS v trhu zdejším jevila se dnes ochablost

přece sotva lze zaznamenat! jaké klesnutí v ceně
Přívoz dobytka jest pouze jen obstojným a jsou
to z velké většiny JateSní voli jež se dováží Pro-

dávají ss po (450®t505 většinou kol $450 Jat-

eSní krávy a jalovice též jdou dobře na odbyt
po $310@45Q Voli k žíru prodávají se po 1381®
$48%

Vepřový dobytek zde poklesnul tak jako na
východě Prodává se nyní po (360@$367tf
Vejce stále skrovně se přiváži odbyt je dobrý

ale cena nižší) čerstvé za 11c tucet

Máslo je ceny nezměněné obyčejné domácí
'

U®12 nejlepši stolní 12®14 a z másloven 16®18

Drůbež Je ceny ochablé Slepice 7tf Jarni
kuřátka k smažení 18 až 20c kachny a husy
7o krocani 8o libra

Brambory nové stále hojněji se přiváži
a prodávají se po 75®80 Staré brambory
jsou ceny ochablé 30 až 35c

Seno je ceny ustálené nezměněné $55l®700
tuna dle jakosti
K&žeSerstvé s 1 Jsou po 7$ác Sis 2 6Xe

Solené Sis 1 8tfo Sis 8 70 Telecí 8 až lOc

- St Lonie 22 iervna 1899

Pšenice) kteráž v minulých dnech byla ceny
ochablé dnes se poněkud opevnila Sislo t á

se za 76JÍ@77X pro září 783í®78JÍ tvrdá
Sítlo 2 za Í2H@73'Í
Kukuřice se v cení poněkud zlepšila Sislo 2

za 84tf pro červenec SS% a září též 83X

Bavlna je ceny ustálené prostřední 5 0

Seznam hudebnin
K dostání za hotové v knihku

pectví Pokroku Záp

Česká veselost sbírka pfivod humo
ristických zpěvů a scén pro dva tři i víf
hlasů s průvodem piana Sbírka tuto
'edinou svého druhu můžeme vřele

ct spolkům zábavním a ochot-
nickým neboť obsahuje hojnost příhoc
ných komických výstupů k zábavám be
sedám atd Mátne na skladě následující
sešity:
2 Operace komický trojzpěv pro 3

mužské hlasy $100

7 Polka pro merlotiny řili brkačkv
hudební žert pro 4 mužské hlasy s prů-
vodem piana 50c

9 Roznášecí kultftry komické duetto
pro tenor a bas s prův piana 80c

15 Bubřil a Záducha komické duetto
pro nižší a vyšší hlas $100

Besední koncerty sbírka původních
skladeb obsahující:

1 Pozdrav do vlnpti píseft na flor- -
Rol Jablonského pro seret upravil V

Zoula (v Clevelandu O) Cena psrti
íury i hlasů 4100'

2 filmařský trojlístek hudebr ! 9pt
iro 2 klariuetý a fagot 'Va

Kinder Klavier Schule Vorúbungen
W Schwartz cena 80c

Tlob Pv5Hnrnv! komické dueto Oro
2 tentory s prův piana 1125

17wX 1 Halu HiatínÍA All RAhnl Randin sm iviuvitiiowiHiw _~ —

bar LXXII komická opereta Cena

partitury i textu $1-8-
5

4 Osudná píseň (Hudba a ptoeBk
tťjno)menó činohře Elišky Peškové Vv-j- ut

div her sv 5) tUMJ

Za sníženou cenu!

Máme posud několik výtisků spisu

Královské věnné mésto Milník
a okres nčlnický

Étery a velkou píli sestavil a ku velké
své ikodé vlastním nákladem vydal
řiditel městské školy pan Lad Boehm
Jest to spis objemný neboť řiti 93

stran velkého formát a a 55 obrazy a
mapou okresu mělnického a města
Kaídý rouáic mělnický měl by chovati
spia tento obsahujíc! popis a dějiny
jeho rodiště Pan spisovatel oprávSu-j- e

nás ku nabídnutí rbytku spisu ta
cenu valní sníženou a sice budem týl
prodávat! nynf ta $2 0 I a poitovni
tásylkou Dřívěii: cena $400 žádný
Mělničan nemusí se nyní vymlouvali
na cenu knihy neboť ta tuto ceuu je
v pravdě levnou Hlaste se brsy
AdresaiU: Fakšk£fetta_- ' s

muje menší osev pšenice v roz-

loze 715000 akrů' Z tyho jeví
se úbytek osevu o 3 procenta ve

Wisconsinu 5 proč' v Minnesotě
8 proc v Iowě 1 proc v Neb-

rasce 7 proc v Sev Dakotě 6

proc v Oregonu Naproti tomu

oselo se více pšenice v Jižní Da-

kotě 04 proc a ve Washingtonu
o 6 proc — Průměrný stav jarní
pšenice obnáší 914 bodu proti

1009 v červnu loňského roku

896 proti roku 1897 a 932 prů-

měrně za posledních 13 roků

Průměr úrody posledních patnácti
let jest v Jižní Dakotě o 2 body
větší v Nebrasce 02 — Průměr

stavu ozimky obnáší 673 proti

998 v roku loSském 785 proti
roku 1897 a 834 za posledních
13 roků — Ovsa jest oseto asi

169000 akrů čili o sedm desetin

méně než roku loňského Úby-

tek jeví se v Texasu o 4 proc v

Indianě o 2 proc v Minnesotě

Jižní Dakotě a Iowě o 1 proc a v

Missouri 013 procent Naproti
tomu jeví se vzrůst osévu v New

Yorku o 4 proc v Pennsylvanii
v Ohiu a Michiganu o 2 proc ve

Wisconsinu a Kansasu o 5 proc
v Nebrasce 0 7 proc a v Sev

Dakotě o 3 proc — Průměrný
stav ovsa obnáší 887 bodu proti
98 v loňském roce — Osev jetele

vykazuje vzrůst v i 8 státech a

territoriích kdežto v 30 státech

jeví se úbytek Stav jetele jest
podprůměrný vyjímaje státu Ida-h- a

kde jest stav průměrný a států

Maine Georgie Kentucky a Neb-ralk- u

kde sťav jeho jest 0 5 2 3

a 6 bodů nadprůměrný

Ze svita průmyslu a práce

Ve stávce v Clevelandu dochází

denně ku bouřím a výtržnostem
ale jest naděje že celý spor v

krátce vyrovnán bude V úterý

bylo několik neuniových zřízenců

stlučeno tak že museli býti do-

praveni do nemocnic Obecenstvo

sympatisuje se stávkáři a jak ně-

kde kára je zastavena není nouze
o ruce ochotné ku házení kamenů

a podobných projektilů Na

elektrické dráze mezi Clevelan-de- m

a Akronem také byl prohlá
šen strajk následkem čehož spo

jení po kárách mezi oběma městy

bylo úplně přerušeno Ve středu

konána byla porada mezi zástupci

společnosti a výborem stávkářů

ale neústupností korporace vyjed-

návání se rozbilo Stávkáři žáda-

li pouze aby všichni vzati byli

zpět mimo takové kteří usvědčeni

budou v soudech z páchání násil

ností avšak předseda společnosti

Everretťprohlásil rozhodně že

žádné z neuniových zřízenců ne-

propustí a ze stávkářů přijme

pouze takové kteří pokud vědo-

most jeho sahá dopravě na ká-

rách nepřekážel: a vůbec pokojně
se chovali Everrett přiznal se
že jenom asi 60 procent starých
zřízenců bylo by přijato zpět —

Ve stávce uhlokopů v jižní Indi
aně došlo již také ku krvavé řeži

Když v úterý večer vezeni byli do

dolů blíže Evansville černí havíři
z Kentucky bylo na ně z houšti

ny několikráte vystřeleno při
čemž poraněn byl James Moore

knihvedoucf a podílník uhelné

společnosti jenž černochy prová-
zel vozka Ed Geiger a Čtyři Čer-

noši Pachatelé jsou neznámí

Tuberkolosni krávy

Šestnáct kusů durbamských
krav ze stáda Williama Kurtze z

okresu Sac v Iowě na nichž

shledány byly známky tuberkulo-s- y

přivezeno bylo ▼ pondělí do
Cedar Rapids a zabito pod dozo-

rem státního zvěrolékaře Gibsona
U víech byla již nemoc značně

vyvinuta V úterý zabito bylo
pro tutéž příčinu třináct krav z
chudinské farmy v okresu Cnicka- -

taw Do enicagskycn jatek při
vezeno bylo k prohlídce 90 krav
ft a vlech shledána tuberkulosa v

nejvyŠšfm stupni Mnohé z nich

pocházely ze státních ústavů

1


