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— V okresu York očekávají — Mayor Moores ač měl zaPravdou jest spíše že většina těch

Pokrok Západu
Z NAŠEHO MĚSTA

— Pan Frank J Tauber jenž

Západ útulkem sirotků

V červencovém čísle "Treasu- -

své navržení a pak zvolení hlavně

co dčkovati českým voličům od-

měnil se jim pouze jen kopanci a

zdá se nám že neměl být pozván

aby se súčastnil české slavnosti a

nám tu mazal med kol úst

Výstava VčtSf Ameriky

V neděli přibyla na výstavu

společnost Filipínců z ostrova

Luzonu jež sestává z jedenácti
mužů čtyř žen a "dvou dětí spo-

lečnost jest ubytována ve vesnici

Filipinské Žádný z těchto při

bylých Filipínců nemluví angli-

cky a jediné slovo jež v té řečí

dovedou vysloviti jest Omaha

Lidé tito jsou malí složití a čilí a

vzhledem svým podobají se Japon-
cům Vlas jejich jest černý a

rovný Jeden z této společnosti
Bernito Mahj jenž byl služební
kem plukovníka zemřelého Stot

senberga jest poněkud vyšší než

tí druzí jest 25 let stár a byl dříve

vojínem Z mužů byli téměř všich-

ni vojíni a dva neb tři z nich bo

jovali pod Aquinaldem Filipínci
tito jsou velkými ctiteli ameri-

ckých vojínů a jsou prý přesvědče-
ni že ostrovy Filpinské prospíva
ly by zdárně pod zákony Spoj
Států Hudebníků nalézá se me-

zi nimi hojně Jeden hraje na

piano dva hrají na kytáru několik

jiných na flétnu a všichni zpívají
Odborníky byla jim již upravena
pro jejich nástroje známá píseři
"Hot time a americká národrí

píseň "Star Spangled Banner" k

nimž text byl přeložen do španěl-

štiny Ženy Filipínců jsou rovněž
malé jako jich muži nejsou však
tak snědé Obličeje jejich jsou
příjemné avšak od 15 roku jich
stáří barva pleti počíná býti též
značně snědá

V teto Cástl zemi Jest více nemocných (Jat sr
hem neí vieml ostatními nemocemi dohro-
mady a teprví před málo lety povazoval se za
nemoc nevyléčitelnou Po mnoho a mnoho
roka lékaři jl prohlásili za nemoc místní a
pfedpijovnli léí mistní léky a kdyl stále mi-

nuly se účinkem nemoc vylécltl prohlásili
Jt za oevvléeitelnou
Véda viak dokázala Ie catarh jest úitavnl

nemoc aprotoí potřebuje též ostával léčení
Hall-6- Catarh Cure vyrábín n K J Cheney

Co Toledo Oblo jest jediný Astavni lék
v trhu Jest pouziván vnitrně v dávkách od
10 kapek do kávové UÍCky On HClnkuje zrovna
na krav sllznaté ústroje tělesné Oni nabizeji
sto dollarů za každý případ který nebyl lékem
tímto vybojen Poilete sl pro obélniky a
dotvrzeni Adresujte

EJ CHENEY Co Toledo O
Prodává se v lékárnách za 7Ao

Balťs Family Pillt jsou nejlepli

TRŽNÍ ZPRÁVY

Chicago 7 irpns IBM

Cens Dienlce ODÍt Deněknd nokleils a lm a u
®!i cenin takte nyni prodává se ozlmka ííulo 2

za vuwftYic pro zan za ovc s pro prosinec 71

Jarka prodává se za4&t8ttc
Knzarice jest ceny ochablé následkem zpráv

docházejících a Kanastu a Nebrarky U úroda
bode velmi hojna Čialo prodírá se za JÍVÍ®
8íc pro záM za SOK&JOJíe pro prosinec za 28

&28HC

Oves dril as v cení státe tajné neboť prodivi
as nyni číilo t zs 20%aaVc bil claln ? nu
@24c pro záH 19(31 V pro proilnec za lHc
tiio opět na ceně ave ztratilo a prodává e ny-

ní za I3%c

Ječmen jeat tialo ( za M&3c
Luěoé semeno pro záH jeat za W%c pro říjen

za Me říalo 1 severozápadní sa $102tf a Jihozá-

padu! za SOe

V trho byla v{era snatná poptávka po hovt-st- m

dobytka tím! orlem cena jeuo ttonpla Do

bré krmená kosy prodávány byly po f51O0B
obyčejné po tiMJQAM Voli k lira prodáváni
byli zs M 294 80 krávy a jalovice za Ii2fa
26 tezaslt! voli sa ISSua540
Prodej vepřového dobytka byl slabý a£ dril ee

stále v ceně doatl vysoké Tíiký prodává ae ny
ni aa 14 05&47 prostředni za 4 lebky
za 1460485

Omaha 7 srpna I8B9

Minolý týden byl celkem příznivý Um ktK
sem dobytek přiváleli zvlálté pak byla íiiá

po dobytka vykrmeném Jeho! cena ná-
sledkem toho es viech případech atoapla Tiké
kiáry a jalovice dobra ae prodáraly Celkem
vzsto m&le ae smlle Hel Ie cena dobytka byla v

splynulém týdne lepit nei v týdne předminu-
lém K porovnáni mnoho 11 dobytka byla esa
přivezeno as mialc avádime náaledojfd tabulka :

Hov Vepř Bkop
Celkem za min týden 1Í4T9 ISs 1049
Týdea konť Wťea 1311 4&m ue- -

Týden koní 82 e oe II MM 44 llsy-
-

Týden kont 15 ťce 13017 tum lV#
Týden koní 8 í oe I00M 4la l74
Týden koni i i'ce 13830 0U427 7331

Hovlzt dobytek poUtkem týdne si aerai ce-

ně vyaokoa prodává a prače obetolni poBivaf
jest dosti Cllá poptávka srlált po dobytka s
pastvin Krávy a jalovic aemajt bojnoa poptáv-
ka a proto cena jejich jeat slabá také Jich bylo
velmi málo přivěšeno Krmeni voli prodávali se
vfers po U O©410 roli k lira po tl VQi 50
těch vlak bylo tet málo pHveleno
Vepřový dobytek adriaje sa v oni etál pevni

ai Biiii ae! koncem ttlnilébo týdne neboť pro-dá- ri

se pe 424 43 proti I4 tly&i 50 amaloa
eoboto

Vejce jsoa laciná Čerstvé prodirsjl ee po 10KQ
tle tacet

Máelo Iset eeor til aetmOnaná nl-- h

dává ss sa 1191té aejlepH itolnl islé má--
siovea it3iic
Dribei jest tet eeny stejné slepice prodivajl
s aaTStc jarní karate 19313 kachny a kosy
Zlré sasea kraeatd firizalc
Brasabory prodávají ae iaclae kmil sa eOfeeie
Bene je eeny ostaieaé BezaOaéné kfrQgoo

tana dle jakosti
KUeforatvéHe I Jana poTUr eís sue

Solené 1 ie dia 3 7y Ťeted tsi loe
t Loals 7 srpna 18W

Plenice jest eeny lemíJJl Červená Oslof
pradává se aa pra sáfl sa oaje
prs proaiaaa aa Tl Tvrdé Bale 1 jeat aa K
Kskaflee drfi es stál v cent pevneMlae

tle pra sáH aa tv+t pra praalaee na t71e
Beviaa je ceny otálené prtarcMnt

Mime aa akladl velké nnoletví api-s-fa

tibernych a ponenjeh M viech)
taoínych obor Divadelní epiay ma--?

#0 J 1° k dostáni v ras
' -- — — - — mt v Kiaia st

obdriita) jej stUnna Adresa jte iedoo

sebevrahů věděli yíce o pražském

arcibiskupovi papeži Lvu XIII a

o allportském opatu Jaegrovinežli
Ineersollovi Slavný nevérec

byl na příklad v Čechách osobou

skoro neznámou a přece děje se

tam dosti sebevražd jak každý z

českých zámořských časopisů pře-

svědčit! se může

Dle našeho náhledu jednou z

příčin sebevražd mezi rodáky na-

šimi je samotná povaha česká slo-

vanská strachující se překážek a

házející hned "flintu do žita" Ka-

ždý zajisté zvláště ten kdo ve

smíšené osadě přebývá zná cizin

ce Američany Angličany neb Ir

čany již poklesli v obchodě ve

Snažení politickém neb společen
ském kteří byli jak se říká "at
the bottom of the pit" a přece se

povznesli opětně My jsme znali

politikáře cizince kteří dostali tak

vyprášeno že se nám zdálo že je
rehabilitace u nich úplně nemož

nou po kterých lidé div neplivali
a za několik let byli opět na

výsluní přízně a moci Znali jsme
obchodníky kteří přišli o vše a za-

čínali nový život v létech kdy už

mnozí přemýšlejí o posledních vě-

cech člověka a oni opět se vyši
nuli Mezi Čechy byli by takoví

rozmnožili počet sebevrahů I při
té zdánlivě měkké povaze není

hned lidu tak nemilosrdného jako
lid český Poklesne-l- i kdo tisíc

rukou se zdvihá aby jej strčily
dále do propasti zkázy ale ani je
diná aby člověka takového třeba

chybyvšího zadržela A kdo mu

větší ránu dá ještě se chlubí a my-

slí si kdož ví jak neprospěl člo-
věčenstvu!

Časté sebevraždy v Chicagu za-

vinují do jisté míry tamní české

časopisy jež se na celých sloup-
cích rozepisují o takových přípa-
dech a na místě slov mírného po
kárání sebevraždu obestírají ja-

kýmsi heroismem Jsme přesvěd
čeni že každý ten sebevrah dříve

než osudnou ránu vypálí smyčku
zatáhne neb jedu pozře myslí si

co asi budou o něm noviny psáti
Kdyby zprávy o sebevraždách po

dávány byly stručně s pouhým
udáním fakt bez zbytečných sen-

timentálních výlevů při jichž

psaní jest zpravodaji špatně a čte

nářstvu ještě hůře počet sebevražd

brzy by se zmenšil Máme k tomu

doklady V New Yorku je též

velká česká osada a poměry lidu

pracovního mnohem horší nežli
v Chicagu a přece případy českých
sebevražd jsou tam řídké Ne

chceme tvrditi že jedinou ale

zajisté jednou z příčin toho jest
že časopisy tamní sebevraždu

českých kruzích nepovažují za

žádnou opěvání hodnou sensaci

Sebevrazi z veliké většiny jsou
nemírní pijáci ale bylo by ovšem

nedůsledno tuto slabost udávati

za jednu z příčin sebevraždy
Nemírné pití mívá totiž svoji
vlastní příčinu Je to obyčejně
následek duševní rozervanosti za

viněné příčinami přerůznými
Pravdou zůstává však že opilství
nedostává se mezi lidem naším

toho odsouzení jaké zasluhuje
Vidí se v tom často pouze maličká

chybička a jindy dokonce před
nost zvláště když pořídí si někdo

opici při nějaké národní slavnosti

Každý měl by dát znáti opilci

svoji nelibost tím by mu pouze

prospěl Stává se ostatně také

často že takový slaboch pokazí

dojem mnohé pěkné slavnosti jak

jsme kolikráte byli svědky

Podpůrné spolky naše též dobře

by učinily kdyby výhody sebevra

hů obmezily pokud zákon to do

voluje Mnohý otec nepřetínal
by niť života svého kdyby se ne

spoléhal že rodina jeho obdrží po
něm tu tisícovku neb dvě

Sebevraždy vyplývající z okam

žikového duševního rozpoložení
zamezí jedině lepší vzdělání jež

podminuje vědomí zodpovědnosti
vůči rodině a vůči společnosti
lidské vůbec Dále pak hleďme

vždycky abychom si své okolí či

nili co nejpříjemnějším a zbytečně
si život neztrčovali V posledním
roce pokud nám známo dvě české

ženy se usmrtily následkem klepů
a kritiky "sester od spollu" Mu
že-- li něco podobného dohnati
žena a matka k sebevraždě jsou
o nás rozhodně podivné poměry
ale tomu všemu jak výše se zmi

Sujeme dá se odpomoci jedině

lepším vzděláním jehož každí ro
diče měli by dopřáti svým dítkím

Zanechají jim tak cennější dědí
ctvt nežli majetek o kterýž bezto

ho obyčejní tedea bývá spor

Exite iili
nfivajis) C&Mbarlalaav Mc proti

ksUet eaoka a attja vfaa hoftt-at-xa

islsa a iCžmfa mtyrvtíU

nejvčtší úrodu kukuřice v paměti

"nejstarŠího osadníka" Některé

stonky vyrostly až do výše patná-
cti stop a klasy jsou na nich tak
dlouhé a silné jako dětská ruka

— Z červencové zprávy andito- -

tora vysvítá že hotovost na ruce

vzrostla téměř o $100000 Nej-vět- ší

přírůstek jeví se ve fondech

Školním universitním umořova-cí-

nemocničním fondu pro nor
mální Školu

— Súčastněte se velkolepé vý

prodeje zboží ze zásob které vy-

koupeny byly Frank J Kunclem

v Crete Neb ze závodu Newman
& Co Za $5000 zboží bude vy

prodáno za méně nežli kupní
cenu s- 88tf

— T Duda v Linwood Neb

má na skladě vázací - provázek

pumpy větrníky vozy kočáry a

vše co k hospodářství se potřebu
je Krajane učiní aoDre když se

u něho přihlásí než budou jinde
chtít koupiti ' dt75tf

— Bolestná nehoda postihla
93letého otce krajana Franka Su

chýho od Leigh Stařec je slepý

již asi po deset roků vzdor tomu

však je čilý a bez práce ani nemohl

by žiti Onehdy kráčel po pastvi
ně když tu sražen byl k zemi

krávou a dopadl hlavou na pahýl
divoké slunečnice tím způsobem
že pravé ucho bylo mu téměř

odtrženo Dr Cain poranění oše-
třil a stařeček už je opět 'chlapík'

— Guvernér Poynter vrátil se

již ze San Franciska kdež súčast
nil se uvítání prvního nebrasského

pluku Vyjádřil se že shledal

"hochy" v mnohem lepším stavu
než očekával Uvítání státem bude

uspořádáno v Lincolnu v polovici

příštího měsíce s čímž všichni do

brovolníci souhlasí U té příleži
tosti druhý pluk povolán bude do

Lincolnu aby tvořil čestný prů
vod vrátivším se soudruhům z Fi

lipín
"

— Freroont Canal & Power

Company o jejíž velikém podniku

jsme se již zmínili podala formál

ní žádost okresnímu klerku okresu

Saunders aby jí bylo dovoleno

dle irrigačních zákonů nebras- -

ských zříditi nádržku do níž

sváděna bude voda z řeky Platte
Nádržka tato bude se nalézati bií
že farmy W J Harmona v pre-cink-

tu

Pohocco Rozloha její bude

700 akrů s největŠí hloubkou 120

stop a s průměrnou hloubkou 40

stop Hráz bude 2400 stop
dlouhá

— Podařený útěk ze státní
káznice provedl vězeS Frank Jones
v sobotu odpoledne Chlapík ten

vžd) cky dobře se choval a proto
dostalo se mu více výhod nežli

jiným kárancům Zmíněného dne

pracoval sám na druhém poschodí
budovy a když věděl že je všude

bezpečno vešel do světnice obý
vané Jerry McManamanem jedním
z hasičů shodil svůj pruhovaný
oděv a oblékl se do Šatů jeho V

úboru tom neměl pak žádných ne

snází při odchodu z káznice Do

sud nebyl dopaden Jones poslán
byl do státní trestnice pro krádež
koní Bude-l- i chycen přijde o

všecko co má k dobrému prý asi
dva roky

— V David City konáno bylo

minulý týden přelíčení s Gertie
Russellovou jež novorozené dítě
vé pohodila Obžalovaná svědčí

la že otcem dítěte jest jistý Robert

Simpson jenž zmizel když byl ji
dříve vyzval z domova jejího do

David City Přijela prý tam v

noci a když na nádraží nenalezla

svého milence neměla se kam

obrátití a konečně nalezla útulku
u jisté mladé ženštiny již dříve

znávala Při spáchání zločinu

nevěděla co činí v zoufalství nad

svým oklamáním se strany muže

jemuž důvěřovala I přes ohavný
zločin obecenstvo sympatisuje s

děvčetem V sobotu vynesla po
rota rozsudek osvobozující

— V sobotu ráno udála se blíže

Tekamah srážka vlaků jež vyžá
dala ti za oběť jeden lidský život
Nějakým nedopatřením nechána

byla výhybka otevřena a osobní
vlak dráhy St Paul & Omaha vra
zil do štěrkového vlaku jenž na

vedlejších kolejích stáL Strojve-
doucí a topič osobního vlaku se
skočili v čas tak že uniku pouze
nepatrnými odřeninami ale topič

x vlaku štěrkového nebyl tak Šťa-

sten Pracoval právi na něčem

kolem parostroje a spozoroval ne-

bezpečí přilil pozdě Sražen byl

pod převržený parostroj štěrkové-

ho vlaku a zraněn tak těžce ie
zemřel v methodUtické nemocnici

kam byl dopraven Není dosud

xjiSUoo kdo zodpověděn jest za
osudné otevření výhybky
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V místi dodávkou do domu bez přílohy BOO

8 přílohou "ý " W'

Poltou pro Spojení Státy a Kanadu

Knihovny Americké -
8 Knihovnou Air!rickou

8300
Do Čech bea přílohy
8 přílohou

Každý předplatitel oprávněn Je premU

Ohlášky
Drobní a r6zné ohláJky uveTejBujem pouze

len kdyi peníze k objednávce přiloženy jsou
Za drobní ohláíky obyéejné velkosti nepře
khujicí palec íítame 75 centi xa třikrát t
Mni ohliiení blahopřáni úmrtí a jiná Stá-

rne 1100 ' tři palce za každé uveřejnění
Khť t- nmtn nřilnží obtednárcn tolik

pěnic jak relkou ohlášku mítl si přeje Ceny
ohláick na delii doba oznámí ee ochotni aa
požádáni

Zásilky peněz
jsou nejbezpečněji! kdyi se koupi na polte
neb expressu "Money Order a tyl nám se
zaMe Téi v registrovaném dopise aneb po-

ukázkou bankovní Jest zásilka Jista Kdo

chce platlti "cneckem" na bank nechť zaile
o 36 centů více proto ie tolik musíme platit
banku za kolekci aneb af koupi šminku
(draft) na Omanu Chicago neb New York Ma

místi drobných penis plijnieme tei I - a
entové kolky Víechny zásilky nechť jsou

zaslány pod jednoaucnou aaresou pouze "
Pokrok Západu

Omaha Neb

Omaha Nebr 8 srpna 1899

Sebevraždy mezi krajany

Následující dopis obdrželi jsme

minulý týden ze Cedar Rapids: '

Ctěný pane redaktore!

Čtu v časopisech že Ingersoll
hlásal sebevraždu jako oprávně-
nou Prosím sdělte buď v ctěném

Vašem listuaneb soukromě zdali

tomu tak Zárovea vysvětlete co

soudíte že jest příčinou českých
sebevražd tak často se opakují-
cích S uctivým pozdravem Váš

Bob Vokoun

Co tvče se náhledů IngersollO"

vých o sebevraždě tu odpovídáme
krátce že on "nehlásal sebevraž-

du jako oprávněnou" nýbrž hájil
ii v případě kdy člověk násled

kem nevyléčitelné choroby stane
se břemenem sobě samému i okolí

svému
- Co zavifiuje množící se sebe

vraždy mezi krajany o tom panují
asi náhledy různé a abychom o

tázku takovu s náležitým porozu
měním mohli luštiti napřed muse-

lo by býtí zjištěno zdali skutečně
vvskvtuie se mezi Čechy více pří- -

padů sebevražd nežli mezi národy
jinými Přiznáváme že mnohem

více krajanů hyne nyní vlastní ru-

kou nežli v létech minulých tu

však musíme pamatovati že nás

hodně přibylo V Chicagu na pr
bydlí dnes na 100000 našinců
dle úřadního sčítání a přece je
tomu pouze několik roků co počet
tento nepřesahoval ani padesát
tisíc A v městě tom děje se dobrá

polovička sebevražd v "české
Americe Dále nesmíme záporní- -

nati že sebevražd všeobecně při-

bývá a tu jedná se o to zdali snad
na Cechy připadá nepoměrně vel

ký díl z armády lidí již každoroč
ně odcházejí dobrovolně z tohoto
"slzavého údolí" Možné ie to

dost neboť nemine téměř dne

abychom nečtli v českých časopi
sech z Chicaga o sebevraždě kra

jana a v ostatních českých osadách

také ojedinělé případy se výsky
tuií

Vycházím e--li z toho stanoviska
že mezi našinci děje se více sebe

vražd nežli mezi národnostmi ji
nými tu můžeme se ohlizeti po

nějakých zvláštních příčinách jež
smutné poměry tvto zavi&uií Že— B w

bv snad učení Ingersollovo mělo

tím něco společného to rozhod
ně popíráme My zde smýšlení
nebožtíkovo ve věcech nábožen

ských rozeznáváme obyčejně dle

tohok jakým spolkům náležel a tu
každv seznati může Ze obě strany
— svobodomyslná i věřící—stejně
jsou poděleny A konečné 1 když
cabiie se člověk hlásící se ku svo

bodomyslným spolkům ta ještě

bylo by bláhovostí vyhlašovat! jej
za nějakého žáka Ingersollova
čtení IngersoUových článků a

přednášek vyžaduje jistý stupeS

inteligence a vzdělání a zajisté
nám každý přizná Ie velmi málo

lidí takových spáchalo zde dosud

sebevraždo Za našeho víceletého

nAaahenf novinářského ve čtyřech

velkých osadách
česko-americký- ch

íZtLaou ph denntelen Dyn jsme
ía naceni etírati se osobnostmi

txtsrrahft a m&iene s dobrým

trLUsíai Ka t eavíme ani o je-Cz- ía

tefýl tyty! nijakým sko--

z Iowa City la jel minulou ne-

děli Omahou na návštěvu do

Cuba Kans navštívil též slav- -

nost otevření Sokolovny a o jejím

průběhu vyslovil se následovně v

dopisu nám včera odpoledne před
svým odjezdem zaslaném: "Ote
vření nové síně Sokolské v Omaze
mne opravdu překvapilo svým
slavnostním rázem Velmi pěkně
vyjímal se průvod četných spolků
ku nové síni jež byla již při jich
příchodu

' obecenstvem naplněna
Program se mně líbil jmenovi-
tě pak přednes pěveckého sboru

Lýra dále koncertní valčík od p
St Letovského Také zpěv "Roz-

mysli si Mařenko" zazpívaný pě-

veckým odborem T J Sokol byl

pěkný Vzdávám zaslouženou čest
všem súčastněným jež se přičinili
o dokonalý zdar celé slavnosti"
— Já ono se řekne íe je ta neb

ona mouka dobrá Ale nejlepfí jest
Wilber ská Zvoneíka a Aksamita

— Kolem půlnoci z neděle na

pondělí vypukl požár v příbytku
spolupracovníka t 1 pana J V

Maška následkem výbuchu lam

py jenz znicu vsecnen naoytek v

jednom pokoji se nalézající Ry
chle přispěchavší hasiči požár

dříve než mohl sě rozšířiti
na další světnice a po případě na

sousední příbytky Manželka p
Maška vrátivší se z plesu T J
S dolévala petrolej do lampy při
čemž tento se vzSal a v nejbliž- -

ším okamžiku již šlehaly plameny
po světnici jež zachvátily postel
na níž dvě dítky bj ly uloženy
Jedině duchapřítomnosti a částe-

čně i šťastné náhodě lze dčkovati
že dítky na posteli ležící neutr-

pěly popálenin neboť rychle byly

uchopeny a na bezpečké místo za

vedeny Způsobená škoda jest
pojištěním kryta
— Kdo chce mít zuby bez

bolesti vytržené neb dobře vypl
něné ten jde k A P Johnsonu
zubnímu lékaři 1402 Farnam ul

Telefon 1561 tí

— Jak se dovídáme Dr E
Holovčiner znamenitý chirurg
zdejší s úspěchem operoval kra

jana lohna Kubernu ze soutn

Omaby jemuž na krku vyrostl
nádor velikosti dětské hlavy Pa
cient nalézá se nyní na nejlepší
cestě k brzkému uzdravení zá

sluhou zmíněného lékaře jenž v

oboru chirurgickém málo má sobě

rovných

— Velkoobchodníci omažští si

libují že venkovští jejich příznivci
kupují letos více nežli v minu

lých létech a všichni si chválí Že

poměry se zlepšily Úroda jest
mnohoslibná a proto rolníci ne-

budou skrbliti Jeden obchodník
z malého městečka vyjádřil se že

dvě místní banky mají $150000
na hotovosti a nemohou je půjčiti
Z té příčiny byly nuceny zastavili

placení úroků na vklady

— V poslední schůzi Central
Labor Unie přednesli hudebníci
stížnost že prý správa výstavní
nezaměstnává členy ume Vyří
zení této záležitosti svěřeno bylo
arbitračnímu výboru Unie pro
davačů oznámila Že pouze jeden
větší obchod nešetří zákona
časném sobotním zavírání

— Na jiném místě přinášíme
oznámku slečny Julie E Vaughan

jež bydlí v čísle 430 Ramge
Block Omaha Jak jsme se pře-

svědčili jest vyléčení možné a i

nejhorŠÍ případy koktání lze bě

hem tří neb čtyř měsíců vyléčiti
Léčení sestává ve cvičení různých
zvuků hlasu a jest pozoruhodným
jakou píli dáma tato žákům svým

věnuje Dopište na uvedenou

adresu a s ochotou bude vám vše

vysvětleno

— Mnozí krajané bydlící na

jižní straně města neví dosud že

jedním z nejlépe zařízených řez-

nických krámů ve měsiě nalézti
lze na rohu 16 a Williams Krám

vlastněn jest Jos Nejepinským

jenž každému ochotou poslouží
nejen vždy čerstvým masem ale
zároveň vším co v obor jeho spa
dá Výrobky uzenářské nelze lepší
a levněji koupiti nikde dtostf

— Generální návladní Smytb
nemá mnoho naděje že vymůže
něco na odsouzených ručitelích

zpronevěřilého státního pokladní-
ka Bartleyho proti nimž exekuce

byly vydány Jakmile šerifové s
okresů kde nalézal se nějaký ma-

jetek ručitelů podají zprávy ná-

vladní obrátí se k soudům se ii
dosti aby dřívější přenosy majet-
kové provedené ca účelem unik-

nutí zodpovědnosti prohláie-- y

byly za neplatné

ry nejmenovaný pisatel vyučuje
práci "vystěhovaleckého odboru''
new-yors- ké sirotčí společnosti jež
během minulých padesáti roků
nalezla domovy pro 100000 dítek
z ulic americké metropole ve stá
tech středního západu Charles

L Brače jako nástupce svého
otce v úřadu předsedy společno
sti navštívil lom 150 dětí vysla-

ných na západ v periodě od tří do
třinácti roků a jeho zpráva jest
dosti potěšitelná
Některé děti neosvědčily se v

domovech kde dostalo se jim
laskavého přijetí jiné zemřely

jak všude se děje avšak při deva

desáti procentech umístění do

rodiny setkalo se s úplným zda-

rem Hoši stali se milovanými

členy v domácnostech kde domov

nalezli a byli pilnými ve škole 1

na farmě děvčata uznána byla za

dcery u laskavých nevlastních ro-

dičů a kde popřáno bylo jim do-

statek času hoši a dívky vyrostli
v užitečné člen}' společnosti lid

ské dobré řemeslníky neodvislé

farmáře ba i učitely a učitelky
Mnozí jsou ženatí a neodvislí

Jeden chudý hoch je ctěnou hla

vou rodiny žijící v domě kterýž
on vlastní Někteří stali se ka
zateli a jeden jest všeobecně vá

ženým guvernérem jednoho ze

západních území Během válk

se Španělskem mnozí hoši dali se

odvésti a konali platné služby za

něž někteří dle zásluhy odměněni

byli Tyto jednotlivé úspěchy
daleko však nevystihují všeobecný

pokrok dítek jež zachráněny byly
před fysickou i morální zkázou

velkých měst
Společnost zaměstnává přitom

ně tři placené jednately již domo

vy pro děti hledají navštěvují je
a po případě stěhují když potřeba
toho se ukáže Mimo tyto jed

nately v každém městě kde tako

vé děti se nalézají jest občanský

výbor jenž stará se o ně a kdyby
nesnáz nějaká povstala povolí
telegraficky jednatele Způsobem
tímto asi 300 dětí uváděno jest do

domovů každoročně a ze 150 jež

vyhledány byly loňského roku a z

nichž mnohé odevzdány byly do

domovů před třinácti roky pouze

po třech stopa byla ztracena a (o

byli vesměs velcí hoši kteří utekli

jakmile dáni byli do rodin

Jednoduchá zpráva tato dýše
zrovna hlubokým dojmem V

každé jiné zemi děti splozené hří

chem odvržené a opuštěné od

souzeny jsou ku opovržení a pé
nížení Zde lidumilnost zastře

smutný jejich původ a veliký zá

pad tiskne je ve své drsné ale

upřímné a poctivé náruči Není

země na světě kde pravá humaní

ta byla by tak pochopena a po
vznesena jako v Americe

NEBRASKA

— V Wilber měli 99 stupBů
ve stínu minulý čtvrtek Bylo to
až dosud nej větší parno letos

— Ve West Point provedeny
budou nové stavby jež vyžádají
si asi dvacet tisíc dolL nákladu

— Farma o 160 akrech 2 míle
od Linwood na prodej za mírných
podmínek Hlaste se u Emil Fol- -

da Linwood Neb dt88tf

— Okres Knox jest úplně bez
dluhů a ještě mají tam peníze v

pokladně To' zajisté svědčí

poctivé a obezřelé správě
— Minulý týden pršelo vydatně

po celé téměř NebrasccPro kuku
řic ibyl a vláha vítána ale někdepře
kážela v započaté již sklizni drob
ného obilí

— Prodám neb pronajmu ko
várnu ve Wilber Kovárna 44x44
stř pbchod dobrý všechna práce
za hotové Dopište na J J Burke
Wilber Nebr t dtgoxi

'

— Lidský pokrok
' zasáhl i do

zastrčené vesnice Monroe v okre
su Platte Tamní Republican
kterýž až dosud "točen byl na
ručním lisu pořídil si lis parní
— V poslední schůzi superviso-r- ů

okresu Cuming zplnomocněn
byl klerk aby o příští volbě před
lozil k odniasovani navrn na vy
plácení odměny $2 za vlčí skalpy

— V okresu Cuming nabízejí
farmáři až 93 denně při stravě
žencům a ještě jich nemohou zf

st a

skau dostatek weni snad v ce
lém okolí zdravého člověka jenl
by zahálel
— Dobrovolníci t okr Saan- -

ders kteří v prvním pinka sloužili
badoa uvítání a pohoštěni ve

Wahoo členové druhého a tře-

tího pluku badoa při té příležitosti
Ul domixu Fcxváai


