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Vojska spojenců nalézají se

zcela nic obtěžováni ba někteří

byli docela i od ČÍBanů naproti
vzbouřencům hájeni Až bude

NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Poiir v třlbrodolu

Budovy a stroje dolu Veldon

jednoho i nejbohatSích dolů na
tříbro v okolí Leadvillu vyhoře

AUGUST PAPEŽ
VLASTNÍ

AAAAAAAAAAAAAAAAáAáAAA

£ SKVOSTNĚ ZAŘÍZENÝ

Porada len
V Indianapolis se sešla 38 srp

konvence černochů v níž se před-
ní zástupcové afrického plemene
radili o prospěch souksnenovců
Většina zástupců byla náhledu

aby se z jednání vynechala veške-

rá politika a výbor resoluční také

neudělal žádné zmínky o politice
v resoluci navržené John Green
z Clevelandu který jest na poště
ve Washingtonu zaměstnán počal
přece mluviti o politice z čehož
se strhla ohromná vřava a pranice
Green byl konečně ze síně vyve-
den a nastalo utišení Nová bouře
však vypukla když předseda ozná-

mil jména některých řečníků poli-

tických kteří chtěli promluviti k

vyslancům — Bylo protestováno
proti Whiteovi ze sev Caroliny
poněvač se vyslovil pro zkrácení
volebního práva Černochům

sťanských snaživců (Christian
Endeavors) se vypravilo z nábo

ženského fanatismu do Evropy a

nyní přijíždějí jako žebráci zpět
Po parníku Aller jich přijelo 420
ale žádný neměl ničeho mimo Spi

navého a otrhaného obleku na

sobě

V Saratoga N Y se sešli

američtí právníci ku 23 výroční
konvenci

Joseph Smith syn zaklada
tele mormonské sekty měl

Kansas City přednášku v níž roz

hodně popíral že otec jeho hlásal
mnohoženství Zásada bigamie
byla přijata dle vývodů Smitha za

článek víry mormonské teprve v

Salt Lake City po smrti jeho otce

Parník Thomas přivezl do
San Franciska z Manily 261 ne

mocných vojáků 31 trestance vo

jenského 223 cestujících a po
cestě zemřelo 7 lidí

Z Belle Fourche S D vy

praveno byio v jediném ani 14
vlaků s dobytkem na východ

Prodej dobytka z Černých Vrchů

bude prý letos dvakráte tak velký

jako loni

Vojenský odbor ve Wash

ingtonu rozhodl povýšiti gen
Chaffee vojenského velitele 1

Cíně na brigádníka až generál
Wheeler z činné služby odstoupí

V St Joseph Mich se do

byli lupiči na poštu a sebrali tu

peněz a kolků v ceně od $5000
do $10000 aniž by zanechali po
sobě stopy

Paní McGillová v Maryville
Mo obdržela zprávu o náhlém

úmrtí syna svého v Jetmore která
na ní tak účinkovala že v málo
minutách skonala též

rvoiem ťour Mile Lreeku v

Coloradu hoří lesy a požár ten

nabyl velikých rozměrů

Společnosti dráh Great North
ern Nor Pacific a u Pacific se

dohodly na zavedení starých cen

dopravních a na zanechání dalšího
boje Teď ještě chtějí donutiti

společnost Santa Féaby se s nimi

spojila
Dráha St Paul najala na 100

let dráhu do Dulutb tak že bude

doprava z Chicaga přes St Paul
až do Duluth kontrolováva jednou
společností

V Cincinnati zemřel David
Sinton a zanechal jmění asi Í20
000000 jez nadělal za svého ži
votá neb sem byl přivežen jako
tříletý chlapec ze Skotska Dětí
neměl a celé jmění podědila paní
Taftová manželka vydavatele Cin- -

cinnati Times Star

Dělnická stávka na kanadské
Tichomořské dráze byla skončena

30 srpna vzájemným se dohodnu
tím

V sousedním Couneil Bluffs

byla odbývána republikánská kon-

vence která měla navrhnouti kan-
didáta pro okrskový soud 15
soudního okrsku iowského Po
dva dni bylo hlasováno a vždy
byla stejnost hlasů až teprve při
97 hlasování obdržel Wheeler z
Couneil Bluffs většinu

Z vězení v Coal City Ga

uprchli tři trestanci byli však
dostiženi a když na vyzvání stihá-tel- ů

nezůstali státi bylo po nich
stříleno Dva zůstali na místě
mrtvi třetí však uprchnul

Zástupci národní společnosti
poštovních poslíků se sešli ku po-

radě v Daroit Mich Jest jich
asi 400 a zastupují 16000 členů

V Glenwood Springs Colo

se sešli zástupci všech velkých
společností dráh aby se doroz-
uměli o ceně za dopravu od Atlan
tu k Pacifiku Zástupce dráhy
Santa Fé protestoval proti tomu
ie veškeré vojsko jest dopravová-
no na tichomořské pobřeží po
dráze Southern Pacific a žádá pro
svoji dráhu za to buď náhradu
nebo část dopravy vojenské
' Dělníci zaměstnaní u firmy

Monongahela Consolidated Coal
and Coke Co byli uvědomění Že

it září bude jim snížena mzda
o 25 proc Dělníci praví že bu
dou stávkovali bude-l- i jim mzda
snížena

V Leavenworth Kan zasta
vilo asi 000 uhlokopů práci aby
si vymohli zvýšeni mzdy ze 76
centů na 90 od tuny

V Rapid City S D vyho
řela největší pila Prince a Bakera
čími Škody za 115000 spůsobeno
která jest ale kryta pojištěním

Mezi chicagskými plynárnami
vypukla vojna Municipal Gas
Co snížila ceno plynu na 60 cto
za 1000 krychlových stop a jiné
společnosti ji následovaly

in&iii nvanicuit 1
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Jsouce vedení snahou učinili

P Z listem pokud možno doko-

nalým a rádcem spolehlivým pro
našeho českého farmáře a obchod-

níka rozhodli jsme se přinášeli

pravidelné tržní rozhledy v kte-

rých pojednávati budeme vždy o

poměrech panujících na tržištích

evropských i amerických a o vy-

hlídkách jež tržiště ta poskytují

pro rolnictvo a obchodnictvo

Porovnáme-l- i důkladně veškeré

poměry které nyní panují v Ev-

ropě i v Americe tu dospějeme k

náhledu že poměry ty jsou velice

příznivý pro našeho rolníka a že

některé plodiny jeho nejen nyněj-
ší dobou cenu svou udrží ale že

cena jich se může značně zvýšit
jako ku př u pšenice Pro tuto
farmář nalezne letos znamenitý
domácí trh (hlavně zůstanou-l- i

politické poměry tak 'jak jsou) a

dobrý venkovský trh

Obchod na chicagské plodinové
burse s pšenicí je v těchto dobách

vždy slabým poněvač každý vy-

čkává jaké poměry se utváří a

jaké množství pšenice objeví se po
žních na veřejném trhu Letos

je ohehod s pšenicí čilejším nežli

kdy Jindy z Liverpoolu v An

glii dochází stále objednávky na
naši pšenici a předešlý týden uči

něny smlouvy na značné dodávky
čímž cena na chicagské burse po
někud stoupla Vedle toho mly
náři uznávajíce že nynější cena

pšenice jest dosti nízkou činí po-

ptávky — sice opatrně ale vzdor
tomu důtklivé Z Oděsy a Niko- -

lajeva došly zprávy ne právě příz
nivé o pšeničné žni v Rusku a

vezmeme-l- i v úvahu méně nežli

prostřední žeH Spoj Států tu vi-

díme v nynějších poměrech jen
růžové vyhlídky pro pšenici naše
ho farmáře

Též po korně byla za poslední

týden dobrá poptávka z venkova
vzdor tomu však plodinová bursa

chicágská oznamovala mdlý trh
To dá se ovšem vysvětliti zpráva
mi o veliké žni korný která jest
letos odhadována skoro na 2

tisíce milionů bušlů Odhad ten
zdá se být ale přemrštěným a po-

slední deště v Iowě a v Nebrasce
komu značně poškodily kdežto v

Ilhnoisu a v Kansasu trpí koma

opět přílišným suchem a horkými

větry Kornová žen" Kansasu od

hadována původně na 75000000
bušlů a nyní odhad snížen na

50000000 bušlů což je značný
rozdíl

Žito na ruce ležící nalézá od

mlynářů dobrý odbyt a následkem
toho cena jeho taktéž šla vzhůru
ovšem jen nepatrně Oves byl
ale velkými nabídkami pocházejí
cími z nové žně snížen

Živý dobytek nalézal dobrý a

stálý odbyt a nynější velmi slušné

ceny jeho dle všech příznaků po-

trvají ke prospěchu farmáře

Myšlénkové jiskry

Bezuzdná vášeň často dovede
člověka na dno propasti

Někteří pokrytci snaží se ze

svého náboženství udělati plášť
aby zakryli ním své chyby

Nejvčtšfm nepřítelem dělnictva
jest dělník který zahálkou zne- -

uctívá práci '

Stává se velmi zřídka že ne

úspěch bývá společníkem pilnosti
a vytrvalosti

I kdyby každé přání člověka

vyjevilo se mu skutkem tu přece
nalezli by se mnozí kteří by byli
nespokojeni Taková jest lidská
povaha

Mnohý evropský šlechtic chlubí
se svými předky ale tito jistě
kdyby byli na živu styděli by se
za to že mají takového potomka

Mnohý člověk stráví nejvíce
svého času kritisováním práce ji-

ných kdežto by prospěl sobě i

lidstvu lépe kdyby se chopil plod-
né práce sám

V jedné věci trpíme rozhodně
převýrobou a sice tak zvaných
"dobrých rad" které jsou laciné

jako hniličky a přece málo kdo se

po nich shání

Řekni pravdu a nestarej se o to
co mluví jiní Ty jsi zodpověděn
pouze za jeden jazyk

Pfllraa en lt hoch t klerkl do h(
H3 tělu mi! amet dolita éíat

t patt Jen mhullcl m poMdtnfck radla
acbf te hIM Nabídky pud tdrvKHi Jwli

Pekingu a do Taku i Tiencinu
stále nová Dřibvvaií Mocnosti

které proti Číně zakročily nevědí

nyní co si a Čínou počíti Spoj
Státy překvapily ostatní země

prohlášením že ony cíle pro něž

vojsko do Číny posílaly již do-

sáhly Vládě Spoj Států neje
dnalo se o nic jinéhonežo oebra
nu svých příslušníků a osvobození

svého vyslanectva z Pekingu Uče!

ten jest dosažen a vláda naše jest
hotova k odvolání svého vojska

Pekingu o náhradu pak za škody
příslušníkům americkým spůsobe
né má se vyjednávati s vládou
čínskou která by byla za další po
řádek v zemi zodpovědnou S tím

to prohlášením vlády Washington
ské se Rusko spokojilo a přidalo
se ku straně naší ostatní mocnosti

pak jsou u veliké nesnázi neb
nevědí kterak by se zachovaly
Hlavně Německo nechce o odvo
láni vojska z Pekingu slyšeti :

odvolává se na to že není v Číně

vlády zodpovědné která by za po
řádek a za poskytnutí náhrady za

škody povstáním spůsobené ru
čila

Nyní závisí celá čínská zápletka
od toho jaká vláda se tam utvoří
Li Hung Cang se představuje co

plnomocník čínské vlády ustano

vený k vyjednávání se spojenci
některé vlády jej za takového

chtějí uznati některé však niko

uv u císařské rodině cinske se
neví ničeho kde se nalézá a zdaž

jest cíiařovna vdova či císař za
vládce uznáván Tím jest jednání
o mír velice stěžováno což činí
záminku některým mocnostem

obsazení některých částí Číny voj
skem svým Jen Spoj Státy :

Jíusko se zasazují o udržení cel i

stvosti říše čínské kdežto ostatní

vlády by rády Čínu roztrhaly a

každá si z ní kus přivlastnila
V Amoy vypukly též nepokoje

čehož využitkovala vláda japanská
a vyslala tam vojsko Také An

gličané vysadili své vojsko
Amoy a panuje domněnka že jest
to počátek připojení k Japansků
Všude se jeví mezi vládami nedů
věra jedné k druhé Již ohledně
obsazení císařské části Pekingu
panovalo velké nedorozumění

Kdežto někteří vojenští velitelovi
usilovali o to aby v císařském

paláci byla posádka vojenská
ubytována nechtěli na to jiní do- -

pustiti poněvač by tím byli CíSa

ne velice podrážděni neb oni

jmenují onu část města "zapově
zeným městem" a nikomu mimo

vysokých hodnostářů nebylo ni-

kdy dovoleno do té části města
vkročiti Jak se oznamuje nyní
jsou jen brány města zapovězené
ho obsazeny vojskem cizím a pa
láce 1 služebnictvo v nich jsou
ponechány na pokoji

Telegrafické spojení mezi Pe

kingem Tiencinem a Taku bylo
sice již docíleno ano i železniční

spojení aspoři z velké části ale

zprávy z Číny docházející jsou
dosud neúplné a nespolehlivé
Docházejí zprávy do různých ča

sopisů jen asi proto aby tam něco

bylo a aby to mohlo býti zase

příště vyvráceno Tak se ozna
movalo o veliké porážce ČÍBanů
od Japanců pak zase že vojsko
čínské vraždí Boxery a odzbrojuje

je jindy opět že Číňané táhnou u

veliké síle na Peking ale všecky

ty zprávy nejsou zaručeny a jsou
to asi novinářské kachny
Do veřejnosti však došly dví

správy které se s více stran po
tvrzují a které vrhají špatné světlo
na civilisované Evropany Ozna-

muje se že vojáci evropští v Číně

loupí a přivlastňují ti vše co ně

jakou cenu má Tvrdilo se totéž
i vojácích amerických ale těm to
bylo od důstojníků zakázáno a

pakliže některý něco uloupil stalo
se to proti zápovědi O ostatním
vojsku spojenců se však sděluje
že loupilo a dovolením svých dů-

stojníků a nejhůře prý řádili vo-

jáci francouzští kteří nedbali zá-

kazu důstojníků a loupili dále
Druhou nepěknou zprávou z

Číny jest že se teď obviňují vzá-

jemně ze zbabělosti cizinci v Pe-

kingu obležení s vojskem které
je osvobodilo Kdežto vojínové
na pomoc obleženým spěchající
přestáli těžké útrapy na cestě žili

prý obležení v legacích jako páni
a mohli prý se do nekonečna brá-

nili Boxerům Obleženi zase
tvrdí Že k osvobození jejich ne-

bylo tolik vojska třeba to prý
mohlo býti provedeno dávno a

vojska spojencův a tím odkládala
1 bázně před Boxery Též došly
různé zprávy" od misionářů ve
střední Cíne o aiebi se dávno
oznamovalo ie byli povražděni
Někteří 1 nich oznámili ie nebyli'

vše náležitě vyšetřeno shledá se
že ten poprask a ukrutnostmi Čín

skými naproti cizincům byl velice

přeháněn

Krajina mezi Tiencinem a Pe-

kingem kudy vojska spojenců
táhla jest velice spuštěna a vyje'
dena tak že tam Číňané trpí veli

ký nedostatek Též velká číst
Pekingu jest zničena ohněm
kulemi dělovými lidu pak se ne-

dostává přístřeší i potravy Panu
je obava že v Číně vypukne hlad
a mor

Válka jifao-afric- ká

Machadodorp poslední to úto
čiště Boerů byl konečně od An

gličanů obsazen a Boerové ustou

pili do hornaté krajiny na sever
Také Elandsfonteia byl od Angli
čanů obsazen když z něj Boerové

ustoupili Jest patrno že odpor
hrdinných obránců svobody boer-skýc- h

republik je zlomen že již
jen nepatrná část jich klade odpor
vítězným Angličanům President

Kruger se zbytkem svých věrných
nalézal se posledně v Nelspruitu
blíže hranic portugalské osady a
z Lourenzo Marquez se oznamo-

valo že byly učiněny přípravy k

jeho odvežení do Evropy

Přemožení Boerové ovšem se
mstí svým nepřátelům škodíce

jim kde mohou začež jsou od ví
tězů trestáni Tak-s- oznamuje
že gen Roberts nařídil aby bylo
asi 30 farem burských vypáleno
za trest že přerušeno bvlo v té

krajině železniční spojení Dále

bylo pro tentýž zločin pokutováno
asi 50 Búrůa na zaplacení pokuty
jim každému zabavena osmina

pozemků f
Veškeří od Boerů zajatí angličtí

vojáci byli již ze zajetí propuštěni
neb je Boerové neměli již kam

ukrýti i

Gen Roberts vydal 1 září pro
volání jímž se zrušuje samostat
nost Transvaalu a země ta se při-

pojuje k osadě anglické co kolo
nie transvaalská f Zpráva o tom

byla podána sněmu osady kapské
a přijata byla od oposice vážným
mlčením kdežto přívrženci mini-

sterstva k ní tleskali — To je asi

poslední akt té jiho-africk- é tra-

gedie! -

Z FILIPÍN

Z Manily bylo oznámeno že
komise která má vládnouti na
ostrovech uvázala se u vládu 1

září Její snahou bude především

provésti volby obecní všude a zří- -

diti nejprve samosprávu obecnou
než se bude moci přikročiti ku
zřízení správy zemské Největší
překážku ve všem činí povstalci
jichž jest sice hrstka ale udržují
ostatní obyvatelstvo v hrůze vraž-

díce ty kteří se Američanům na
klonili Nejhorši poměry panují
v jižním Luzonu kdež mimo měst
od posádky americké obsazených
se nesmí nikdo odvážiti ku pro-
hlášení se pro Amerikány Je v

tom okrsku 18000 mužů vojska
amerického a přece není po ven
kově nikdo životem neb majetkem

jist před povstalci V provincii
Laguna de Bay byli obecní úřed
níci obce Bay povražděni za tože
přijali úřady z rukou Amerikánů
a všem jiným podobným hrozí to-

též Proto se nesmí pomýšleti
ještě na stažení vojska z Filipín
neb by to mělo za následek straš-

né vražděni všech domorodců
kteří se a Američany jakkoliv
spřátelili Ani vojsko americké
není bezpečno mimo měst obsaze-

ných a během minulých 14 dnů

bylo tam zabito z 2 Američanů
mezi nimiž dva kapitáni a dva po-

ručíci

DROBNÉ ZPRÁVY

V Milwaukee zahájena byla
30 srpna konvence pojišťovacích
agentů a přijat tu návrh aby se

organisace přeměnila v tajnou

Soudce Polock ve Fargo N
D rozhodnul Že pí Ema Dean

Morganová se nedopustila biga
mie když po několikaletém sou-

žití opustila Morgana a nechala
se oddati a Jamesetn Dolevm

poněvač prý a prvním mužem ne-

byla oddána

Ve Fall Riveru Mass ' se

usnesli majitelové tkalcovských
továren snížili od 17 září mzdu o

! 1 procent kteréžto usnešení bylo
asi od třetiny vy rabi tel ů přnato

V Pottstownu Pa zahájily
opětnou činnost tamní hřebikár-n- y

které po několik měsíců za-

hálely čími asi 600 dělníků za-

opatřena práce

ly a8 srpna Ztráta obnáší přes
460000 Dolní inženýr setrval
tak dlouho ni svém místě až vši-ck- ni

horníci byli z dolu vytaženi
Několik horníků zachránilo se ji-

nou cestou Inženýr byl těžce

popálen a svůj hrdinský čn za-

platí snad Životem

Bouře v Nome

Parník Senátor priploul do Sea-to- n

Wash z vod alaŠských a

přinesl zprávu) že město Nome na

pobřeží Cape Nome zastiženo bylo
krutou bouří Po bouři bylo na

pobřeží sebráno 38 mrtvol lidí
kteří zahynuli a pohřbeni byli od

úřadu Parník Senátor přivezl z

Alašky 250 cestujících a za $320-00- 0

zlatého písku

Nešťastný výlet
7 Betlehemu a AllentownuPa

byl pořádáa minulé neděle výlet
do Atlantic City jehož se účast-

nilo množství lidu Jeden vlak s

výletníky sestávající s 10 kár
lidmi naplněných vrazil na stanici
Hatfield do vlaku mlékařského

který tu skládal mléko a u nějž
byly též dva vozy osobní připnu-
ty Vlak výletní jel rychlostí 35
mil za hodinu a plnou silou vrazil

do vlaxu mlékařského jehož vozy

byly rozbity na třísky a z vlaku

výletního 6 z 10 kár bylo též roz-

bito Z trosek se ozýval nářek

raněných a přikročeno ihned k

jich osvobozování Z trosek bylo

vytaženo q mrtvol další 4 těžce

ranění pak brzy po nalezení ze-

mřeli a více neb faéně raněných
jest přes 30 Poněváč většina

výletníků pocházela z Betlehema

byl rychle sestaven zvláštní vlak

a všichni i mrtví a ranění dopra-
veni zpět do města toho Druhá
část výletu vjiném vlaku se nalé-

zající byla na cestě signály zasta-

vena a vrátila se též do Betlehema

kdež nastal strašný sběh obecen-tv- a

neb každý chtěl věděti
mezi zabitými neb rauěný- -

mi též jejich přátelé neb známí—-Mez- i

poraněnými je též zástupce
pennsylvanské legislatury W H

Rescsbcrry jemuž bla rozbita
čelist? a utrpěl vnitřní poranění
Kdo neštěstí zavinil nelze říci ale

vina spočívá buď oa atrojvedou
dm výletního vlaku neb na tele- -

'
grafistovi

Srážka výletního vlaku
Na dráze Cbesapeak v Mary- -

landu vjel výletní vlak vracející
se z pobřeží do Washingtonu na

postranní kolej a vrazil do prázd
ných kár tam stojících Konduktor

výletního vlaku byl zabit strojve
da topič a jedna ženská pak těžce

poraněni mimo několika lehčeji
raněných

Neštěstí na káře

V Silver Lake výletní to
místo nedaleko Akron O vzňalo

e dno elektrické káry od elektro- -

vodiče což spůsobilo zděšení
mezi cestujícími Lidé se úpr-
kem hnali z káry a jakýsi Ferdi-

nand Bargetz při seskočení nara-

zil hlavou o sloup tak že zůstal
na místě mrtev Tři ženské byly

při tom poraněny

Pivovary se spojují
V La Crosse Wis Se spojily 4

pivovary v jednu společnost a ka

pitálem #1300000 vystavějí je-

den velký moderní pivovar a ty
staré zavrou Jen velký a nový

pivovar Gundovy společností se

nespojil a ostatními neb jest již
moderně zařízen

Vlak oloupen

Nedaleko Table Rock Wyo
přepadlo a oloupilo 5 zakuklenců

rychlík dráhy Union Pacific v noci

na 30 srpna Když se vlak blížil

ku stanici Table Rock objevil se

na uhelném voze lupič a revolverem

v ruce a poručil strojvedovi zasta-vit- i

vlak u ohničku u tratě rozdě-

laného- Zde vstoupili ještě další

4 lupiči na vlak kteří dynamitem
roztrhli železnou pokladnu expres-

ní společnosti a vybravše odtud
eo jim pod ruce přišlo vsedli na
koně zde připravené a zmizeli --

Vlak dojel do Green Rivcr kde

podáoa zpráva o loupeži a hned

vypraveny byly sbory ku stíhání

lupičů Úřadníci dráhy U P

ihned vypsali odměnu #1000 na

hlavu každého z banditů ať bude

chycen iiv nebo mrtev a poněvač

lapičí sebrali také něco z poštov-

ních zásilek vypíše snad i vláda

odměnu na polapení jejich Mno-

holi se podařilo lupičům ukořistit

nebylo oznámeno neb expresní
iřadníci to tajL

I 11otel I
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

severo-západ- ní roh 27 a L ul

SOUTH OMAHA

Tel y hostinci 124 Tel t kotem 243

Obsluha vzorná
Zařízení moderní

Zvláštní pozornost věnuje se přes

polním pánům hostům 301

?? ???ffW9 fM tff ¥ f f fTe

K laskavému

povšimnutí

Oznámili Jsme před 2 týdny že ctěným
předplatitelům "Pokroku Západu" kteří
měli předplaceno na dvojtýdennlk vSak

nyní dostávají týdenník jelikož vydává-
ní dvojtýdennfku nynějším vydavatel-stve-

bylo zastaveno postaráme se o ná-

hradu '
To stane se co nejdříve již příštím

měsícem Chystám se totiž změniti ny
nější Knihovnu Americkou v týdenník
zábavný a poučný pro rodinu i dům a
budeme tento novy týdenník zasilati
všem předplatitelům dvojtýdního Pokro-

ku Západu po tak dlouho jak měli před-

placeno

bude listem ícela rotdilným od vSeeb dosa- -
vadnlcb Bude mitl nsporaaani i oosan iceia
Jiní než kterýkolivěk z nynějších íasopisft neb
Uštů
Tak 1ako náS "HosDodaf" lifii se od jiných a

íten je při jiných a mimo jinch íaiopisů tak
Daae 18 novou umaovnou Amencmu iwbude vychizeti týdně o 16 Hranách vetkoatl
větii než "Hospodář" a bude tak jako tento
Státl -- l - - '!„- --

nouze $1 MJflt OTlei t předplaceni

Jame steeTědCěnl Ce a! novou 'Knihovnu
Americkou" předplatitelbm v ruce vlotínje „

bude každý i nich uzoávatl ie dostalo se mu
plně náhrady u to druhé říslo "Pokroku Zá-

padu" které oo dvo1tdtnlk dnutivaW m

Těm kteří měli předplaceno tět mimo "Po-

kroku Západu" na "Knihovnu Americkou"
prodlouženo bude předplatné o tolik vlče

Přes jeden tisíc upomínek
zaslali jame před 4 týdny na dluhy v obnosu
přes 16000 Jsme překvapeni! Ne snad tím
návalem peněz za dlužnt částky toto ale tlm
in ani 1ndna desetina dluhulScich neráělla aa
ozvatl na naii upomínku TJvědomujem tímto
▼iechny že jsme to nemínili žertem Oo nám

patři co nám odběratelé Pokroku Západu dlu-

hují to musíme obdržet! Tiechny žádáme o

neodkladné vyrovnání
a prosíme aby nenutili naa tte krokom ostrej-aíi- ii

ku kterým sáhnout! byť 1 neradi

m-iisixn-
e

Jestli dluhující nezapravi dluhy své v
dnech Máme peněz těrrh zapotřebí

hned a vyzýváme proto vseehny dlužníky aby
DOotálelf se zásilkou povinnosti své
Dále znovu upozorňujeme že Národní Ti-

skárna a nižepsaný nemají pranic co děiatl
vydáváním Pokroku Západu Ten časopis je
od 1 srpna t r vydáván Vyd Bpol Pokroko-
vou jejíž předsedou Je p B V Mlikovský a
sekretářem p Václ Burel Na starou adressu
Pokrok Západu aneb na Vydavatelskou spo-
lečnost téhož nechť je posíláno věschno před- -

vžak ale dluhy za
řlatnéanenanižepsané náleží společnosti
nížepsané kteráž podržela eelou tiskárnu
a knihkupectví a vydává Hospodáře a KnU
hovnu Amerlckos

Tedy pozor !

Předplatué na Pekrok Západu phjími ten
list pod svou adresou
Doplatky neb dluhy za P Z do 1 srpna t

r jakož i předplatné na Hospodář a Knihov-
nu Americkou přljimá jakož 1 knihy prodává
a tiskové práce vieho druhu hatovi:

NÁRODNÍ TISKÁRNA

509-5- 11 South 12th Street Omihi
: : Jsn Rosický 'předsedu- - "~

Náíelník indiánského kmene

Cheyenne starý Porcupine dal se
do tance duchů se sedmi přívr-
ženci Byl však zatčen aby ostat-

ní Indiány nepobláznil jako před
io lety a bude nejspíše zavezen

kamsi do vzdálené agentury

Krása nejde pod kůži

a je--li kdo akuteřnř krásný ztrácí ve-

lice na cení podoba jeho má-l-i špat-
nou kůíi Aby byla jemná T pletivo
čerstvá a krásná kůže musí býti
sdravá a zdravá kůícmůíe býti jenom
na zdravém těle Všechny upotře beaé
látky s těla lidského — a těch je za 2
hodiny množství veliké — mntf hftí
odstraněny s těla vylučujícfmiilázami
— ledvinami střevy a potnimi dírka-
mi Zastaví-l-i některé c nich práci
připadne úkol jejich na ostatní pfctla
je a nemoc jest následkem toho
Taiemtťvl třlwného zdraví zpnělvi v tom

abychom si udržovali jedrn každý orgán tllts-B- ý

v normál nim stavu ěebož docílíme pralo
výživnou stravou venkovním pohybem a Ča-

stými koupelenL Je-- li vsak již rovnováha

porušena ta je třeba atéci nklAiii ne)
lepfti jnt lék osvědosný který zwmoe asjista
oditraai

11
jest otvědVnfm vyzkoatVafa tékea Mo
arunn UTU1 wna vaas SOOrT

rYaaivtssvtade Vvribt hjdlni Tta Dr

i H MeLana Mdkás On Si Umm Mě

Politická rozprava

Národní Občanská Jednota
(Nat Civil Feder) v Chicagu
uzavřela uspořádali veřejné debaty
politické na nichž by brali podílu
nejlepší řečníci političtí Debaty
ony mají býtí zahájeny 24 září

předmětem rozprav těch má býti
tak zvaný Imperialismus peníze a

trusty Zvolen byl k tomu výbor
sestávající z přívrženců různých
stran politických a jedním z těch
to vybora je take krajan nás pan
Edw Rosewater vydavatel Onu
na tste K teto debatě byli po
zváni a většinou již také pozvání
přijali: Jacob G Schurman před
seda filipínské komise J Barrett
bývalý vyslanec v Siamu Samuel

Donnelly předseda typografické
unie senátor John Spooner Ka-

rel Schurz Bourke CockranSam

Gompers a j v

Pomoc prospektorSm

Od dobrodruhů zlato na Alašce

hledajících dožla do Washingtonu
snažná žádost aby jim vláda po
mohla se vrátiti do Spoj Států
dříve než zima nastane Je tam
množství lidí kteří nemají od
Čeho Živi býti a přeplav zpět také

zaplatili nemohou Bylo tedy na
řízeno spolkovému dopravnímu
parníku Lawton který připloul
do San Franciska aby se co mož
no nejdříve vypravil do Cape No
me by tamodtud převezl ty jimž
hrozí záhuba přes zimu Na par
ík Lawtoa rúú£oo bude přijmouti

asi 700 osob

Kazatel oblsen

V Releigh N C byl 31 srpna
oběšen ve vězení černošský kaza-

tel Thomas Jones Zavraždil 6

členů jedné rodiny a jeho černi
soukmenovci jej chtěli lynčovali
v březnu kdy zločin jeho byl vy-

zrazen Ač byl Jones kazatelem

zapíral zločin svůj a nechtěl činiti

pokání až teprve tři dni před po-

pravou V době popravy jeho se

shromáždilo před vězením mnoho
černochů ale chovali se tiše

Kdy pocítila teprve úilnek!

Jak hrotně vypadá domácnost

když onemocní hospodyně na del-

ší Čas nemůže si tak snadno před-
stavili kdo toho nezkusil! Paní
Josefa Hrabákováz Drill O pro-
dělala onu smutnou zkoušku ale

na konec přece jen šťastně své

choroby se zprostila zač nyní vy-

slovuje vřelý dík svůj pouze J os

Trinerovi 437 W i8th St Chi-

cago III

"Cítím se rozhodně zavázána"
píše "oznámiti vám obdivuhodný
blahodárný účinek vašeho hořkého
vína kterému jedině musím být!
povděčnou za opětné nabytí zdra-
ví mého jehož ztrátu jsem tak
bolestně pohřešovala Bylať jsem
atížena před delším již časem zlou
žaludeční chorobou při které va-

lem hynula moje ubohá domácnost
Nemohla jsem jsem jisti nemohla

jsem pracovali velikou slabostí a
stav můj horšil se den ze dne
vzdor tsmu že jsem měla po
dloubou dobu osvědčeného vrt
lékaře Tento sice stále tvrdil
že mi jest lépe ale nemohla jsem
mu bohužel uvěřiti poněvadž
jsem pořád cítila spíše právě na-

opak To činilo mne při dlouhém
již průběhu trapné choroby přímo
zoufalou Tu na radu p Josefa
Beránka zde koupila jsem si od
něho Trinerovo léčivé hořké víno
a po využití jenom 6 lahví pocítila
jsem účinek' již nejlepší Cítím
se teď zcela zdravou ba lépe než

kdykoliv před tím neboť vrátila
se mi nejen chuť k jídlu ate vů-

bec i k Životu síla i dobrá nálada

Nepoznala jsem také lahodnějšího
léku nad Trinerovo hořké víno
které dle svého nejlepšíbo uznáni
a svědomí doporučují všem trpí-
cím a slabým ke stálému užíváni

jak í já nyní činím a znamenitě
mnt to pMiluje

Win Moapn nea

"K
"-


