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7 Montrta!o Kanady ozna-

mováno v úterý le mclkal tam

bývalý náS vyslant--
c v Chíli Pat

Ivgan co zvláltní jednatel odboru

pokladního za óčciem vySetřenl
dlouho již provozované podloudné
dopravy Číňanů z Kanady do Sou-

státí
V Chicagu skončen ve středu

boj mezi soupeřskými plynárnami
Ogdcn (Jas Co a Chicago Gas Co

a sice tím že prvnější ponechala
společnosti druhé čvrt západní a

jižní tato pak zase v části severní

společnosti prvé do biznisu plésti
se nebude

Státnímu odboru oznamuje
se že rozloha pěstování řepy cu-

krovky v Čechách věnovaná bude

příštím rokem značně zmenšena

neboť rolníci hodlají prý více pů-

dy věnovali pěstování obilí kteréž

stále v ceně stoupá kdežto cu-

krovka v ceně velice tam klesá

Guvernérem georgiaským ve-

tována byla v úterý předloha kte-

rouž hra v míč na kopanou zaka-

zována býti měla a sice opodstat-

ňuje guvernér toto rozhodnutí své
náhledem žc by otázka ta k roz-

hodnutí ponechána býti měla jed-

notlivým učeliŠtím jichž žactvo

hru onu pěstuje

V Des Moincs la oznáme-

no ve středu 22leté V Ballardo-v- é

sirotku sloužící v hotelu Že

v Anglii očekává ji dědictví nej-

méně $50000 obnášející a proto
také bezodkladně cestu do Anglie

nastoupla aby v dědictví své tam

se uvázala

Školní rada v Minneapolis
Minn usnesla se ve středu ukon-či- ti

rok Školní 1 březnem a to ná-

sledkem toho an na další vydržo-n- í

týchž peněz v pokladně nemá a

k vypůjčení se žádného práva ne-

má

V Crecde Colo oznámeno

ve čtvrtek zvýšení denní mzdy
všech horníků tamních ze $250
na $300

DopiŠte sí o seznam knih který
se vám zdarma na požádání ode-

šle a kde velký výběr povídek a

poučných knih hodících se co dar
k vánocům naleznete Adresujte
Pokrok Západu Omaha Nebr
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val a každou známost překaziti ji
hleděl V pronásledování tomto
neustával ani tehdy když do ní

syn jeho se zamiloval a následek

toho byl že milenci konečně roz-

hodli se z cesty za každou cenu

jej odstraniti K tomu příležitost
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Hlavní jd ítiny jon zíhm vlh-

kost a náhlé zmřny V ploty oud-n- é

zvlálté ooláfi řiUbýtu a ne-

moci náchylným Jakákoliv zrni-

na měla by býti výstrahou že

zdraví naV ochabuje a při prvém
záchvatu boUsti mít ztuhlosti údu
měl by každý svříítí %e léčení

Revmatism rnúž býti odstraněn
Paíne-ový- m Celery Compound
Čistě rostlinného to výtažku jehož
působivost v případech revmatis-m- u

objevena byla prof 1'btlpsini
z Darmouth Lék tento sesiluje
ústrojí vrací sílu nervftm regulu-

je oběh krve a takto zbavuje tělo
revmatického jedu
Nejlepším důkazem o hodnosti

tohoto léku jest dobro jím proká-
zané Ačkoliv lék tento znám je

po krátkou pouze dobu není snad
města v tomto státě kde by nebyl

spůsobil vyléčení Že splňuje
plně to co se o něm tvrdí jest
každodenně dokazováno a mnozí

odložili své berle chodíce nyní
rychle a přímo bez bolesti neb

utrpení což lze pfičítati výhradně
užívání Celery Compound
Všichni milovníci lidskosti s ra-

dostí přijmou zprávu že konečně
stává jistého a spolehlivého léku
k odstranění revmatismu a spoje-
ného s ním utrpení
Jakou příčinu má tudíž někdo

trpěti revmatismem aneb neural-

gií aneb hleděti nečinně na svého

přítele bolestí pokulhávajícího?

Nyní jest nejlepSÍ čitu ohjednnt nej
lepSÍ a nejiižitecnřjSí dar vánoční
manželce neb dceři — Ski stroj
Pokrok Západu Ohláfiku najdete na
Jiném místě Objednejte jej ihned

aby vás v čas doSel PiSte: Pokrok

Západu Omalia Nebr

Máto zahrádku?
Jestli pak víte že čauopis UoHpodář

který stojí jen $100 na celý ron

pfináSÍ v každém čím! mnoho rad
pokynů pro zahradničení A co ví
ce! Jestli pak víte že každý před-

platitel na Hospodáře obdrží i do-

platek 10c zásobu 15 paklfčků se
men zelinových a květinových
zvláS nfcb vybraných druhů jaké v

obyčejných obchodech ke koupi
nedostanete!

PoidJťjle flslo HiHpoJdFe na ukázku

Adresujte: tdt
HOSPODÁŘ Omaha Neb
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zem o 20 proč posieunejsi vsán
sotva se stane neboť v případě
jistě stávka by následovala

Sekretář pokladny

uveřejnil v úterý výroční svou

zprávu z níž vyjímáme následov
ní: Příjmy vládní ze všech zdro-

jů obnášely v uplynulém roce

$43038716789 a vydání

144843962230 Vůči předcho
zímu roku byly příjmy většími o

12091175911 a vydání bylo vět-

řím o $13594713-49- - Příjmy
pro příští rok odhadovány jsou na

$44122707668 a vydání na

$46922707668 Přistěhovalců
v uplynulém roce úřadním přibylo
do Soustátí o 11246 méně než

v roce předchozím a celkový po
čet jich byl menším než v kterém
koliv roce od r 1879

Pes ochráncem života

Z Webster City la oznamuje

te zvláštní případ zachránění živo-

ta lidského prostřednictvím psa
Učitelka M Robinsonova při po
slední vánici sněhové po rozpuště-
ní Školy postarala se o to aby

vSechny dítky bezpečně domů se

dostaly Dlouhým chozením by
la velice vysílena a tak nebylo di

vu když sotva několik yardů od

vlastního obydlí do závěje klesla

a v bezvědomí Icžcti tam zůstala

To spozorováno psem kterýž zu

řivě řtěkati počal tak že konečně

pozornost domácích k sobě upou-

tal a tito konečně sledujíce psa
na polo zmrzlou dívku nalezli a

zpět k životu ji přivedli Radou

Školní v uznání služeb jež v zá-

jmu dítek ji svěřených vykonala
udělena statečné učitelce delší do-

volená při plném platu a od rodi-

čů dítek o jichž bezpečnost s na-

sazením vlastního života se po-

starala koupen ji koník s kočár-

kem tak aby více pěšky choditi

nemusela

uhlodolu Jenny Lind v okresu Še-

bestián Mrtvola téhož nalezena

ráno a z počátku mělo se za to že

stal se obětí sprosté vraždy záhy
ale na to zjištěno že stal se obětí

surovosti stávkujících uhlokopů

před nimiž důl střežiti měl Po-

sledně viděn byl Murray v neděli

k večeru kdy v Bonanza jednoho
horníka zatknul a do osady Jenny
Lind s vězněm svým kolem půl
noci na cestu se vydal Když

jeho mrtvola nalezena byly ruce

do zadu svázány a modrý krví

podlitý pruh na krku svědčil o

tom že smrt zaškrcením spůsobe-n- a

Vyšetřováním zjištěno Že

Murphy napaden na cestě davem

stávkářů přátel to zatčeného ji-

miž střelen a konečně lynčován
načež pak mrtvola uříznuta a po-

dél cesty položena byla

Novák pod zárukou

Ve Vinton Iaf projednávána
ve středu před soudcem Burham-e- m

žádost obhájců F A Nováka

kterýž jak známo pro zavraždění

přítele svého Murayho na doživo-

tí do káznice odsouzen byl o při-

puštění téhož k záruce kteréžto

Žádosti konečně soudcem vyhově-

no záruka za Nováka na $37500


