
POKROK ZÁPADU

bude doba od které bude dovole

Pokrok Západu
Reservace Kiowa Cominche

Apacbe v Oklahoraé

AMERIČANÉ MOHOU MÍTI NVNf TU

smutnou útěchu ie zbavili špa-
nělsko nypějšf zápletky Čínou

poněvadž prodáním Filipia Ame

ričanům Španělé neprovozují té-

měř žádný obchod s Čínou tak Že

veškeré záležitosti této země se

— Nedělní bouřka zavinila smrt
farmářského dělníka pracujícího
u Hans lltnsena nedaleko St
Paul
— V Gothenburgu utonul včera

1 3letý Jan Kauíman v malém jej
zírku Hoch trpěl záchvaty

při čemž svalil se do

vody a jelikož neDylo nikoho na

blízku kdo by nešťastníkovi po-

mohl utonul
— Obyvatelstvo městečka Blair

nalézá se přítomně ve tmě násled-

kem neshody mezi městskou sprá-

vou a osvětlovací společností

ceny za poskytované svět-

lo Společnost totiž požaduje za

svítilnu 32Svíčkovou měsíčně do-

lar 90 ctů v zimní době a $17$ v

době letní kdežto městská správa
nabízí ti 50 Jak spor se roz-

hodne dosud se neví
— Ve státním vězení lincoln-ské- m

zemřel ve středu John Gal-lagh- er

jenž byl odsouzen na 15

roků do vězení pro střílení s úmy-
slem zabití v South Omaze Gal- -

TRŽNÍ ZPRÁVY

Cbtcag-- 10 (arvnc imX)

PSnnlca ulrfaj nyní v ctně lvjn a pro-

dává l I za 7Vi®to pro rpn za 74®7B4

KnknNca inl poníkud klla aáeledkam

tlnych dť& klr arodn Tulní zlnpllly zbozi
botová prodávitlo m aa tih®M pro irpn za

ari&sv
Ován v enl klatnul nahoť prodává n zboží

hotová aa UHPX a bil cinlu i z ts®37
Žito J v coul nízká pmdáváno za &3&6
Jvfman Jet v cení nezmíněná prodával m za

4a4Hc
Lníná iemno ikleilo anacnoa míron prodá-

valo tlTf)
Ketneoo bojinkn (tlmothy) prodává at za $120

a za I8U0

Cena bovízibo dobytka Jezt proti min týdne
tatáž a tento prodává a ceny naulrdn-lc- l

: 1'cknl at naJIrpM voli prodává)! aa aa M

Ít-- 85 hnbenl a! proulMnt za tiih&SM jateční
a k Kru za !4 0n®4 kráiy za I3 0i@4 ua Jalo-
vice za I3 0K&SH0 trzarltl bcl prodávají I(
t2Sot'lao

Vepřův dobytek v cen M zbořili

prodával ae za t0n®S8a zvlálit píkny
a třiky za IVJfiO&a) lebky za li0HO532H Vít-lln- a

prndajo byla po $5gt!)5
Omaha 19 července 1000

Ona bovíztho dobytka proti tydnl mlnoláme
e mnobo nezmínila takže dobytek bovízl pro-

dává ae za cena pomírai doetl nlzkoo

Voli prodávali ae za ti 0 2fiMh krávy za li 00
Jalovice za f1K@415 a voli k zírn za 12 80

®4C5

Vfpřov dobytek v cené a zlepíil NeJ-lep- fl

kuny prodávaly a po 14 (T&SOO

Vejce Jaoo velmi laciná a alce íaretvá za 10c

tacet

Máelo dril te v tejní cení Obyčejná
prodává ae za 13c itolnl za l!i®ltc a z marlo
veo za T(&18c

Drobet ilvá prodáváte zz tyto ceny: eleplea
7K(&8c kacbny 4@Sc bary 4©&c krocani gc lh

Mvuo v cení značné ztoaplo nejlepli s
vlib $750 proatredul 1850 z níiln ts oo

Kfižejann ceny nezmíníná Cía 1 ayrová za 7
č í Scíia 1 aolcná 7c 1 1 6 teleci Sc

St Loole 19 července 1900

byla v zdejlim trhu dnea ceny olzai
ozimka črrená čielo 1 prodávala ae v elevalora
z 73 % na tmti 73Jí@75!' Pro erpen 73% a pro
záH74

Korná atojl v cení o nčco výíe Prodává ae
čí 2 v eievatora za 89 na trati za 40 a pto
záH 37S- -

Bavlna zaae v cení ttoupá Prodávala aa

proairednl za 9 12 lc

r

no osadníkům pozemky zaujímati
1 pravidla jakými se zaujímání ří
din bude Pozemky se zaujímati
budou podle zákona honiesteadní
ho s tím dodatkem však že se za

ně platiti bude po f 125 za akr

NEBRASKA

— Nejlepší doutníky jsou Porto
Rico jež vyrábí V Pospíšil ve

Wilber Neb — Zkuste je 79tí

— Nedaleko Hadar utopili se v

úterý dva hošíci Jana Polta 10 a

14 roků stáří v rybníce při chytá
ní ryb
— V Rising City sjel v neděli

blesk na farmu J L Waltera a

způsobil mu škody za J6oo Po

jištění jest pouze částečné

— Destiálního skutku dopustil
se v Belle Prairie G W Gates

jenž znásilnil svou roletou dceru-

šku Byl dán pod záruku $1000
a slyšení odbýváno bude dnes

— Občané creteští odbývali po-

čátkem týdne schůzi v tamní rad-

nici za účelem založení republi-
kánského klubu McKinley a Roo-

sevelt Za členy přihlásilo se 105
občanů

— Z West Pointu dochází zprá-
va Že v tomto týdnu započaly
tam již na mnohých farmách žně

jež urychlily parné minulé dny
jakož i horké větry Úroda bude

uspokojivá hlavně ona kuku-

řice a pšenice
— Jestli potřebujete dobrý va- -

zač aneb sekací stroje na seno
obraťte se na p V J Uřídila v

Abie Neb jenž zastupuje jednu
z nejlepslch hrem výrobou strojů
takových se zabývající a sice spo-

lečnost Deering Harvester Co tf

— Známý obchodník v dobyt
ku William James bydlící blíže
Alliance byl na cestě do South

Omahy zle pohmožděn vlakem
tak že noha jeho bude muset býti
amputována James vezl do South

Omahy náklad dobytka při čemž
neštěstí toto se událo

— Z Ord dochází zpráva že

tamní okres byl navštíven počát
kem týdne prudkou vichřicí kte
rá v Geranium proměnila se v

pravidelný cyklon při němž byl
zničen tamní polský katolický ko-

stel a některá obydelní stavení

jakož i mnoho větrníků

— Bleskem zničena byla v pon
dělí stáj krajana Pavla Němečka

bydlícího tři míle jihozápadně od

Humboldt Ve stáji nalézaly se

stroje obilí atd což všecko bylo
zničeno vyjímaje koní kteří byli v

čas ze stáje vyvedeni Ztráta jest
částečně kryta pojištěním

- Westpointský klenotník Ker- -

kow poskytl zaměstnání jakémusi
dělníku při oboru klenotnickém

čehož tento použil a prchl s růz-

nými nástroji starým zlatem a ně-

kterými klenoty v ceně asi I200

Zloděj dosud lapen nebjl avšak

policie jest prý mu na stopě

- Asi 8 mil severozápadně od

Columbus nalezl farmář Kirkman

pondělí v posteli mrtvolu svého

dělníka Kissingera jenž asi před

týdnem vstoupil ke Kirkmanovi

do služby Příčiaa smrti není

známa Kissinger jest asi 36 ro-

ků starý a má prý bratra v Se-wa- rd

Nebr

— T Duda v Linwood Neb
má na skladě vozy boxny na vozy

kočáry všeho druhu drtiče šroto-vák- y

větrníky pumpy kádě po

stroje na koně a všeho druhrt
řemení Krajané učiní dobře

když si u něho prohlédnou zásobu

zeptají se na ceny než půjdou

jinam koupit (4tí
— V Grand Island budou od- -

bývány příští měsíc po celý týden

pouliční slavnosti při nichž bu-

dou účinkovati dvě velké kapely

jakož i četné atrakce budou zďe

zřízeny po způsobu Omahy Lin-

colnu Hastingu atd Mayoru
Plattovi bylo již zadáno 100 žá-

dostí o koncesse z čehož lze sou-

diti Že slavnosti budouv elmi pěk-
né a bohaté

— Dnes zahájena bude v Grand
Island státní konvence populisti-ck- á

ku kteréž město činí rozsáhlé

přípravy poněvadž moozí domní-

vají se že sjede se sem mnoho

populistů kteří nejsou spokojeni
s platformou kansaskou Mayor
Platt byl uvědoměn ie z Omahy

přijede vlak nejméně se 100 oso-

bami Mimo to očekává se tam

velké účasteáství z Nortb Platt

Kearney a Broken Bow Konven-

ce této účastní se také kandidát

presidentství VVharton Barker a

Ignatius Donnelly Konvence od-

bývána bude v Bartenbacbově

operním domě

V minulých Číslech měli jsme
několik dotazů ohledně pozemků
na výše zmíněných reservacích

Oklahomě kteréžto bílým osadní

kúm otevřeny bytí mail a sice na

základě zákona ze dne 6 června

Jak známo byl tento den poslcd
ním dnem zasedání kongresu i

mezi jiným přijat byl ve spoustě

jiných 1 zákon ohledně výše zrní

něných reservací o kterémž jsme
se nikde zprávy nedočetli a na

kterýž jsme teprve dotazy v Ho
vorně upozorněni byli
Jak jsme již sdělili leží reser

vace zmíněných rudochů v jiho

západní části Oklahomy vesměs

západně od qS poledníku a tak

jako pozemky jinde v tomto pás
mu jsou nepochybně i tyto větší

nou suchopáry Kdy osadníkům
k zaujímání otevřeny budou to se

posud ještě neví bude to ale ne

pochybně trvati rok když ne déle

Podle zákona mají si rudoši do

týčných kmeců vybrati na dotýč

ných reservacích co se jim nejlépe
líbí a teprve ostatek bude osadni- -

ctvu otevřen do Šesti měsíců po
tom když rudoši pozemky žádou

cí mezi sebe si rozdělili Opatřen

dotýčného zákona jsou mezi jiným

jak následuje:

"Pozemky touto smlouvou na

byté budou otevřeny k osídlení

prohlášením presidenta do šesti

měsíců po podělení (rozuměj Indi

ánů) a budou zaujímati se dle vše

obecných opatření ohledně home- -

steadních zákonů a zákona o zau

jímání na města Vyhraženo však
ze mimo obyčejného poplatku v

pozemkové úřadovně kterýž zá

kon předpisuje každý zaujímatel
zaplatí 1 125 za akr za pozemek
zaujatý a to v době když podávati
bude svůj konečný důkaz osídlení
A vyhraženo dále že ve všech pří- -

paaecn zaujmutí na homesteaa v

nichž by zaujímatel bydlel na po
zemku a vzdělával jej po dobu
čtrnáct měsíců může zaujmutí
změniti (commute) na zaujmutí ku

hotovému zaplacení a sice v ceně

$125 za akr A vyhraženo dále
že práva čestně propuštěných uni

onistickycn vojína a námořníků z

občanské války jak naznačena a

ustanovena v odstavci 2304 a 2305

revidovaných zákonů nebudou
tímto zkrácena A vyhraženo dá-

le že každý kdo někdy učinil po-

kus zaujetí pozemku za domovinu

podle zákona avšak z jakékoliv
příčiny nedocílil na týž majetni-ck- é

právo podle toho zákona
aneb kdo zaujav homestead změ-

nil jej pak na zaujmutí proti za-

placení (commute) jest oprávněn
k domovině na těchto pozemcích
A vyhraženo dále že kterýkoliv
oprávněný zaujímatel kterýž má

pozemky sousedící s pozemky tou-

to smlouvou postoupenými jehož-t- o

původní zaujmutí zahrnovalo
celkem méně než 160 akrů má

právo k zaujmutí takových dalších

pozemků postoupených smlouvou
touto jež by přiléhaly a sousedily
s jeho původním zaujmutím tak
aby s pozemkem dříve zaujmutým
měl celkem 160 akru kterýžto po-

zemek další bude zaujmut za těch

samých podmínek jaké se kladou
ostatním zaujímatelům A vyhra-
ženo dále Že osadníci kteří se
usadili na té části pozemků jenž
se zovou a známy jsou co pruh
neutrální 'neutral strip) mají mít

přednost po 30 dnů na pozemky
na kterýchž se usadili a kteréž
vzdělali

"Sekce 16té a 36té 13té a 33té

pozemků tímto nabytých v každém

townshipu nebudou podrobeny za-

ujmutí nýbrž budou vyhraženy a
to sekce ioie a 3ore pro potfebu
obecných škol a sekce 13té a 33té

pro universitu hospodářské kole-

je učitelské ústavy a obecné bu-

dovy v territory a v budoucím stá
tě Oklahomě V případě že by
které z těchto sekcí aneb Částě

týchž territorie pozbyla násled-

kem toho ie by uděleny byly In-

diánům po tomto zákoně aneb

jinak guvernér jest oprávněn vy-

brali si jiné pozemky nezaujmuté
v té samé rozloze
'

"Kdyby některé z pozemků jei
přiděleny budou Indiánům aneb

otevřeny osídlení podle tohoto zá-

kona obsahovaly cenné nerosty
pak takováto nerostná ložiska bu-

dou otevřena zaujmutí podle ny-

nějších zákonů dolovnických po

přijmutí tohoto zákona a zákony
vztahující se na nerosty činí se
tímto platnými pro zmíněné po-

zemky"
Z toho seznají čtenářové ie

dříve nežli bude dovoleno osadní-

kům pozemky v reservaci zauj-mou- ti

musí sobě rudoši vyvolili
co se jim líbí a pak musí president
vydati prohlášení v němž určena

Sezal-Weak- ly Bdltte
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n když pemze a oDjeonzvce prnozeny jzou a

%liují i palec řuáme 75 cento za třikrát Za
ázná oblátem blahopřáni úmrtí a jiné Čítá-

me 1100 ' tři palce za kaidé uveKJnčni
Mechť k proto přlloíi ohled ni fen tolik
pené--

i jak velkou obliiku míli g přeje Ceny
hláiťk oa delší dobu oznátni te ochotni na

Xjum
Záallky pcaez

tnu nelbczDečnílii kdvž ae koupí na ooiti
B'l) expresnu "Money Order" a týž nám ne

zade Tál v dopise aneb p-
olitikou bankovní jest zásilka jista kdo

' ehre platit! cbeckem" oa bank nechť zašle
U5 centů více proto ie tolik musíme platit

kanku za kolekci aneb ať koupi šminku
(draft) na Omanu Chicago neb New Vork Na
mata aroDnycn peněz pnjmenae kí i i- -

centové kolky Vleohny zásilky nechť Jsou
zaslány pod Jednoduchou adresou pouze tak-

te:
Pokrok Západu

Omaha Neb

taaha Ntbr 20 čerťce 1900

V ZVLÁŠTNOSTÍ JEST ŽE VŠUDE TAM

kde žena vládne páše se nejvíce
krutostí

Mnoho lidí na světě je hloupých
malé procento z nich o tom ví

avšak nikdo se k tomu nepřizná

Každí palec spadlého deště v

Nebrasce v minulých dnech zna- -

mená vzrůst kukuřice o jednu

stopu
' ' Ti CO TOUŽÍ PO VOJENSKÉ SLÁVĚ

mají příležitost dostati se co nej-

dříve do nebeské říše kde divocí

"ďáblové provádí své orgie

( KeNTUCKÝ SOUDCE JENŽ VYŠETŘUJE
' zastřelení Goebela má v ruce již
kuli Goebela usmrtivší avšak kdo

ji vypálil je mu dosud hádankou

' Omažshé banky mají přítomné
(

dvakráte tolik vkladů než před

čtyřmi lety To znamená dle ně- -

kterých dvojnásobnou prosperitu
a dle některých dvojnásobný zisk

bankéřů

Vůdce new-yorskV- Tammanistď

onehdy pravil že 80 procent ame-
rického lidu jest ovládáno 20 pro-

centy politiků My k tomu do

dávámeže 95 procent amerického
lidu jest ovládáno 5 procenty

kapitalistů
Nedivte sít že veškeré zprívv z

Číny o nynějších událostech po-

jednávající přijímány jsou s nále-

žitou reservou vždyť z 380000000
tamního domorodého obyvatelstva

je 379500000 lhářů a ostatní jsou
hluchoněmí

:

AŽ SE MYSLE POLITICKÝCH HLAV

poněkud utišímohlo by se snadno

státi že vláda naše byla by ochot- -

nou ustanoviti vyslancem Čecha—

" v Číně poněvadž dle všech zná-

mek kandidátů pro toto místo asi

mnoho nebude

Nejvíce služeb prokázal strýci
Samovi v posledních dvou letech

devátý pluk pěchoty jenž bojoval

proti Spanělům Filipíncům a nyní

bojovali bude proti Číňanům Jsou
to hrdinové kteří se jimi stali z

rozkazu velitelů svých

Jak figura ukazuje není ještě
burský vzdor povalen neboť tito
sami útočí na Angličany nečeka-

jíce až budou napadeni Čínské
události je asi posilnily a budou

- jcsic uaie simr- - ras ze si přece
vymohou aspoň snesitelnější pod-

mínky míru j

Teď se mohou ČíSané stišiti a
začnou se zase prát křesťané
Rusko hraje prým v koncertu vlád
a Anglie bude odstrčena hezky do
kouta Kdyby ji Boerové nedrželi

zajisté by již řinčela lavlí kdežto

nyní řinčí) jen novináři angličtí
zbraní papírovou

Saram Grandova která pfcřroM- -

ně přednáší v Londýně v zájmu
: ukončení vilky jiho-africk- é ' má

sice Šlechetné úmysly avšak za- -'

pomíná 1% by pak neměli co dě

lati vyrabitelé děl pušek a nábojů!
Z čeho by pak hromadili peníze?
A to přece je hlavní účel anglického
válčení!

JíSTLI SE OSVĚDČÍ BÝTI PRAVDOU

ie v otázce čínské té spojilo Ně-

mecko a Francie Ruskem je to

důkaz ie ta stará zášť německo-írancouzs- ká

jíl valně ochabla Nic

netrvá věčně ani zášť národů a

mažeme doaíatí ie te koneční

ve staré vlasti také Čechové

Klínci přátelsky dohodnou

týkající nalézají se v rukou gene-
rálního konsula mimo hlavní mě
sto dlícího

JAPANSKO SE ČlM DÁLE TlM VÍCK

objevuje co dobrý politik Hned
chce vrhnouti do Číny velikou
armádu a vžiti si upokojení Číny
na starosthned zase dělá drahotu
ze s tím nechce nic mtti je ovsem
mezi dvěma ohni ruským a angli
ckým záleží pak na tom která
strana Japanu více nabídne aby
se k ní přidal
Z toho celého virvaru Čínského

až na něj padne jasné světlo prav

ayzD"ae jen veimi maio nrnzneno

uic iiidv ituiibKyi!! id 111 vyl jií
kdekterý cizinec misionář po
křtěný ČÍSan a vyslanec zmasa
krován a když se pak pravda do
káže jsou skoro všichni živi Nad
všemi vyslanci a cizinci v Pekingu
již zpívali rekvie a oni zatím dosud

žijí Inu strach má velké oči

Angličané jsou událostmi čínskými
nejvíce postrašeni

Výsledek vyslání četných misio
nářů do Číny a vyhazování množ-

ství peněz za bible jeví se nejlépe
ze zprávy do Washingtonu došlé
v níž se pravíže americký kapitán
raněný v bitvě s boxery žádal aby
raněné mužstvo jeho bylo raději
zastřeleno vlastními kamarády než

aby se dostalo do rukou zíanatiso
váných CÍSanů kteří by je bez
milosti obětovali všemožným mu

kám Ejhle ovoce pokoru a lidu-

milnost hlásících a na víru ČÍSany
obracejících kněží!

Za minulý rok končící 30 červ- -

nem stouplo přistěhovalectví do

Spoj Států o 50 procent proti
roku předcházejícímu z čehož
mohli bychom souditi Že poměry
dělnictva zdejšího se zlepšily vě

douce že americké přistěhovalec-tv- o

vábí své přátely z Evropy do
této země vždy tehdy když má

hojnost zaměstnání Při tom však
mnozí zapomínají že vydělají-l- i

ayní více musí také životní potře
by dráže zaplatili z čehož vyplývá
že je to pěšky jako za vozem

UO ZÁKONY JSOU O TOM NÁS ZASE

poučil zdejší spolkový soudce

Munger prohlásiv zákon o do

právní komisi neůstavním Od ř
1887 byl v platnosti ale poněvač
společnostem železničním nepře
áážél přály mu život Teď však
se jim zdál býti nějak nepohodl
oým a proto se postaraly o jeho
zabití Litera zákona nebyla do

posledního puntíku vyplněna a

proto byl prohlášen neůstavním
Se zákony této země sc budou

tropiti šašky tak dlouho až se

celému národu stanou směšnými a
nikdo jich dbáti nebude

EXPANSIVNÍ POLITIKA ZAHÁJENÁ PRE'

sidentem McKinley-e- m počíná se

jeviti pro národ náš stále v ne-

příznivějším světle neboť nedo-sta- čí

pouze abychom v zaujatých
ostrovech vedli stálé boje a vy-

držovali tam množství dobře pla-

ceného vojska nýbrž musíme také
množstvím vojska Lájiti naše ob-

čany v dálných končinách asij-

ských za tím všemohoucím dola-

rem se konících a tato politika
rozpínavá komandující Američa-

nu: "Jdi do celého světa pod naší
ochranou" jeví se býti větším
zlem než expansivnost ohledně

Filipínských ostrovů

Před válkou japansko čínskou
dodala Anglie do nebeské říše co

pátých synů mongolských 71 těž-

kých děl 123 děl polních Něme
cko 460000 pušek Mauserova

systému atři miliony nábojů prý
za účelem rozšíření a utužení ob'
chodních styků se syny nebeské
říše Aby pak čínští Džánové
uměli s těmito hračkami zácbázeti

posýláni tam byli němečtí angličtí
a ruští dúslojníci kteří je za vy
oké platy v tom cvičili Cvičební
a učební doba již minula a ČíSané

provádí nyní veřejnou zkoušku ze
své střelecké způsobilosti aniž by
však žádali jakoukoliv odměnu za
své pilné a chápavé učení se od

evropských mocností
'

v

í
Yesnr ztratil kftžel

Tato sopka nyní pojednou onimřtf
prozkoumána byla učenci kleHxiiztilL
ie ztratila kotel Mnoho theoríí prone--
aeno djio Tznieaem k torna proč ze
chrlit! přestala a proč že kfi£el ztratila:
Tieobecaým náhledem jett ie ipfiaobe-n- o

to kýlo Ueaánfnv které bylo dílem
prozřetelností Bylo to právě tak neoče-

kávaným Jako ofctíže žaludeční jimiž
pojednou lidé jsod napadeni Slabé pří-
znaky Jana zanedbaný ai-- aezáiiTnoat
chronicko ae stane Lékem proti torna
Jes Hostetters Htomach Bittera Tento
cenný lék jest nepřekonatelným ve viech
případech sícdt BesaživnostL flníaato
stí malarie zimnice neb horečky Po-

zdravuje střeva a slepiaje cbuT k Jídla
Zhaste ho jistě

lagher po několik měsíců potajmu
jedl velké množství omýtky mý
dla papíru a octa chtěje tak bez

pochyby phvoditi si smrt Stav

jeho byl vězeflským zřízencům há
dankou neboť nemohli ani lékaři

vypátrati pravý stav jeho nemoci
— V Cozad vloupali se do

poštovní budovy zloději chtějíce
násilím otevřití pokladnu však

úmysl jejich setkal se s nezdarem

Zloději ale přece neodešli

prázdnýma rukama neboť ukradli
v klenotnickém obchodu v jedné
Části budovy se nalézajícím zboží

asi v ceně f 100 Mimo to vnikli

zloději do železářského obchodu

Hughesova kje ukradli něco pe-

něz drobných revolver a nějaké
maličkosti Za zloději vysláni byli
slídící psi
— V Columbus budí pozornost

tento týden přelíčení u soudce Ro-

binsona ohledně ustanovení správ-
ce konkursní podstaty na majetek
G Barnuma 7oletého starce je-

hož jmění páčí se na 125000
O ustanovení žádá syn Barnumův

poněvadž otec jeho jest piý cho

romyslný Barnum v dřívějších
letech účastnil se Čile politického
života a byl vynikajícím Členem
demokrtické strany Před pěti
lety byl dán do ústavu k vůli
uzdravení avšak před 2 lety byl
propuštěn načež odebral se do
Californie kde se oženil Soudce

po vyslechnutí obou stran ustano-
vil správcem konkursní podstaty
G B Speice
— Občtí morfinu stala se tuíuu-lo- u

středu paní Sarah Smithová
která žila se svou dcerou a dvěma

vnoučaty ve Wymore Smithová
náruživě užívala po dlouhou dobu
morfiu kterému zlozvyku oddána

byla také její dcera jakož i obě

dítky Náruživost těchto žen sá
hala tak daleko že když neměly
peníze na zakoupení morfinu pro-

dávaly kus po kuse domácí náby-

tek ba i šatstvo se sebe jen aby
choutku svou ukojily Následek
toho dostavil se u Smithové ve

středu když byla nalezena ve

dveřích svého obydlí mrtva s cáry
místo oděvu na sobě Dcera její
byla zatčena a dítky šerifem byly

odvezeny do Beatrice ku dalšímu

opatrování

Zprávy osobni

— Pánové Otoupal a Václav

Blatný z Bruno a p V J Uřídil
z Abie Neb nalézali se včera v

našem městě za obchodem a jako
obyčejně zastavili se u nás ovšem

na krátko pouze jelikož vždy ob-

chodní záležitosti jejich plný sko-

ro čas v městě našem ztrávený
wXaAitt' —

Pro různá ona poranění jež při
venkovských hrách snadno přivo-di- ti

si můžeme aení nic lepšího
než St Jacobs Oel kterýž hned

je mírní a léčí

HOVORNA

"nra dotazy al f Jmcneai taaatel etreaá
lajdoo aovlimnuU aodpovédl Doalay
aepoéepaaaá a aaonyaai aaleaaea

peltodlatko mil ta v k4j

ALEXANDRIA Minnesota —

Byla by redakcé Pokroku 7ápadu
tak laskavá a udala by jména
všech senátorů kteří se nyní na-

lézají v kongresu ze všech států?
R B -

Odp Vyžádalo by mnoho mí-

sta a sotva by jiné čtenáře zají-

malo Kupte si World Almanac

za 25c K dostáni ve vsecn knih

kupectvích a naleznete je tam i

mnoho jiného poučeni

Ř linutí a rohmoiděniny vyléčeny
Jsou Chamberlsin' Psin Balm v jedné
třetině doby kterouž Jiné léčení vy-

žádá následkem antlseptických vlast
ností svých následkem Jich rána bet
hoiaánf se bojí Na prodej o viech
lékárníků

%

j

I'
I

Zprávy spolkové

Sbor Martha Grore ě 10 ED
odbývá svou pravidelnou schůzi
dne 22 července o i hodině
odpolední v Sokolské sfoi

Rosie A David klerk

ftád Palacký i 1 ZČBJ
Všichni členové řádu Palacký

jsou žádáni aby se dostavili příští
neděli do púlletní schůze

J V Mašek taj

Mo k vyvracení

svědectví našich smyslů — Co

Omažaoé praví jest výbor-
ným důkazem pro Oraa-žan- y

Když vidíme to sami

Když slyííme to na vlastní uíi

Když naSÍ sousedé nám to řeknou
NaSÍ přátelé to srhvslují
LepSfch důkazů nemožno doznati
To není co říkají lidé v Malne

Neb co mluví ae v Caliřornii
Žádné klamné ozvěny ta není
Oraažanl mluví o Omažanech

Veřejné náhledy uveřejněné pro veřej
né dobro
Čtěte úsudek jednoho občana
Pan J C Taylor čís 112 již 28 ul brz- -

dftř Dft pouliěfií dráz6 prsví: "Byljsesi
sláb v zádech a měl jsem s nimi potíže
více neb méně od té doby co hochem

jsem byl avšak nejbfiře jsem se cítil v

letě 1898 v čase výstavy Zhoršilo se tS

tak že pomyslil jsem na zanechání práce
a kdykoliv kára jen poněkud se otřásla
cítil jsem píchnutí v zádech kteréž stára
vnl g osnesíteisym Bral jsem různé

léky ež ml vSak málo prospěly Když
uviděl jsem ohlálku Doan's Kidney Pills
obstaral jsem si Škatulku v lékárně Kuhn
& Co Pomohly mi hned od počátku a
dvě škatulky mne vyléčily"

Doan-- s

Kidnsy Fill ca prodej ve
vSech lékárnách — cena 50 ctů Škatulka
aneb se poilou poHou od Foster-Milbu- rn

Co Buffalo N Y výhradních Jednatelů

pro Spoj títity Pamatujte si jméno
Doan-- s a neberte Jiné

Český Hrad ě 77 Imperiál Mystle
Leagae

odbfvá aehAze kaidy prvý a tfotf Čtvrtek V

mentol v ainl p Joa Klenetkv na rohu tf a
William ul jioa me pětko tajemník

Zacbvaty trvale vyléčeny Záchvaty a ner
viwuoat zmizl po Jednodenním n£iváni Dr
Kllne's Oreat Nerve Haetorer ZaJlate al pro
$200 láhev na zkoulku Obdržíte ll zdarma
Dr b Klín Ltd 981 A rob St PhďadnlDhla
Pa iJJODTWtf

IHajI ( en eeak holka na domácí práciIllCUla BC vkucbnl ve aporádanarodlní
Platdobrf aataJápraoa Hlaateae a
83tf Mra W li Buahman asií Maaon str

dlD'~ který ae vyzná vbor-IllCU-U

SŽ3 ní v nzenafatvi Ifobrv plat aatali pria Ulaate ae lbned a J Vopilky na
i a William tri éVtf

Čechové a jejich zápas
i o samosprávu
Nákladem Polt Zip vydána byla v

orořůrce předu ika pod váe uvedeným
názvem ktero připravil p L J ťal-d-a

pro literární klub Aatorovy knihov-
ny v New Yorku a upravil pak pro mi
aííník Midland Monthly Tentoceskjf
překlad přednášky tvoří brožurku 40
stránek obsahující vyobrazení Jan
Husa Jana Žižky Jana Amose

Josefa Junginana Cena
souže 10ctřeba v kolkách Dva aeíity
rv(řníku Midland Monthly obwahu-H- cí

:utéž pfcd&isku v argliřínř u
Pokrok Ziiptvi n

OnjahaU Wetv
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