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lcvíathnny J:t ponhcti skořepinou

ním podávajíc důkazu že se zrfi-

stem země a národa zrnstá i po-

třeba konservativnějŠích ojatření
a že musíme upouštěti od mnohé-

ho k čemuž jsme druhdy s jý- -

chou poukazovali a co bylo mož

ným pouze jen tehdy pokud ná

rod americký nebyl jedním z

a nejčetnějších národů

celého světa

t Státním odborem našim upo
zorněni byli dle páteční zprávy
washingtonské velevyslanci naši

na ono ojatření nového zákona

celního dle kteréhož v čase co

nejkratším započato býti má s vy-

jednáváním s jednotlivými zeměmi
o uzavření vzájemnostních smluv
obchodních a dán jim pokyn aby
v ohledu tom bezodkladně s čin-

ností svou započti

Vylilrtnení
Onobne řfrené vzlety % Omahy a vSech

Munic na Union Pacific dritzo do Market
Lake Idatn budou v následující dny
24 tirpna a 14 a 28 ziíří Výlety tyto
MSáditny Janu v zájmu ťcnkd kolonie

pnívfi tam zakládané Několik rodin ji-a- '

tam již UBUeno a zahývi tto rolnictvím
tSuénNtn'to R jednoho t lřchto Tyletft
ahyate kraj tento uřtli NavštMe též
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tato mfiže ponkytnoutl kdybyste ac tam
usalitl
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iiidji dot4ti do pob povny
to jeti nitb-l- m zlomyslného
vho I rtu Nab I kr4bir'ku

hutMiého touhu a j ?to obsah

vy cukrovinka vhIímI

doíl prst 4 sjílil A tu v

p ijMdlomu 114 mysl aby
nkterbo kamaráda napilit
V4I díívko a obalil je loutn-- až

vypadalo to jako známý dětský

pamlt kť S tím vyšel pak na uli-

ci a při há je k 7h tému hošíkovi

Ptákovi tvářil a jako by cukro-

vinku olioval Ten žádal Kvas- -

ničku aby mu dal ochutnali a

ropiiHta jakmile Pták otevřel
únta strčil mu "cukrovinku" da-

leko dovnitř Nešťastný hošík si

počínat jako šílený běžet domu a

nemohl skoro mluvili Ke všemu

ještě se napil aby žíravinu splá-

chl — tu bylo ještě hůře poně-

vadž louh se dostal do žaludku

Byli přivoláni lékaři jimž se po-

dařilo hošíka při životě zachovati

V Clevelandu pokusit se v

úterý min týdne o samovraždu

oběšením krajan Tomáš Pálek
Učinil prý tak ve stavu podnapi-
lém náhodou však se mu provaz
při tom přetrhl čímž další chuť

na sebevraždu mu přešla

i V Terre-llaut- e Ind vystu
puje přítomně s přední kapelou
krajan Bohumil Kryl jako sólista

na kornet a časopisy rozepisují se
o něm velice pochvalně Původ
ním povoláním Krylovým hudba
není neboť jest sochařem Do

vede se tak dobře ohánět dlátem

jako vytvořovat umělé práce ze

sádry Sousa již dříve hleděl

Kryla přimět aby nechal sochař
ství a oddal se hudbě Nabízel
mu výnosné místo ve své kapele
Jelikož Kryl vázán byl smlouvou
na práce sochařské při stavbě
tamního nového divadla nucen

byt telidy nabídku odmítnouti

Kryl vydrží v hlasu 128 vteřin
což jest u hudebníka velikou

zvláštností

V Cedar Kapids la přišel
ve čtvrtek min týdne o Život 12

letý hošík Joseí Hanzdorí Týž

poslán byl po 9 hod ranní pro
maso a ubíral se aby si nadešel

po tratích Proti němu jel paro-str- oj

přesunovací jemuž se vyhnul
ale nepozoroval Žc za ním jede
vlak nákladní B C K & N dráhy
Bluf nedbal neb neslyšel ani zvo-

nění ani pískání vlaku jehož stroj
řiditel i topič dle výroku jejich

chlaj)ce spatřili ve vzdálenosti

délky asi tří vozů an jde podle
koleje po trámcích po západní
straně vlaku Nosatec parostroje
zasáhl chlapce za uchem a rozra
zil mu lebku tak že smrt byla
téměř okamžitou

— V pondělí odpoledne ze

mřel ve Vendome hotelu na 13 a

Iloward následkem požití příliš
né dávky morfia obchodní cestu

jící S C Rollins z Chicaga Týž
byl užívání jedu tohoto zvyklým a

v pondělí nešťastnou náhodou
vzal dávku příliš velkou

— Dr E Holovtschiner odjel
v pondělí do Denver Colo v zá-

ležitostech Woodmen Cirkle kte-

réžto organisace vrchním lékařem

jes zdrží so as týden
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V minulých línech byla vzata do Drv Docku v lodřnicl Kiltcrv utará freiralii Con
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li f 4 v K Ulo výstřih k pht)n
dobrý Jak atnámo robvbi jpo
t{ stávka pOle JMI - i'i Imii

vý&ní mdy nlrž í b--

iiř4VMil jMimfii 24 hor
níci pfJOljf I I n f f 1 1 2 poJidjv
kfi mimo rnily kýlu odstranění

vyplácení poukákami ru zboží

krámu vlitněnýth majitely dolu

Iruhým jM?4'ljvk in !)!( vypli- -

trní pravidelně každé dva týdny

hotovými penízy Třetím poža
davkem bylo zavedení l jnotněr
ného spůsohn vážení uhlí v' ví th
dolech V Iřchto tfí požaibvtíth
jak m pojobi docíleno bylo již

vítřzství neboť majitelé iihlotloiO

kteří cul 1tý valí v minulých dnech

poradu v Pittsburští usnesli h v

tomto ohledu ve vSech třchto
třech vřcech požadavkfim délníkň

přijití vstříc Proto i kdyby prv
ní a nijhlavnřjU požadavek zvý

šení mzdy nebyl pro tu chvíli a

tímto strajkem dosažen přece jen
lze očekávali valné zlepSení po- -

mčrft hornických následkem povo
lení požadavku ostatních VŠak

jest podstatná nadřje že i v ohle

du mzdy bude docíleno oč horní
cí usilují Oživování průmyslu
na všech stranách musí nevyhnu
tělně vésti k obnovení dřívější

mzdy jakéž druhdy dčlnictvo za

náležité ochrany celní dostávalo a

proto dojista bude obnovena v

onom oboru práce mzda dřívější
kteráž snížena byla po nastoupení
presidenta Clevelanda a politiky
demokratické

Strajk tento přijde ovšem oboum

stranám draho a jako vždy trpřti
budou straikuiící více Však ko

jíme se pevnou nadějí že občte

jež hornicí vřci své přinesou ne

budou nadarmo

Zprávy osobni

— V úterý zavítal do Omahy

pan Jan Texl chvalnfi známý ro

dák z Bruno Byli jsme potěšeni
že shledali jsme jej zdravého a

mysli nadéjné
— Milou návštěvou překvapil

nás ve čtvrtek ráno dávný přítel z

dob mladosti p Jiří Šindelář z

Chicaga s chotí Zdrželi se zde

po několik hodin a příštím vlakem

ubírali se pak do Wilber kdež

několik dnft strávili hodlají
— Ve středu by! v Omaze za

obchodními záležitostmi p Stihal

z Gretna Pan Stihal býval dlou-

há leta osadníkem v Kichland

však minulé jaro dočetl se v Po-

kroku Západu že v Gretna potře-

bují velice obuvníka a odebrav se

tam za tepla usadil se a jest se

změnou až posud dobře spokojen
— Pan F J Sadílek z Wilber

který odjel před měsícem na vý-

chod co zástupce do sjezdu Nár

rep ligy v Detroit a navštívil pak
New York a Washington kdež

navštívil téŽ pres McKinleyho a

byl svědkem přijetí předlohy celní
v kongresu vracel se ve Čtvrtek k

domovu Soudíme že jest s

cesty %yé uspokojen
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K&lo J n emy pevné SyroviS xfi4@fte
nii!pné 7 dl Sc ruché Vír yc teleii ňff Hc

St Loulu 0 srpna
1'Jfiilcť Jiní ť a poniid noopijlií

ěrrveiiá olmWit f i 2 v i sne ns trati

sfísi pro xáM HIS pru prurlncc K'4 Tvr-

dl Jnrks Ci 3 75" % 7rtc

Kukuřice minulým týdnem v c-n- í othslila

vínk IťuUi tjřduu jet upít ceny pevnřjíi ca

21HC

liavlna jiKt y pevné a iioiřnřné prortrV-dn- l
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New Orientu 0 srpna
Bavlna Je ďliy pevné proi-lFed- 7 1

— Na zakročení náčelníka taj-

né policie vznešená byla v pátek
žaloba pro křivou přísahu na
Fred Kuhe-h- o a zároveň vydán

prohledávací rozkaz na základě

jehož v příbytku téhož po krade-

ných věcech pátráno Křivé pří-

sahy měl se Ruhe dopustiti tím
že při skládání záruky za II Ma-loy- -e

kterýž jak známo zatčen

byl na podezření Že jest jedním z

lupičů kteří J A Creightoha
přepadli a oloupili udal se býti

cenným na $20000 kdežto prý
vlastně téměř ničeho nemá Pro-

hledávací rozkaz vydán proto
ana policie se domýšlela že Ruhe

za Maloy-- e dal záruku jedině
proto an týž ukradené démanty
k uschování mu dal leč domněn-

ka ta ukázala se býti klamnou

ano z ukradených věcí ničeho u
Ruhe-h- o nenalezeno Ruhe tvrdí
že i žaloba pro křivopřísahu jest

úplně bezpodstatnou an dokázati
může že majetku skutečně za

více jak $20000 má

TJplnií zclriiví : : :
má pouze len jeho! SHÍívaci orvínyJiKto

pnvldi lny ZAopa a nechuť k jldiu ohyícj-n- é

pMchaiseji velkou nemoc

Sovorův životní Halsám

ajirtt vám pravliďlnost v kaMém lúipsiiS

mI1 Viiile nervy M M Hlaváčková a

Eiriiiiíton S I) pie:
"M'li Vál Živolnl Ilal-ii- n a oevM-ři- l

se v#y dohře Vfcík kuldý v( la Jsoo

Vale léky dnhré "

ŽBNY ívlásií chválí cl dílnky llvnlitlbo Balaa- -

mu pH á' ií iierhntl k Jlilln slábnuti nar-v- ft

a boleMech laladka Cena 75c

rVUn latí
smlrajl rocn na pr6j-- řili l tni rholera

Sevprflv lék proti Hiolcřc a prfijmn

Jet ncjlepiim léki-- pni pr&jmu Míjt

udUi Wk doma Zai Uuvi-Jt- llvut svía dl-u-

Caus IS a tH

stavení :ii)0(KH) když by mela liýti
válefna nýbrž co knrioMita 1'řcd
v porovnaní i nynějšími mofskym!

Želo krok se zrfistem země tu po-

čala se pociťovati potřeba nějaké-

ho obmezenf těchto častých změn

Mimo to uznávalo se Že systém
onen vedl k tvoření mocné politi-

cké mašiny jejíž porážka byla
velmi těžkou a obtížnou A tak

ponenáhlu čím dále tím více rostlo

přesvědčení že jest zapotřeby ně-

jakého opatření kterýmž by toto
zlo bylo aspoň umenšeno když ne

odstraněno
V letech sedmdesátých byla

v úřednictvu hlavním ko-

níčkem demokratu kteříž nepře-

stávali jí požadovati ve svých

platformách Však když v kon-

gresu 47 návrh k tomu cíli byl

podán tu osvědčila se lichost úsilí

demokratických demagogů neboť
skoro všichni republikáné hlaso
vali pro předlohu kdežto skoro
všichni demokraté hlasovali proti
ní Předlohou tou ustanoveno

bylo že jisté úřady obsazovány
být i mají pouze na základě zkou-

šek a úřad nic i tak ustanovení že

setrvati mají v úřadech a nemohou

propuštěni býti jinak nežli pro
neschopnost neb neplnění svých

povinností Těmto pravidlům po
drobeni byli nejdříve úřadníci a

zřízenci poštovní a úřadníci ve

vládních hlavních úřadovnách

Systém tento šířen byl Čím dále
tím více tak že nyní vztahuje se

na více než polovici všech úřadní-kf- t

a zahrnuje všechny úřadníky
podřízené jako listonoše klerky
písaře příručí atp Ovšem vzhle
dem ku celému počtu všech úřad-nik- a

zdá se že posud značná číst

T3?


