
Pokrok Západu
AAAAAAAAAAAAAA

při tom aby resigooval — Ruský schůze klubu ve kteréž o záležito
stí této bude jednáno

SOUTH OMAHA

— Za měsíc květen vyzvednuto
bylo 22 licensí mlékařských Ob-

nos za tyto obnáší jí 1 5 ročně '

Z Číny
'

Z okolí Pekingu docházejí stále

hrůznější zprávy o řádění boxerů

jichž počet jest odhadován na více

než 1 milion Dráha do Pekingu
vedoucí byla úplně zničena a vlá-

da čínská se zdráhá poskytnouti

ochrany cizincům V Pekingu se

nalézá jen asi 400 mužů vojska
cizího jež daleko nedostačuje ku

ochraně všech cizinců kteří se z

venkova do Pekingu uchýlili
Američtí misionáři jsou soustředě-

ni v methodistické misijní ohradě
v Pekingu kdež je střeží jen 10

amerických námořních vojínů
Jak se z Tien Tsinu oznamuje

bylo tam 1 500 cizího vojska opět
na břeh vysazeno které má býti
do Pekingu dopraveno po dráze
Železnice byla ohledána zvláštní-

mi ozbrojenými vlaky a shledána

nepoškozenou ještě asi 2 míle za

Yang Tsuh kdež byly dva mosty
spáleny a koleje vytrhány Poď

ochranou dvou vlaků ozbrojených

byly zjednány zástupy dělnictva

které trati opravují Práce ty stře-

ží 1500 mužů vojska s děly na
vlakách

Hlídka kozácká v okolí Tien
Tsinu byla napadena vzbouřenci
do tisíců se čítajícími při čemž

byl jeden důstojník ruský střelen
Rusové pálili do Číňanů zabivše

jich několik V Nankinu jest také
všeobecné vzbouření a poněvač
jest spojení telegrafické přerušeno
vypravují se věci až neuvěřitelné
o řádění vzbouřenců Že aspoň
tajně vláda čínská boxery podpo-

ruje jest nepopiratelné neboť ni-

kde proti nim vojsko nevysílá a

tam kde se to stalo spojilo se s

buřiči Všecky cizince a křesťan-

ské obrácence čínské musí střežiti

jen vojsko cizí kteréž jest však k

tomu příliš nedostatečné
Z Petrohradu bylo telegrafováno

do Londýna že vláda ruská naří-

dila hotovost tří manČurských
pluků Tyto tři pluky

mají býti vypraveny všemi potře-
bami aby na daný rozkaz ihned

přes hranice do Cíny vtrhnouti

mohly Též z Hong Kongu se

oznamuje že tamnímu vojsku an-

glickému bylo nařízeno držeti se
ve válečné hotovosti tak aby kaž-

dé chvíle do Číny na daný rozkaz

vpadnouti mohlo Vojsko v Hong
Kongu má pak nahraženo býti
jiným vojskem z Indie tam posla-

ným
Americká misie v Tung Chan

byla opuštěna a její bývalí obyva

— - Minulý týden rozhodovala
školni rada v bouth Omaze o ob
sazení škol učitely a učitelkami a

podivno že z dosavadních dvou

českých učitelek Žádná nebyla
znovu zvolena ačkoliv jest vše-

obecně známo že ku příkladu
jedna z nich slečna Nováčkova

byla a jest jednou z nejlepších
učitelek jež v South Omaze na
školách vyučovaly A co při tom

nejpodivnějšího jest to že ve
školní radě south-omažsk- é zasedá
též jeden český člen Jak se po-

dobá tento 'taky-kraja- jest u

ostatních svých kolegů pouze ie- -

nom ošlapkem na něhož se žádný
ohled nebéře Jinak si to vysvětli-
li nedovedeme neboť že by tento

krajan snad zúmyslně byl působil
k tomu aby žádná Česká učitelka

nebyla ustanovena to přece věřiti
nemůžeme Jestli tento český
školní radní nedovede zájmy svých
českých spoluobčanů jichž přiči
něním zvolen byl lépe zástupová
ti pak by věru lépe učinil kdyby
se místa svého vzdal a udělal mí-

sto někomu schopnějšímu Má li

být za pouhý ošlapek těm ostat
ním nepotřebuje tam býti vůbec

nepotřebuje nám dělati ostudu
Nemůžeme-l- i míti při obecné sprá-
vě zastoupení jež by nám dělalo
čest nemůžeme-l- i míti v úřadech
lidi kteří se ostatním kolegům
vyrovnají to tam raději nepotře
bujeme míti žádné Myslíme že
ten náš český Školní rada v South
Omaze se svým krajanům zpropa-den- ě

špatně zavděčil svou "čin-

ností'"

TRŽNÍ ZPRÁVY

Chicago 11 čenrna 1900

Plenice T ceně značnS stonpla a to hlavni ná-

sledkem nepříznivých zprár o etaru diody ve

státech severozápadech Prodírala ee č 2 0@
72 pro červenec za 7i)@74
Kukuřice v ceně til se zlepiila a sice zboií

hotové prodává se za pro červenec za 28%
©3954

Oves v cenS stonpnol neboť prodává se zboží
hotové za 22?É(&28c a bílý číslo 2 za 25fc@26c
Žito T ceně kleslo prodáváno za 96

Ječmen jest v ceně nezměněné prodával se za

41@43c

Lněné semeno stouplo značnou měrou prodá-
valo tlKfl

Semeno bojínku (timotby) prodává Be za $240
a jetelové za líOO
Cena hovězího dobytka jest proti min týdnu

o něco lenSí a tento nrodává ae rnnv nfaWn
Jicí: PSkni až uejiepii voli prodávají se za 1525
©590 hubeni až prostředni za 430@5 15 jateční
a k iíru za ti 40@510krávy zalS10@470 a Jalo-

vice za $3S5@520 texaeití býci prodávají se za

325@375
Vepřovi dobytek zlenili se zase v ceně a nrn

středa! prodával se za 1505(3525 zvláSti pěkný
a těžký za t515@525 lehký za 505@522K Vět
šina prodejů byla po 15 17@520

' Omaha 11 června 1900

Cena božího dobytka proti týdní minulému
o něco se zlepšila a sice stalo se tak náebdkem
slabiiho přívozu a zvýSené poptávky

Přívoz u porovnáni 8 týdny předcházejícími
jevil se být následovním:

Hov Vepř SkoD
minul ttifln (SKi =

ZatídeDkonč 8 června 18907 6204 12683

Za týden konč 19 května 18 495 51775 18687
Za týden konč 12 května 17463 43290 22055

Voli prodávali se za 14000525 krávy za $275
&465 jalovice za 400ffMS a voli k lUa za $400

g w

Vepřový dobytek v ceně poněkud se zlepíil
kusy prodávaly se po $197@502j4 Nej-lep-

docílená cena byla $505

Vejce jsou velmi laciné a sice čerstvé za 10®
lOHíc tneet'

Máelo drží se v stejné cení Obyčejné
prodává e za 13c stolní za 16@lc a z máelo
ven za 17@18c

Drabež živá prodává se za tyto ceny : slepice
6®6V4C 1„ kachny5MÍ®6c huay 5c krocani 8c

Seno v ceně značně stouplo nejlepií z

víiit $750 prostředni $6S0 z nížin to 60
Kůže Jsou ceny nezmíněné čie lsyrové za 6tf

č 2 5tfcčisl solené 7c č 6tí telecí 8c

St Lonis 11 června 1900
Pšenice byla v zdejiim trhn dnes cenv vvSSí :

ozimks črvená čielo 2 prodírala se v elevatort
za 2 a trati 73tf@74K Pro červenec 73!

prozáří 73

Korná utnj! v cení o nčco Týóe Prodává
čís 2 v eievatoru za 3'í na trati za ♦- pro
Červenec za 39 a pro září 39!$
Bavlna ndržuje se v osně stejné prodávala

prostředni za 8 12 16

ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ

Telegrafická
Rakousko-Uhersk- o — Rytmistr

Karel Ehrbar od českého dragon
ského pluku číslo 14 skoiil ná-

sledkem těžké nervové choroby v

sebevražedném ómyBlu ve Vídni
do Dunaje Jistý plavec skočil za
ním a s napjetím všech sil ho za-

chránil — Strany tvořící pravici
líšské rady konaly konferenci za

předsednictví ministerského před-

sedy dra Koerbra Týž prohlásil
že bude-l- i dále česká obstrukce
mařiti jednání říšské rady ' nasta-

ne odročení za nímž bude násle-

dovat vláda absolutismu Násled-

kem Koerbrovy hrozby rozhcdli
se Poláci klerikálové a jižní Slo-

vané kteří tvořili dosud s Čechy
pravici že přetrhnou své spojení
s obstrukční skupinou jež jest
nyní osamocena Nová pravice
bez Čecha bude konati společně
se středem konferenci s levicí slo-

ženou z německých poslanců k

vůli udržení parlamentární vlády
a zmaření české obstrukce Česká

obstrukce v pátek trvala až do

pozdní noci načež bylo další za-

sedání z rozkazu císaře zastaveno
— Rakouský křižák "Zenta" ob-

držel rozkaz aby se též súčastnil

chystané blokády v Číně stane-l- i

se táž skutkem — Ganzův závod

v Budapešti na výrobu strojů a

železničních vozů stal se jevištěm
jedné z největších stávek Dělní-

ci požadovali zvýšení mzdy a pro-

puštění neoblíbeného dílovedoucí-h- o

Když jim nebyla vyhověno
zanechalo jich 1000 práce načež

propustila firma ještě zbývající
4000 mužů domnívajíc se že tak
donutí dělníky aby se vrátili do

práce pod starou sazbou a pod
starým dílovedoucím Však děl-

níci v rakouském odvětví jmeno-
vané firmy přišli na pomoc svým

budapešťským soudruhům a výbor
stávkujících vyzval dělníky ve

všech ostatních podobných závo-

dech aby zahájili stávku ze sym-

patie Ganzanova firma jest nyní
nucena předati všechny své nalé-

havé objednávky z ciziny jichž
jest veliký počet jiným závodům
však dělníci doufají že zmaří vů-

bec Stávkami ze sympatie vyřízení
těchto objednávek

Nlmccko — Hrozné neštěstí při-
hodilo se v Staffelbachu malé to
stanici královské bavorské státní

dráhy Následkem špatně posta-
vené výhybky srazil se rychlík s

nákladním vozem Vozy rychlíku

byly úplně rozbity a cestující po-

hřbeni v troskách Až dosud bylo

vytaženo 27 mrtvo!r ale jest oba-

va že jich bude při dalších pra-

cích nalezené ještě více — V Kra-

jankách městě se 4000 obyvatelů
ležícím rovněž jako Chojníce ve

vládním okrese Gražina (Marien-werde- r)

v Západních Průších udá-

ly se v posledních dnech také

protižidovské výtržnosti jež do-

sáhly lakového rozsahu že muse

lo zakročiti četnictvo s tasenou
zbraní Když však ani to nepo-

mohlo zavoláni byli hasiči kteří

proudy vody záhy výtržníky za-

hnali — Dozorce berlínských trž-

nic vypátral že tak zv "pravé
uzenicez Gothy'' v Berlíně velmi

oblíbené pocházejí vlastně z

Eisenbergu u Drážďan a použito
k nim starých droŽkářských rnrch

na padnutí — Čínské události

jsou po celém Německu s velikou

napnutostí stopovány a všeobecné

mínění převládá Že mocnosti ťam

musejí zakročiti společně ku zjed-

nání pořádku Žádné vládě aniž

nějaké skupině viád nesmí prý
býíi dovoleno těžiti ve svůj pro-

spěch z nynějších nepořádků čín-

ských nýbrž všecky vlády musí
zakročiti společně Takové prý
jest stanovisko - vlády běmecké

Časopisy německé se však zaměst-

návají záležitostí jiho-africk- ou po-

zorněji a polovládní Post píšs že

by se o panství nad střední Afri-

kou měly podčliti Anglie Něme-

cko a Francie — Na burse ber-

línské vzniknul bezmála krach na

konci minulého týdne neboť té-

měř všecky akcie klesly v ceně o

10— 14 procent
Nizozemsko — V Nizozemsku je

nyní hnutf ve prospěch všeobecné-

ho hlasovacího práva Také že-

nám má být uděleno hlasovací

právo jež nemá záviseti příště na

výši daně —"Královna Vilemína

radí se v Solstdyku kabinetem

stran přítomné parlamentární
krise ~

Rusko — Perský šach přibyl
do Varšavy kde byl právě tak

uvítáni jak se dělo na celé jeho
cestě od kavkazských hranic

Turecko — Porta zamítnuvši

nedávné požadavky arménského

patriarchy dala tomuto hodnostá-

ři na srozuměnou že dosud trvá

l

(PEKRY DAVIS)

Jistý a bezpečný prostředek v

každém případu nemocí

střevních Jest

Jest to tvrzení pravdivé a nemfiže
vyjádřeno býti ani dost siluě

neb důrazně

Jest Jednoduchým Jistým a rych-
lým prostředkem pro

Křeče Kašel Reymatism

Kolika Nastuzení Neuralgii

Prfijeni Záškrt Boleni mí
Dvě velkosti 25c a 50c

Mřjte ho doma Chraňte se paděl
k& Kupujte Jedině pravý --

Perry Davis'

3 NA PRODEJ VŠUDE
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Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na skladg velké množství spi-

su zábavných a poučných ze všech
' ložných oboru Divadelní spisy má-
me vSechny jež jsou k dostání v růí
riých sbírkách Pište si o seznam a
obdržíte jej zdarma Adresujte jedno-4"S- e

Vikfc--k Západu
Omaha Nefc

Záchvaty trvale vyléčeny Záchvaty a
zmizl po jednodenním užívání Dr

Rllne's Oreat Nerve Restorer ZaSlete si pro
$200 láhev na zkouBku Obdržíte 11 zdarma
Dr R Kline Ltd 831 Arcb St Philadelpbia
Pa H10DT88tf

Lékárna ku koupi
vlee v největSi české osadě Obchod dobře
zavedený a prospívající Prodá se pouze jen
z té příčiny že leden ze společníků chce roz-
hodné z oneboďu vystoupitl a jiti na odpoči-
nek Plíte na Frank Neděla Crete Nebr

TVTa TVrnrlai velmi výnosný obchod muž-1- 1

(li fauucj Bkím prádlem pracovním
oděvem jakož 1 tabáky za levnou cenu Místo
toto jest zároveň velmi vhodné ku provozová-
ní mužské neb ženské krejčoviny neb jiného
domácího zaměstnáni Kdo chceš s malým ka-

pitálem začít obchod neopomeň tuto výtečnou
Íiřiležltost Adresujte: "Bargain"

Pokrok Západu Omaha Neb

W G SLOANE & CO

obchodníci a

v čísle 407 409 411 sev 85 ulice
eoutn umana

MMBBM_Telefon
Zboží se prodává dle libosti buď za hotov

neb na splátky 41tf

C H Brewer & Co

pohrobníci a pĎjcoratelé koní
420-4- sev 25 ul Ho Omaha Neb

tf- - ajB Telefon číslo 30

Předplácejte na Hospodářskou
Knihovnu $200 ročné

Vinura bonům! Vinum bonům!

JE3T STARÝ POPĚVEK

Cítíte li ochablosf ubývá-- li Vašich tě-

lesných sil je li Vaše mysl zachmuřena
pijte vinum bonům

PRAVÉ

PŘÍRODNÍ

VÍNO O o

Ono vrátí Vám sílu a čilsť mysli Vaši

pržnosť Vína z našich vinic v Sonoma

Cp Cal jsou pravá přírodní vína

vinné brandy
jsou tííinnýnílékem a nf m61y by chybžti
v žádné domácnosti — Žádejte naše zbo-

ží od Vašich obchodníků a nemaji li je
na skladě pište si o český cenník a další
podrobnosti

F KORBEL & BROS
684-68- 6 W I2ik Street '

Chicago Illinois

Boston Síqfs Offiaba

J L BRAXDEIS A 80XS

MAJmLí

severo-tápad- ni roh l6
6 Douglas ulic

kabinet poslal z Petrohradu ru-

ským vojenským úřadům v Kav-kazsk- u

rozkaz aby zakročily ráz-

ně proti tureckým pohraničním
úřadům jež nutí svým jednáním

Armény aby hledali útočiště v

Kavkazské gubernii

Francie ' — Veliké bouře ve

střední Francii způsobily značné

škody na polních plodinách i do-

bytku Mnoho osob bylo zabito
hromem a v okolí Thiersu je vel-

ká záplava Sedm lidf utonulo

doprava po dráze je přerušena a v

samotném městě je uděláno za

milion Škody — V Paříži vypukla
stávka drožkářů Minulého Čtvrt-

ka zastavilo asi 800 vozků jedné
velké drožkářské firmy práci žá-

dajíce o zlepšení svého postavení
V pátek se ku strajkářům přidali
jiní tak že 1200 drožkářů se zú-

častnilo stávky Ostatní kteií
práci nezastavili využitkovali si

tuaci a žádali za dopravu báječné
ceny Úřadního cenníku nebylo
dbáno tak že za dovežení do
vzdálenosti do jaké cenník před-

pisuje 30 centimů žádali až dva

franky Nebude-l- i požadavku
drožkářů vyhověno panuje obava
že drožky po celém městě budou

zastaveny — Profesor Mečníkov
člen Pasteurova léčebního ústavu

zabýval se již po delší dobu zkouš-

kami s elixírem života Tentýž
však nyní tvrdí že vynalezl pro-
středek proti malomocenství Ně-

kteří američtí lékaři v Paříži me-

škající zkoušejí vynález ten a

odeberou se na Hawaisko a na

Filipíny aby tam prostředek ten
na lidech malomocenstvím stíže-nýc- h

zkoušeli — Na řece Sekva-n- ě

se srazily dva parníky a jest
jen náhodě co děkovati že se při
tom neudálo veliké neštěstí Je
den z parníků neměl na palubě
žádné cestující jen lodní mužstvo
a ten se po srážce potopil téměř
okamžitě Na druhém parníku se
nalézalo asi 500 cestujících ten
se Udržel nad vodou také jen ma-

lou chvíli ale přece se podařilo
zachrániti všecky lidi ponŽvač to

bylo blízko u břehu Žádný lidský
život nebyl při tom zmařen ale při
nastalém zmatku na lodi bylo ně-

kolik lidí poraněno — V blízkosti
Paříže byly odbývány štvanice bý
ků proti čemuž se samo obecen-

stvo vzbouřilo Při nedělním před-
stavení střelil jeden student po
zápasníku a četné obecenstvo dá
valo velikou nevoli na jevo s

představením tak že je policie
zakázala Nyní se zavázalo asi

5000 občanů k tomu že přeruší
Štvanice býků kdyby je i policie
dále povolila Obecenstvo se chce
í policii na odpor postavit! kdyby
chtěla chrániti ďalšf zápasy s

býky :„-:

Anglie — Nad událostmi v Čí-

ně panuje velké rozčílení vAnglii
ale vláda se chová ke všemu jaksi
lhostejně Všude se pociťuje sla-

bost neboť vojska anglická z již-

ní Afriky nebudou moci býti ještě
po dlouhou dobu stažena a ke
všemu na potlačení vzpoury do-

morodců v osadě na Zlatém po-

břeží africkém bude třeba také

značný počet vojska anglického
Proto se s velikou toužebností

pohlíží ku Spojeným Státům jaké
stanovisko ty zaujmou v nynější
krisi čínské Válka mezi Ruskem
a Japanem se považuje v Anglii
2a neodvratnou a vláda japonská
očekává pomoci od Anglie kteráž
ale má ruce svázané nemohouc se
hnouti Následkem tčehto napnu-

tých poměrů byly zatlačeny i udá-

losti v jižní Africe do pozadí a

veřejné mínění se zabývá jenotáz-sko- u

čínskou — Irské straně ne-

dávno sjednocené hrozí nová roz-

tržka Tim Healyho frakci nebylo
dáno místo na příští národní kon-

venci spojených stran irských a

proto časopisy strany té nyní

prudce útočí na konvenci Vůdce

stran John Redmond se přimlou-
val za přijetí delegátů strany
Healyovy do konvence byl však

přehlasován ale pracuje pro to

aby zástupcové irských stran v

konvenci samé přijali delegaci
tuto Healy má na své straně
mnoho kněží irských a tím strana
jeho byť i nečetná má přece vel-

kou váhu — Kardinál Vaughan a

vévoda z Newcastlu nebyli přijati
do aristokratického klubu Athe-naeu- m

poněvač jsou vůdci katoli-

cké strany anglické

Horko má {patný účinek na

játra Nepracují správně a použiti
máme prostředek jako Dr Aug
Koeniga Hamburger Tropfen kte-

rýž reguluje a léčí

Pánfim úfiánífcfin spolkli

Úlnt (obchodní) knihy JaV Ledjr-tr- s

lournalft denní knih a jiné MÍ

lic náboru Pokrok ZÁtjuAa

— Pro odbor hasičský zakou

peno minulého týdne 800 stop no-

vých hadic a sice zaplaceno $110
za stopu
— Na farmě Chapmanově v

Belleview zaměstnáváno jest pří
tomně obděláváním řepy dvacet
osob dospělých a třicet dítek

— V sobotu v noci udeřil blesk
do obydlí J E Dennise zvláštní
šťastnou náhodou však mimo roz-

bití komínu žádná zvláštní škoda

nezpůsobena
— V pátek udála se v náklad

ním nádraží srážka přešinovacího
parostroje U P dráhy s podob-

ným parostrojem dráhy Rock
Island při kteréž prvnějšf značně

byl poškozen
— Ředitel South omažských do

bytčích ohrad oznámil ve čtvrtek
že objednány již dubové fošny na
novou podlahu viaduktu na Q uli-

ci a že práce tato provedena bude

jakmile dříví dojde
— V sobotu večer odbývána v

síni Koutského schůze klubu kte-

rýž český půjčovní a stavební spo
lek založiti zamýšlí a ve schůzi té
k pravidelné organisaci přikroče-
no Značné množství dílců bylo
upsáno
— Ve čtvrtek skončen první

rok v south-omažskýc- h školách

při kteréžto příležitosti osmou tří
du s prospěch prošli ve škole
Central Julia J Kopietz a Jan A

Krátký a ve škole Brown Mabel

Halný Josef Pavlič a Marie Šu-

bert

— Odhadčí Etter oznámil již
výsledek odhadu majetku prvé
wardy a sice obnáší týž $688845
proti $621677 v roce minulém
Z 'obnosu tohoto připadá na loty
$532475 na majetek osobní

$131730 a na pozemky nerozmě-řen- é

$24640
— Jak se nám ze South Oma- -

hy sděluje oslaví tamní lože Věr-

nost číslo 62 F U A neděli
dna 15 července velkolepým vý
letem a zábavou v zahradě a síni

pana F J Fraňka Začátek ve

dvě hodiny odpoledne Jelikož o

vše co k úspěchu výletu by při-

spělo hojně jest postaráno bude

zajisté návštěva hojná
— Novým maršálem policejním

vydáno v sobotu nařízení dle kte
réhož přední dvéře veškerých ho

stinců v neděli zavřeny býti muse-

ly a rozkaz tento také přísně pro
váděn Někteří páni hostinští

mysleli že jest to jen "špás
když však jim úplným zavřením
hostinců pohroženo seznali že
míněno jest to do opravdy a sou-

hlasně s rozkazem se zachovali

— V sobotní schůzi klubu ob

chodníků usneseno odporučiti ra
dě městské zakoupení stroje ku

čistění a upravování nedlážděných
ulic tak aby tyto v dobrém stavu

udržovány býti mohly V téže
schůzi usneŠsno nemíchati se do

otázky licenční jakmayorem bylo
žádáno a to proto poněvadž z

otázky má-l- i dosavadní license
hostinská býti zvýšena vyvinula
by se otázka politická a klub do
této zasahovati nechce

— V sobotu pořezal Charles
Evans břitvou J Cartera u něhož
se stravoval načež na útěk se da!
aniž by doposud nejmenší stopy
po něm nalezeno býti mohlo
Evans zaměstnán byl v nakládár- -

ně Cudahy-h- o a v £obotu když
výplatu dostal chtěl prasknouti
do bot a to proto že za několik

týdnů Carterovi svému to švakru
za stravu dlužen byl Tento však

nějak to zpozoroval a proto šat-

stvo vydati mu odmítnul což to-

hoto rozzlobilo tou měrou že

břitvou několik hlubokých raa mu

zasadil

— Mayor Kelly požádal v pá
tek klub obchodníků aby zavedli

vyšetřování vzhledem k stanovi-

sku jaké v otázce licencí hostin-

ských zaujal Vyjádřil se o zále-

žitosti té následovně: "Z toho
co na ulici se mluví vzhledem k

otázce této na správu městskou
vrháno jest podezření a přál bych
si aby klub vyšetřování zavedl
Podobně přál bych si aby se klub

prohlásil jak velkou license letos

býti má Nepovažuji otázku za

vyřízenou jelikož až dosud ani

jediná license podepsána a vlast
ně také ani dosud zákonitě povo-

lena nebyla Pakliže klub co tě-

leso se prohlásí že license v ob
nosu % 700 roční malou jest mohu

ujistiti členy jeho že tomuto ná-

hledu dostane se se strany správy
města náležitého uvážení Ozna

muje se Že svolána bude zvláštní

telé vrátili se do Pekingu 12 mil

vzdáleného Nyní se oznamuje že

vojsko činské které bylo ustano
veno ku střežení misie té tuto sa-

mo vyloupilo a zapálilo Číňané
od amerických misionářů na kře-

sťanství obrácení byli prý všichni

povražděni ba někteří i za živa

upáleni Tento hrozný osud stihl
asi 75 čínských křesťanů

Čínský vyslanec v Londýně Lo

Ferg Luh hájí rozhodně císařo-

vnu čínskou z nařknutí že by za-

stávala nebo dokonce podporo-
vala boxery Pravil že je to ne-

smyslem tvrditi to neboť celá
země a národ nejvíce trpí bouřemi
Již nyní se odhaduje škoda domo-

rodcům v krajích vzbouřených
učiněná na % 40000000 ceny Vy-

slanec popírá že by tak zvaných
boxerů bylo přes milion jak zprá-

vy anglické udávají
Z Pekingu se oznamuje že

všichni misionáři a cizozemci vů-

bec se uchýlili do Pekingu pod
ochranu vyslaaců a ulice v níž

jsou vyslanectva jest celá od

uprchlíků těch obsazena Lůza
čínská stále obkličuje ulici a počí
ná si hrozivě tak že všichni mu-

žové zbraně schopní se museli

ozbrojili aby vpádu potřeby spo
lečně s vojskem útok mohli odrá
želi

Z Pekingu došla do New Yorku1

telegrafická zpráva od amerických
misionářů v níž se praví že čín-

ští křesťané byli krutě povražděni
a poměry tamní že jsou velice ne-

bezpečné Misionáři žádají o

ochranu vládu Spojených Států
Zástupcové všech mocností se

usnesli že provedou válečnou
demonstraci společně naproti Číně

Dobrý lék proti kašli

Jest dobrým znamením nro Chám- -
berlain'8 Coueh Kemedv kdvi lékární
ci v rodinách stých přednost před
Jinými mu dávají "Prodávám Cbam
berlain'i Cough Remedy po pět roků
úplným uspokojením vlaatnfm i zá

kazníku" praví lékárník 1- - Goldsmith
Van Etten N Y 'Tojžlval Jsem ho
vidy ve vlastní rodině oro obvčeiné

nastydnutí a kaiel I pro kašel při
chřipce a shledáván ho býti velmi

Qčinnym" Na prodej o všech lékár
Díků

PředpldcejU tvým přátelům neb

tndmým do Čech Hotpodiřv $tofi

poU4 $160 roini"

RíWM WiM Omaha - i
IIVrJ 1 Vil KJ IVlili NE6RASKA

Naše veliká koupe dámských oděvu

umožňuuje nám nabídnout! vám $25 $30 a $35
ženské krejčím botovené obleky po $698

Frodej poóal již dnes
Jest to ts nejTýhodnřjsí nabídka IctoSní doby

Koupili jsme od jedné velké firmy 2000 dámských krejřím hoto-

vených obleku majících cenu $25 30 a 935 Obleky tyto oznamovány
značnou měrou po celé xemi v časopisech nejpřednejSích Zhotoveny
jsou c výborného sukna cheviotu serge a jiných látek Živntky jsou
hedvábnou podšívkou podšivané a jsou letošní mody coi platí zároveň
I o sukních Celá tato zásoba koupena byla najednou a prodáváme je
Je nyní po 16 98 Mnohé s nich stály ai

I


