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véžanů 23 Poláků 19 Švýcarů
15 a Francouzů Holanďanů Bel
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: ZKUSILI JSTEfc
tězit! neb padnouti T Boerové

jsou volni každé chvíle uzavřití
ských kolonii bylo oznámeno ob-

jeveni se tam hlízové nákazy V
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ

Tvtegrtflcké

HOVORNA

"are fotur flufm jatoea tasatol aaattoaa
dojdou poriluiouli aodpovMl Dupl

MpodepMD a anonyma! aalaaaau
pokodlnsho míala v kvil

PRAHA Neb— Prosím sdělte
v Hovorně jaký je čestní zákon v

Nebrasce Jestli kde není ještě
cesta otevřena a komisař přijde a

řekne: "Ten fence dejte pryč

tady bude cesta všeobecná" aniž

by za pozemek zaplatil musí ho

člověk poslechnout?
Anton Kment

Odp —Již častěji jsme uveřejni

ILUÍJG CALSAM? 1

Jflpt to rýbtrnf ík proti

kašli a nastuzení
' ' CTlálti pak ksill MHtnralémn pH nimi

potrebnjets niCeho k sleveni tísni a k
uvolněni blenu V ohledá tom ubledáis

jej výteCnm s neobesbnjs opium

Chce ly každý to vědi
Dovolte mi Kel te po vyoílti

lsbvi Allen' Lang Bulnámu proti sllnésax
xápaln prfidui-- k byl jmm vyléčen

toto dobrovulsi pro éobro trpících
BCURILL H DAVI8 Lufayette R I

Zasloužená chvála
A i Colhom JEq (Aetoria Ili) re-

daktor Somereet Herald u píie: "jiohn
odporučili Allen' Inng BHl-a- m ro ten

nejlepli lék proU kaill a naatuzvuinám"
A J Harris It CoLtdaiaJ ClnclaatLO

Cena 25 a 50c a $100 láhev
u lékárníku

MM lllllllllltlllllllllt
Zprávy spolkové

Řád Palacký ě 1 ZČBJ
Všichni členové jsou žádání

aby dostavili se do pravidelné mě-

síční schůze která odbývána bude
dne 25 března ve 2 hod odpol

J V Mašek taj
Sbor Hartha IfáJ Čís 10

odbývá svou pravidelnou schůzi v --

neděli dne 25 března Jelikož
jest schaie čtvrtletní a jiné důle- - -

ležité jednání na pořádku jsorj '

žádány všecky sestry by se v plném
počtu dostavily Nepřítomné pod-

léhají pokutě Rosie A David
Clerk

Tel iOTýbor JČD státu Nebraska

odbývá čtvrtletní schůzi příští ne-

děli ve 2 hod odpoledne v síni "

p Vávry Důležitost jednání vy-

žaduje přítomnost všech členkySi
velkovýboru Marie Rosická před

Emilie Bandhauer taj- -'

Bazároí výbor Těl Jed Sokol

zasedne k důležité poradě v nedělí t

večer v Sokolovně Přednosta

W G SLOANE & CO

obchodniol s '

iWijÉta roilr
▼ tísle W W 411 sev 85 uUoe

--

South Omaha

gjHsaaa_ Telef os-

Zboží se prodává dle libosti buď otov
neb na splátky 4ltf

C H Brewer & Co

pohrebníci a půjčovatelé koní
4ZU-4- sev za ui„ bo vmana aem

tm ~~ _ B

ia sníženou cenin
Máme posad několik vtisů spístn

Královské vénné město Mělník-
-

a okres mělnicky
ftterv s velkou píli sestavil a ku velké'
své Škodě vlastním nákladem vydal

'

řiditel městské školy pan Lud Boehm
Jest to spis objemný neboř Čita yd --

stran velkého formátu s 55 obrazy a f
mapou okresu mělnického a města

Každý rodák mělnický měl by chovati i
spis tento obsahující popis a dějiny

-

jeho rodiště ran spisovatel oprávniv
e nás ku uauiuuuii íujihu
cenu valně sníženou a sice budem týž
prodávat! nyní za $200 i s poštovní
zásylkou Dřívěiši cena $400 Žádný
Mělničan nemusí se nyní vymlouvat!
na cenu knihy neboť za tuto cenu je
v pravdě levnou Hlaste se Drzj
Adresujte: Pokrok Západu

umana ae

Lesetmsky kovář
Před několika lety vydána byla

Praze úchvatná výpravná báseň" Svato-

pluka Čt cha ' Leščtíoský kovář'' U'
emo ▼ ní otrvmi tahv poněmčovánl
českých dědin cizozemskými fabrikan- -
ty a vřela laská nau ceskeno x reci
otců svých Lešetínský kovář vzor

pravého Čecha vzdoruje anahám po
oémeovacím a --

upiati vzaor svůj zívw-le-

neboť za poněměovately atojí mo
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
BáseS panáv slohu lehkém a přece
úchvatně miiit tvém spusobLia velia--

rozruch VSL ten trval na aratceE
f'"' 't-- ' 'kovala) Jen něco mak
v Sskacf rozprodaných '

přišlo mai lid Jsouce přesvědčeni
te přijdem vstříc přání každého milov-

níka ušlechtilé četby vydali jsme se
svolením spisovatele básed tuto v

plném zněni konfiskovaného vydánft
K v očekávání ťm jsme ae nemýlili-

-

gičaaů Italů Australanů a Asiatů

dohromady 14 Z Cechů regi
strováno jich bylo 20 ve wardě

prvé 214 v druhé 8 ve třetí a 5

ve čtvrté Zvláštním ježe v počtu
voličů českých u porovnání s re-

gistrací r 1896 kdy registrováno
Cechů 324 jeví se značný úbytek

kterýž věru velmi těžko k vysvět-

lení jest Že by úbytek jevil se

snad registrováním některých
Čechů co Rakušanů není připu-stitelný- m

neboť rozdíl mezi regi
strací z r 1896 a registrací loň-

skou při Rakušanech pouze 14
obnáší kdežto Češi 77 hlasů ztra-

tili ač zajisté nyní mnohem více

jich v South Omaze usazeno jest
než v r 1896 Zbývá pouze je-

dinká cesta k vysvětlení totiž že

úbytek onen způsoben netečností
k záležitostem veřejným

— Jak minule předzvídáno
vzdal se P J Bock demokratické
nominace za pokladníka městské

ho a na jeho místo jmenován
Peter Elsasser kterýž ač nedávno

teprve do So- - Omahy se přesídlil

přec dosti dobře mezi občanstvem
tamním hlavně ovšem mezi Něm-

ci znám jest Tvrdí se že prý
učiněn bude pokus i na odstranění
Brennana co kandidáta mayorství
z lístku a nahražen by byl Ensor-e- m

kterýž prý daleko větší naději
než kdokoliv jiný na zvolení by
měl Brennan naproti tomu však

soudí že právě tak dobrou vy-

hlídku jako kdo jiný má a proto
as sotva k odstoupení v zájmu
kohokoliv jiného pohnouti se dá

— Spolehlivé pojištění proti
ohni za levné ceny lze dostati u

JH Kopietz24i8 N ulice 54x4

— V South Omaze pomýšlí se

na založení akciové společnosti
kteráž vzala by si za účel postave-
ní síně v níž by veřejné schůze

konvence a pod odbývány býti

mohly

— Členové klubu pro zvelebení

jihozápadní části města rozhodli

se zakročiti proti společnosti pou-

liční dráhy pro nezachování ordi-

nance kterouž jí ku prodloužení
tratě Q ulice až na 44 ulici lhůta

4odenní dávána byla Lhůta tato"

vypršela v pondělí aniž by čeho

v ohledu tom společností vzdor

slibům daným učiněno bylo a

proto bude nyní společnost k sou-

du pohnána tak aby zákonitost

ordinance dotyčné soudně zjištěna

byla

— Přítomně nalézá se v oběhu

petice kterouž žádá se otevření
M ulice od 24 ulice až dolů k

řece

— Klub south-omažskýc- h ob

chodníků prohlásil se zásadně

proti připojení South Omahy k

Omaze a následkem toho sešlo

také ze zamýšlené ordinance kte-

rouž by záležitost ona při nastá-

vající volbě městské voličstvu k

odhlasování dávána by bývala

— Fred Gongoen zaměstnaný
v jatkách Cudahyho zastaven byl
ve středu v noci na 23 a F ul

dvěma muži kteří k vydání celé

hotovosti jeho jej vyzvali Gon-

goen postavil se lupičům na od-

por leč nepochodil neboť byl
ranou do hlavy k zemi sražen a

pak o $27-5- 0 obrán Jelikož ne-

mohl policii postačitelný popis

lupičů dáti tak bude as vypátrání
jich těžkým

Nový klob Z Č B J

V úterý večer dne 27 března

bude se odbývati v síni Metzově

(J W Hrocha) schůze klubukte-rý- ž

se hodlá připojiti k Západní
Česko-Bratrs- ké Jednotě Ke klubu

přihlásilo se již 26 členů a všichni

řádní čeští občané těšící se dobré-

mu zdraví a vyhovující jinak pod-

mínkám za kterýchž se členové

přijímají jsou uctivě pozváni aby
se ďo této organizační schůzi do-

stavili Jos Kalčík taj klubu

—"~Q SKVĚLÝ

MWÍ PLES

uspořádá

Sbor Hvězda Nové Doby
tíslo 88 J Č D

v sobotu 28 dubna ipoo

v síni p J W Hrocha

PTistnp míjí jen sváni bestf

Nalepil táitírka obdrli eeu
tktottnou květinovou áťi~

Kaldt dima nechť pFinem sebou

O pU noci podivany budou chato
I IHIHJ

Vwt-UL- p ]Mt
Oailoa íhira a vfteíoou hud-

bai js plas míH postarána

mír ale neuspokojil te ntclm ji-

ným leč úplnou svobodou Pra-

vil dále že nežádají více území

že jsou spokojeni tím jež mají
ale žádají aby byli necháni na

pokoji Dále pravil president

Kruger že někteří z Holanďanů

kapské osady kteří byli zajati od

Angličanů byli souzeni pro zra

du Když se to Kruger dověděl

vyhrožoval Angličanům že se za

to vymstí na zajatých jež má v

moci Na to mu lord Salisbury

odpověděl že jej považuje zodpo-

vědná osobně za bezpečí zajatých

Kruger pak dodal: "Mám za to
že mne chtějí Angličané oběsiti

až mne dostanou Takové vy-

hrůžky jsou opovržení hodny a

mne od konání povinností k vla-

sti mé nezdrží''
Z Londýna se oznamuje že

bylo více depeší vystřídáno mezi

presidentem Krugerem a vládou

anglickou než ona již uveřejněná
Má se za to že vyjednávání mezi

oběma vládami o mír je v plném

proudu ač jest vše udržováno v

tajnosti Také zpravodaj Daily
Mailu 2 Capetowuu oznámil že

se dověděl o průběhu vyjednávání
o mír Proto prý bylo další po

stupování vojsk anglických za

staveno jelikož se vyjednává o

mír

V krajinách vojskem anglickým
v Oranži obsazených nejde vše

tak hladce jak to zprávy anglické
tvrdí Jen malá část obyvatel-

stva se podrobila kdežto největší
část Boerů se nalézá buď tajně
neb zjevně ve stálém odporu k

podmanitelúm Proto sem byl

povolán z Capetownu guvernér
Milner od gen Robertse aby co

civilní nejvyšší úřadník anglický
se pokusil o usmíření holandské-

ho obyvatelstva oranžského Ano
i jeho odjezd do Bloemfonteinu

byl tajen z obavy aby vlak jeho
kdesi na cestě nebyl vyhozen od

lidu dp povětří
Z Lourenzo Marquez se ozna

muje že tam odtud odploula de-

putace s tajným posláním a s dů

ležitými listinami jejíž cílem cesty

jest prý Petrohrad Také se tam

šíří pověst že státy Oranžský a

Transvaal mají býti spojeny v

jednu republiku jejíž presidentem
bude Kruger a Steyn se stane

vrchním velitelem vojsk boer-

ských
Osud Maíekingu zdá se býti

spečetěn neboť sbor anglický

vyslaný ku osvobození města ono-

ho z obležení byl u La Batsi 19

března poražen a rozehnán Boe-rů- ni

se podařilo zajmouti jen '4

anglické vojáky za to však uko-

řistili 15 beden nábojů mnoho
rtiJLntf a l""fí alicktfcí— ° - s

SOUTH OMAHA

— Ze South Omahy se nám

píše: "Při demokratických před
volbách odbývaných 14 března

se krajan J Břich bývalý hasič

nějak nepohodl s policejním kapi-

tánem Elleem a když tento u vě-

domí své moci úřadnf revolver

vytáhl a na hlavu mu zamířil roz--

lobil se Jan tak že pana kapitána

chytil a zvalchoval jej tak že na

místě ležeti zůstal Na památku
vzal si kapitánovu čapku a klacek

Policista Morisey šel kapitánovi
na pomoc když ale poznal kdo

to kapitána vyplácel vzal do za

ječích a policista třetí dokonce ze

strachu zabankádoval se v stanici

hasičské na 44 ul Náš Honzík

láteřil a hledal policisty až do

božího rána nenašel však ani je
diného neb všichni zalezlí byli

jako krtci NejpodivnějŠím jest
že nevzali na Břicha ani zatykač

pro rušení pokoje a pro vyplacení

kapitála — nejspíše se báli že by

jim pak vyhnal všechny policajty
z města"
— Od 1 ledna přiveženo do

dobytčích ohrad přes

135000 kusů dobytka hovězího a

na 430000 kusů vepřového což

je daleko více než obnášel přívoz
v témže období roku minulého a

vyvozuje se z toho ie bude-l- i to

takto pokračovati South Omaha

snadno Kansas City v přívozu do

bytka předčíti můie

— Dne 1 a 2 května odbýván
bude v So Omaze dražební prodej
ušlechtilého aberdeen-angusskéh- o

dobytka ze stád W C McGavo

cka z Mt Pulaski IIL a Charles

Eather & Son z Botna la

— K listopadové volbě regi
strováno bylo v So Omaze cel

ktm 3858 voličů z nichž bylo
Američanů 2206 Irčanů 381

Němců 318 Čechů 247 Švédů

109 Černochů 96 Rakušanů 94
Kaaáffand 73 Dánů 66 Angliča-

na 51 Rusft 28 Skotů 25 Nor

Sidney zemřeli již dva lidé na mor

a nové onemocnění se oznamuje

Anglie — V Loadýně odbývali
irští nactonalisté banket při němž

mluvil vůdce strany John Red-mon- d

a v řeči své pronesl: Nelze

aai uvěřili že by byli angličtí
státníci tak krátkozrací aby se

domnívali že vážné politické spo-

ry se dají vyrovnati návštěvou

královny Irska aneb svěcením sv

Patricka v Anglii Při banketu

se pak strhla taková výtržnost Že

musela zavolána býti policie aby

pořádek opět zjednala — Plukov-

ník Challice odploul z Londýna
na ostrov sv Heleny aby tam

učinil potřebná opatření ku uby-

tování zajatých Boerú s gen

Cronjem Není ještě rozhodnuto

zdaž tam budou převeženi všichni

zajatí nebo jen transvaalští Boero- -

vé — Ve společné schůzi všch
irských zástupců v parlamentu

bylo usnešeno vystupovat! příště

společně co jediná samostatná
strana irská a neděliti se na libe-rál- y

nebo unionisty

Španflsko — Veliteli a důstojní-
kům válečné lodi argentinské
ždržující se ve vodách španělských
dostalo se hlučného uvítání v

Madridu Ohromné množství lidu

shromáždilo se na nádraží a ve

všech ulicích kudy se důstojníci
ubírali a lid jim provolával slávu

až do ochraptění Argentinští
důstojníci byli pak představeni
královně vladařce Lodi té se

dostalo hlučného přijetí již od

obyvatelstva barcelonského když

vploula do přístavu Je to školní

loď zvaná 'Presidente Sarmiento'

Colombia — Anglický křižák

Alert připlout do Kingstonu na

Jamaice kdež velitel oznámil že

v republice Colombia jest revoluce
v plném proudu kamž ihned po
naložení uhlí parník se odebere

Natal — Z Ladysmithu se

oznamuje že tam krutí řádí íim- -

niče která zachvátila i dvě brigády

anglické po osvobození města tam

ubytované Zimnice ta vypukla

již během obležení nyní však se

stále šíří Ač byli ranění dopra-- 1

veni všichni do Durhanu jest v

Ladysmithu počet nemocných stá-

le větší Most přes Colcnso řeku

byl dohotoven a vlaky Železniční

již po něm jezdí Dráha pak jest

již otevřena až do Elandslaagte
kde je zřízen tábor pró vojsko an-

glické

Válka jiho-afric- ká

Lord Roberta zaslal do Londý-

na telegram v němž praví že

obdržel od presidentů boerských
1 - v

icpuuúa QašičuujiCi ucpcaij lim
by nás nermoutilo více než kdy-

by se mělo osvědčit: pravdou že

naši spoluobčané se dopustili pře

stupků mezinárodního práva jak
nám vaší excelencí bylo sděleno

Vyšetřili jsme záležitost ta a shle-

dali že když vaši lidé vztýčili
bílou vlajku z děl anglických by-

lo na ně i na nás ještě dále stříle-

no tak že vojsko naše bylo nuce-

no opět se pustiti v boj Totéž
se přihodilo u Spionkopu když
se oddíl anglický vzdal a občané

naši byli zaměstnáni s odzbrojová-
ním jich jiné sbory anglické na

nás pálily tak že bylo i několik

anglických zajatých kulemi vašimi

zasaženo Z poslední bitvy od

Tugely nám bylo též oznámeno

že anglická děla pálila na naše

lidi ještě i pak když bílý prapor
vztýčili Co se týče kulí výbuš-

ných nalezených v táboře gen

Croaje a jinde ujišťuji vás že

kule podobné nebyly od vlády
našf ani koupeny aniž dovoleny
k používání Mnozí z našich ob-

čanů odebrali však anglickým vo-

jínům ručnice a

s nimi kule dumdum a jiné střely
výbušné
Na tento telegram odpovídá

gen Roberts' že se sám přesvěd-

čil o nepravdivosti tvrzení obou

presidentů a zastavil další korre-sponden- ci

nimi o té záležitosti

Dále oznámil gen Roberts Ie

president Steyn rozesýlá jízdnými

posly provolání k obyvatelům
Svob St Oranže v němž hrozí
všem kteří podepíší adresu po-

slušnosti Angličanům vojenským
soudem a zastřelením

Zpravodaj New "York Heraldu

telegrafoval z Pretorie že mluvil

s presidentem Krugerem a ten Ze

jest dosud odhodlán k boji až do

krajnosti Pravil že Boerové či-

nili Anglií ústupky všemožné

když se ale přesvědčili že se vláda

briticki nespokojí leč úplným

podrobením republik tu že jim

nezbývalo nic jiného leč uchope-

ní se zbraně Nyní vlak ie jim

nezbývá nic jiného nel buď zví

Cechy — Horníci v hnědouhel

ných dolech v okrsku teplickém
vrátili se ráao dne 19 března do

práce Pracovní doba kterou
říšská rada zkrátila není dosud

upravena však horníci hotoví jsou

přijmouii zaručení vlády a poČkati
na pozdější vyřízení otázky této
Bližší podrobnosti o stávce dle

zpráv spojeného tisku oznamují:
Stávka jest u konce v celých Če-

chách a na Moravě aniž by hor-

níci jediný požadavek svůj kromě
slibfi prosadili Tři čtvrtiny vrá-

tilo se jich do práce Vídeňští
socialisti radili k 'tomuto ústupku
vzdor pevnému odporu se strany
horníku samých kteří chtěli vytr-vat- i

a jejichž ženy samy k pokra-
čování ve stávce nabádaly So-

cialistem se nyní vytýká Že se

zaprodali kapitalistum a jak to

obyčejně po nezdaru bývá došlo

na tuhé spory a oboustrannou

roztrpČenost Muozí ze stávkářa

prohlašují že byli lehkomyslně
obětováni a zaprodáni Stávka

trvala něco přes deset týdnů ve

většině českých dolů v Moravské

Ostravě déle Majitelé dolů svo-

lili Že přijmou zpět do práce

všecky horníky a budou s nimi ó

zkrácení pracovní doby a zvýšení

mzdy vyjednávati jednotlivě — 18

března se říšská rada odročila na

velikonoční prázdniny Vídeňská

"Neue Freie Presse" oznamuje
že mezi českými a německými po-

slanci došlo k dohodě tak daleko
že je ve zdar nejlepší naděje aspoň
pokud se týče užívání české řeči v

samosprávných úřadech a ve vlád-

ních úřadech v českých okrscích

Rakousko-Uhersk- o — Z Buda-

pešti se oznamuje že se u Kološe

utopil 24 sedláka když se pře-

váželi přes Dunaj Veliký vítr

zuřil když se převozný prám z

Kaloše pustil přes Dunaj do Pays
loď se překotila a vše se octnulo v

řece pří {emž 24 lidí utonulo —

Korunní princezna Štěpánka byla
konečně 22 března s hrabětem

Lonyayem oddána na zámku re

Francie — President McKinley

poslal americké komisi telegram s

projevem přání aby bylo ameri-

cké oddělení v neděli zavřeno

Francouzští neděličkáři jichž jest
skrovně nemohou dou(atiže si v ne-

děli vymobou zavření výstavy celé a

kdyby jen některá oddělení měla

býti zavřena utrpí tím právě ona

nejvíce Myslí se kdyby bylo
zavřeno oddělení americké že by

se to právě Amerikánů nejtíže
dotklo V Paříži střelil v soudní

síní lékárník Bardin třikráte po

předsedovi soudu aniž by jej však

byl zasáhl Bardin byl od stráže

uvězněn a soudce pokračoval dále

v soudním řízení Prohraný soud

byl příčinou toho atentátu — Ví

Elysejském paláci byla odbývána

jakási porada válečaá při níž se

podílel president ministři a všichni

nejvyšší generálové- - Účel schůze

se co nejpečlivěji tají a během

porady té byl palác bedlivě stře-

žen od gardistů za nejvěrnější

osvědčených Proslýchá se že

účelem této porady byly záležito-

sti africké poněvadž se prý Fran-

couzové obávají vřeobecného po-

vstání domorodců afrických jak v

Egyptě tak v Alžíru a Tunisu

Bylo prý v poradě té usnešeno

opevnili Alžír Tunis a ostrov

Madagaskar Přístavy francouz

ské mají 'iýti dobře opevněač aby
v nich lodi měly bezpečný úkryt
a v pádu %n by válečné lodi an-

glické přístav některý oblehly má

se použiti podmořských člunů k

jejich zničení Na cestě z nádra-

ží k bance byla tajemným způso-
bem odcizena taška se 400000
franky které měly býti odevzdány
a banku Po zloději není ani

topy- - 1

Turecko —Albánci kteřf do ne-

dávná pořádali ozbrojené demon-

strace před Uskubem domohli se

konečně svého Hafiz pala
vali povolán byl do

Caři-brad- u

a bude nahražen jiným jeož
bude vůči Albáncům snášelivějŠÍ
Sultán vypověděl 8 dám z paláce

pro účastenství při útěku Svakra

sultánova Mehemed pášete Také

tajemník paláce Kiamil Bey byl

vypovězen aniž se ví proč — Do

Londýna bylo oznámeno z Caři-hrad- u

ie se sultán podrobil všem

požadavkům ruským ohledně dráh
v Malé Asii - "

Indie —Z Kalkuty se oznamuje
tálé Síření se morové nákazy V

Bengálu během posledního týdne
zemřelo 4725 lidf morem x nichž

744 zemreio v waicuie 2044 v

Patua a ostatní po venkově

Austrálie —Z Sidney a Adelai-d- y

hlavních to měst dvou austral

li jak zní zákon v Nebrasce ohled
ně cest Kdokoliv si přeje něja-

kou cestu mít zřízenou zcela nově
neb zrušenou neb změněnou musí

podati žádost k okresním komisa-

řům u okresního klerka podepsa-
nou 10 voliči bydlícími ne dále
než pět mil od obmýšlené cesty
Zároveň se žádostí musí složití u

klerka jistou částku peněz co asi

bude státi vyměření a zřízeDÍ této

cesty co záruku Jestliže cesta
bude povolena a zřízena tedy se

mu částka tato vrátí County
klerk ustanoví komisaře k vyše-

tření zdali cesta je žádoucna aneb

přiměřena neb ne Tento komisař
má právo vyšetřit vše co sek
tomu vztahuje zdali by snad

jiná cesta nebyla právě tak dobrou
neb lepší atd Zdali by se nedala

laciněji zřídit a vůbec vše co se k

tomu vztahuje Uzná-l- i tento
komisař že není cesta žádoucna
aneb prospěšná tedy podá zprávu
a tím celá věc padne Uzná-l- i

cestu za potřebnou a prospěšnou
tedy po podání jeho zprávy usta-

noví county klerk jistý den a sice
ne dříve než v 60 a ne později než
v 90 dnech do kteréž doby se

mají podat všechny námitky a ná-

roky o náhradu Do 20 dnů po
ustanovení dne ku slyšení námitek
dá okresní klerk vědomost všem

osadníkům při zmíněné cestě do

které doby se hlásiti mají Nebu-

dou li podány námitky do poledne
ustanoveného dne tedy další jed-

nání na tak dalece jak klerka se

týče bude skončeno a týž podá
zprávu okresním komisařům Jsou-l- i

námitky vezmou to komisaři v

úvahu v příští schůzi a rozhodnou
o tom Jsou-l- i nároky na od-

škodné zvolí komisaři odhadce

kteří škodu odhadnou Mezi tím

se může přikročiti ku zřízení cesty
a kdo by myslil že se mu nestalo

po právu komisaři můře se odvo-la- ti

k distriktnímu soudu

LAFAYETTE Col — Žádám
o sdělení: 1) Zdali Colville reser-

vace indiánská ve Washington

přijde z jara k otevření 2) Je-- li

vám známo za jakých podmínek
se budou posemky zabírat 3 ) Je-

li vám něco bližčího o tdto reser-

vaci známo aneb co o ní soudíte

James Pospíšil

Odp — 1) a 2) Není nám zná

mo Neslyšeli jsme posud o tom
aniž jsme pozorovali z jednání

kongresu že by se tak státi mělo

3) Bližšího nám není nic známo

Víme pouze jen tolik že leží tato
reservace v severovýchodní části

Washingtonu jsouc ohraničena ze

dvou stran řekou Columbia ze

strany západní řekou Okinakane a

dosahující až ku kanadským hra-hicí- m

Krajina jest Částečně hor-

natá V údolích je půda dobrá

avšak deště nejsou vždy jistými
Snad některý z tamnějších našich

čtenářů bude moci podati zprávu
obšírnější

ITeJlepSl ze Trěeclil
Po padesáte let Mrs W!ns!ov' Rootbing

Syrup matkami podáván jlcn ditltam t dobi
kdyl dostávají soubky Jato vyruiovánt v
noci a tbavovánl SDinku chtiravvm násled
kem boleni iub& platícím dítkem? Jestli ano
aallete al Ihned pro láhev "Mra Wlnslow'i
Boothlnc Syrup" pro dítky dostáv jfcf toubky
CSena Jeho jest neodbadnutelná Ulevi o bohé-
mu trpícímu dítku Ihned Bpolehoíte ae naB
ntalkir V léil Drůiem ireauiuie žaludek a
střeva vjUii koliku iměkne dásni srními
sápal a dodásTeiestl celému ústroji "Mrs
wiohIow s Bootninjc syrup pro dítky soubky
dostávajfoi Jest příjemné chuti a Jest předpi-
sem Jedni s nejstariích anejlepiich lenakcb
lékařek a opatrovnic ve Spoj Státech Jest
na Drodel u rtech lékárníka do celém sviti
Cena Ke láhev Buďte jisti a poiédejt o
mra mnsiow s sootmng eyrup -

Vzdáváme vřelé díky oním £
pHzDÍvc6m kteří nám v našem
hlubokém ialu nad nemoct a ko- -

7 nečnou strátou našeho miláčka

LUDMILKY

svou vřelou účast projevili
Zvláště srdečné díky vzdáváme
ct rodiné Koňakové a Neuberg
rové jakoi i pp J Krecblero
vi a J Janákovi ra krásné kvě-

tiny kterými 15žko nrti naší
dcerušky ordobili vůbec viem
kteří úcasC nad ztrátou naší

dcerušky brali

£ Franta Marie Janákovi
truchlící rodit

kWCXTXTTTTXTTXYJ iriTaV

Předplácejte na Knihovna Ame
rickou pouze I100 ročně

Během prvého roku rozebráno prvé vy-

láni skrovné ovšem a uspořádali jsme
rydáni druhé v mnohem lepší a'doko-- --

aalejší ťipravě a větším formitě riei t
Oylo prve isasen tvon nninu o 00
M ranách a prodáván ji po 25c t Do
Cech se zaručením ta 50c z druhha --

vydání (ana kniha valně těžší) za 6ócU
K dostání sa hotové u

Pokrok tépndm
auaha ej

fjchdtniKum a milovníkům

uivauia
V knihknpectvr Pok Záp jsou k do--stá-

všechny divadelní apisy jež vy
šly tiskem t Čechách a nejsou rocěbrá- -

iv ťTn14 uTitam wujwh sniA
j ~J ť s ~i - — —

ae vlem na požádání adarma V sezna-
mu jsou uvedeny všechny knsy dle
vých rázva a pří každém je uvedeno
nkf kna ie kolik iedeání a kolik oaor

vyžadaje Piíte o seznam pod adro
sout Pokrok Zápatdsi


