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NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
V

mu Na konec ještě zapěl odbor
Sokola ''My

-

contry" načež se

Calvastoi 4 okolí

Konečně byly poměry v nešťast SOUT II OMAHA i AUGUST PAPEH
ř

f v

před 10 už lety prorokovali Trine-rov- u

léčivému' hořkému vínu že

stane se všeobecně uznaným spo-

lehlivým a oblíbeným lékem pro
všecky žaludeční neraoce jež roč-

ně zničí pravidelně daleko více

zdravých jinak lidí než-l-i všecky
živelní pohromy Vyrábitel jeho
Josef Triner 437 W i8th St
Chicago Illj který dlouhými te-

prve zkouškatpi dospěl pravého
poměru v jakém se smísiti musí
celá ta řada léčivých hořkých by-

lin aby dosaženo bylo nejmocněj-šíh- o

účinku zdravotního poskytl
v něm neomylný prostředek proti
nezáživnosti řácpě špatné krvi
a všem následkftra těchto chorob

Povzbúzujeť Tkinerovo léčivé hoř-

ké vino trávenf upravuje stolici
čisti a dodává krev osvěžuje a

sílí v každém směru a to nejen tě-

lo ale uzdravujíc toto působí i

jasnou mysl Kdo je pravidelně
užívá chrání se nejlépe proti mno-
hem hrozivějšímu nebezpečenství
než-- li jsou pohromy živelní!

Bankovní loupež
V městečku Winnemucca v Ne-

vadě byla banka ouloupéna o
% 15000 v pravé poledne od tři

lupičů Bandité vešli do dveří a
s napřaženými revolvery donutili
5 lidí v bance se nalézajících

ruce Jeden z lupičů
rozkázal pokladníku otevřití po-

kladnu a podati mu všecky zlaté

peníze jež tam měl Když se tak
stalo vyvedli lupiči úředníky zad-

ními dveřmi do uličky kde měli
koně připravené a šednouce na
ně ujeli Tu teprve byl učiněn

poplach po lupičích bylo vypále-
no několik ran ale bez účinku

Ozbrojená četa občanů se jala lu-

piče stíbati také do nejbližšího
městečka Golcondy bylo telegra
fováno o loupežiodkud se též četa
stíhatelů vypravila ale o zatčeni

lupičů nedošly žádné zprávy

Opít černoši lynčováni
V okolí městečka Ponchatoula

v Louisianě se dělo mnoho krá-

deží což obyvatelstvo velice ro
zezlilo V noci na 20 září byl
vykraden opět důra jednoho obča-

na a lupiči při tom podřsfli pani
domu tak že se pomátla na roz-

umu Na to bylo 14 podezřelých
černochů zatčeno ale v noci se
seběhlo mnoho občanů k vězeuf

dobyli se tam a vy véd o 11 ce čtyři z

nejznámčjších zlodějů oběsili je
na větvích stromu Hned před vě-

zením Četné obyvatelstvo však
čin ten rozhodně zavrhuje jejž
ve veřejné schůzí odsoudilo
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VLASTNÍ! V

I SKVOSTNĚ ZAftíZERÝ

l HOTEL
severo-západ- ní rob 27 a L ni

SOUTH OMAHA
f

Tel v hostinci 124 Tel r lotem 243

Obsluha vzorná
Zařízení moderní

Zvláštní pozornost věnuje se ples
polním pánům hostům 3m

Okrasa
vajoho domova táleži na tom
čím DnleDÍte vate zdi A by vy- -

padaly krAeně a aťy polepeni
"trvMHvý1" milí bysTd~o- -

lítl rtn

C 0 D PAINT

WALL PAPER STORE

v Murphy bločku
431 ser 24 unce

(

A fV BABCOCK řiditeh

HlaTflí stan piCtaMoié sklo

Ceny Jsou o níco nlžlí nei v kterém-
koliv Jiném obchode v meati

Zprávy spolkové

Podp Sokol Tyrš čís I

Sokolové pozorl — Dnes (26

září) odpoledne určitě v 1 hodinu

dostavte se všichni v stejnokroji i

bez stejnokroje do síně spolkové
odkud se půjde na průvod Ak- -

Sar-Be- n Jan Chleborádtaj

Tábor Nebraska í 47 71 lW1
?f Všichni Jesnící 1 sousedé! do „
stavtež se dnes o 1 hod odpol do

spolkové sfa odkud vyjd$ se Y

průvodu na místo výborem pořa- -

borům MWA vyhraženó
K Smrkovký V c
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POLITICKÉ

O vyiUoectvf v Italll

nestojí američtí politikáři Ny-nžj- ší

vyslanec Draper ae poděko
val vyslanectví do Říma bylo na-

bídnuto bývalému guvernéru
Wolcottovi ale

ten je též nepřijal

Politický Uskok

provedl v Utahu Aquila Nebeker

předseda státního senátu-- ' Guver-

nér Wells a státní tajemník Ham-mon- d

odjeli do Pocatello Idaho

aby poslechli řečguv Roosevelta

dle státní ústavy pak má předseda
senátu právo zastupoval guverné-
ra v jebo nepřítomnosti Tu Neb-

eker použil té příležitosti a jme-

noval soudce powerse spolkovým
senátorem a ustanovil různé státní

úředníky na místa nynějších" Gu-

vernér se vrátil druhého dne

a vekeré nominace Nebekerovy
zrušil

Guv Roosevelt

na své agitační cestě po západu se

těší ohromné návštěvě obecenstva
Kdekoliv mluví všude se dostaví
nesčetné davy obecenstva ano i

na všech malých nádražích kudy

jede se sjíždí mnoho lidu venkov-

ského jsouce žádostiví slyšeti a

vidčti plukovníka někdejřích drs-

ných jezdců V Salt Lake City
očekávalo Roosevelta 150 pasáka
s nimiž se muse projeti na koni

Síně kde mluví nemuhou nikde

pojmouti obecenstvo které se do-

stavuje k jeho poslechnutí Po-

dobného přijetí se dostane příštího
týdne také plukovníku Roosevel-

tovi v Nebrasce neboť se všech

stran se oznamuje že se po státě

konají veliké přípravy k jeho při
jetí

Prohibiční strana

při letošní agitaci volební násle

duje příkladu stran druhých a vozí

své kandidáty ve zvláštním vlaku

po zemi Vlak prohibiční vozí

kandidáty strany té a některé z

jejich' řečníků kteří mluví ve

schůzích které již před tím od

přívrženců strany té ohlášené jsou
Vlak prohibiční jel Omahou min

čtvrtku někteří z řečníků promlu-
vili ku shromáždění na 30 a Dou

gias ulT načež testě téže noci

odjel do Iowy Takto projeli ji

všecky jihovýchodní státy a nyní
bndou agitovati pro své zápověd- -

né zásady v Iowěobou Dakotách
Minnesotě a pak se opět vydají na

jih kde stráví čas až do voleb

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Cech zabit od Indiánky
Indiankažena Josefa Němečka

Starého bílého farmáře z Purceii
I T vyhodila jej an byl opilý z

kočárku uvázavší mu kolem krku

provaz a táhla jej více jak míli ce

sty až jej usmrtila Němeček měl

prý obyčej po každé se opiti kdy-

koli do města přišel Se ženou
měl nesčetné hádky pro to Jela
a ním do města a řekla mu u pří-

tomnosti mnoha mužů jestliže se

opije že jej bičem spráská jakmi-
le domů se dostanou Když šel

pak ku svému kočárku" aby po
něm domů se dostal sotva mohl

jíti Nedaleko za městem počala
se s ním žena hádati a dle její
výpovědi chtěl prý ji usmrtiti
Uvázala mu kolem krku provaz
vyhodila jej z kočárku a táhla jej
tak dlouho až se přesvědčila že

je mrtev Na to mrtvolu jebo do

písku zahrabala Byla ovšem ihned
začena a uvězněna v Ardmore
Josef Nme?ek by! rckaitár

lakzvani kIet'anSu Zionisté
přívrženci to věrohojiče Dowieho

obdrželi zase pěkné pomazání 1

Mansfieldn O Dva z nich Ras

singer a Moot přijeli do Mansfiel
da v přestrojení ale byli tu přece

poznáni a bned se kolem nicb
shlukl veliký zástup lidu Byli
dovedeni do kolářské dílny vy
svlečeni do naha natření Černou
barvou a pak strčeni do městské
ho vězení Tu se jich ujali ně-

kteří milosrdní lidé smyli s nich
to pomazání a obléknuvše je do
vedli na nádraží aby opustili mě-

sto

Ntilkovaí Uplíl
V městečku Claře v Iowě se do-

byli lupiči da baokyale dle všeho

byli nováčky v řemesle zloděj-
ském nebyť použili k roztržení

pokladny přilil silný náboj výbuš-
ných látek Tím spůsobea strašný
výbuch který pobouřil celé mě-

stečko a zaplašil nešikovné lupiče
kteřf uprchli bez centu peněz Vý-

buch byl tak mocný ie kus dveří

pokladny proletěl předním oknem

banky přeletěl 70 stop lirokon
ulici t padl předním oknem do

protejlíbo hotelu

ném městě tak dalece uspořádány
že stanné právo bylo ai září zru-

šeno i město předáno obecní

správě Vojsko však koná stále

hlídky po městě a dalšf vyklízení
ulic bylo předáno kontraktorovi

který najímá asi aooo dělníků s

platem a denně Do práce není

již nikdo více násilím doháněn
neb se každý nutí sám ku práci
jíž se na všech stranách nabízí

hojnost Též prozatímní železnič-
ní most byl 21 září dokončena
toho dne-prvn-

í vlak přijel do ná-

draží Union večer v 6 hodin od

kteréhož času započaly všecky
ostatní dráhy pravidelně do města

dojížděti Mrtvoly se stále nalé-

zají a aniž by se činily jaké pokusy
ku stotoŽoění jich jsou polity

petrolejem a uvrženy do ohně jenž
stále na pobřeží plápolá Pozor-

nost výpomocného výboru byla
obrácena k malým městečkám a

obyvatelstvu jich poskytnuta vše-

možná pomoc V Pearlandu bylo

50 rodin bez pomoci v Algoa 25
v Alvinu a okolí jest asi 1500
osob podporováno v Manvelu

250 v Liverpoolu a Amsterdamu
tolikéž Dále na pobřeží jest asi

2500 lidí zbaveno všeho majetku
a musejí býti podporováni tak že

výbor podpůrný který se usídlil v

Alvinu má asi 5000 lidí na staro-

sti aby je opatřil aspoS nejnutněj
šími potřebami V krajině té je asi

10000 kusů dobytka zahynulého
a ten musí býti co nejrychleji spá-
len abysě nákaza nerozšířila —

Dole pod Galyestonem v okresu
Brazoria jest na 10000 lidí kteří

přišli bouří o veškerý majetek a

potřebují pomoci

Ve zříceninách se stále nalézají
mrtvoly a v jediném dni v sobotu
aa září jich bylo 64 1 rumů vy
nato a spáleno ! Jen v jednom
domě shořeném bylo nalezeno 14
mrtvol V celnici Spoj Států
byl zřízen hospitál kamž přeyeže
ni všichni nemocní ze soukromých
domů' Kdokoliv se přihlásil co

nemocný nebo raněný každému
se dostane lékařského ošetření
Ode dne íkázy města bylo ohláše
no 14 úmrtí na následky z kata-

strofy té povstalé Za práce které

vykonány v prvních - dnech po
bouři počal ústřední výbor vyplá
ceti po #150 denně Dvě banky
již zahájily obchod á vyplácely
Ceky ústředního výboru Na od
klizení trosek jest zaměstnáno
2500 lidí a přečeše počítá Že to
vezme ještě nejméně ío dní než

všecky ulice budou zřícenin zba
veny a ve starý pořádek uvedeny

Prohlášení toerskjfcn delerátá

Chas Pierce vrchní ' konsul
Oranžskčho svobodného státu
pokladník boerského výpomocné
ho spolkUfoBdržel z Dertrechtu
Hollandsku následující depeši
"Zaslána nám byla zpráva lord
Roberta vrchní velitel anglického
vojska v jižní Africe prohlásil Že

president Krueger překročiv hra
nice republiky tím formálně zřek
nul se presidentstvía ta okolnost
že dává v Šanc boerskou věc měla

by Boery poučiti jak zbytečným
namáháním jest v boji dále pokra
čovali My vidíme se nuceni proti
podobnému nařknutí protestovati
a podáváme veřejnosti objasnění
že překročil-l- i president Jihoafri
cké republiky hranice jebo státu
byl nucen tak učiniti na radu
"Uitvorende Raai" (výkonné ra
dy) která zvláštním nařízením
'Volksradu toto oprávněni ob
držela presidentovi dáti povolení
zemi opoststi „ Dle státcprávuíiL
zákonů v takovém Dříoadž nastu
puje na místo presidentovo místo-preside- nt

a vláda jde dále ve sta-

rých kolejích Mejedná se zde o
vzdáni se úřadu aneb o opuStčnf
boerské věcí se strany presidento-
vy Proklamace Robertsova nemá

jiného účelu než aby nepříteli
škodila kterého protizákonnými
a násilnými nrostředkv nemůže

pokořili Deputace Jihoafrické
republiky Fisher Wessels a Wol-maran- s"

Opit tankovat zloděj
Stará písnička v novém vydáni

se opakuje v Chicagu kde nepo-
ctivý bankovní úředník si Vzal

Život když dřivé spronevířil asi

Í20ooo Byl to výplatčí Ueortre
Forles v první národní bance
chicagské který se zastřelil když
viděl Že jeho nepoctivost bude
vyzrazena — Před svou smrti
napsal dopis v němž naříká na
přítele jeji ale nejmenuje který
prý jej svedl ku spronevěře Myslí
se ie tím přítelem je Wro Dun-to- n

dřivé téi na bance zaměstna-

ný který byl od počátku zálf pro-
puštěn Teď se po Duatonovi
pátrá

obecenstvo a velkým 'uspokojením
rozcházelo Podotknouti ještě
sluší že pan Nováček zhotovil

krásný křídový obraz Jungmanův
na nějž Sokol south-omažsk- ý po
řídil pěkný rámec a daroval jej
VI t

skoic -

upraž zanaieny prapory
českým a americkým visel při
slavnosti nad řečništěm a zůstane
trvalou okrasou školy Jungma-
novy

--— Na základě posledního sčí-

táni obyvatelstva má So Omaha
26000 obyvatelů a tu musl býti
celá obecni správa přeměněna
Kroky byly již učiněny za tím úče-

lem aby město obdrželo novou

výsadu na jejíž plánu pracují zá-

stupcové Obchodního klubu a

městští úředníci Také poslíčkové
poštovní jsou nespokojeni a žádají
o pomoc V So Omaze jest jeti
g poslíků kdežto Couacil Bluffs
jich má 14 ač čítá o 1000 obyva-
telů méně

— Omaha Loan & Buildingj
Assotiation Bee budova — G M

Nottinge tajemník JHKopietz
jednatel 2419 N ul South Omaha

Dividendy 6% ročně Peníze k

půjčení — Týdní neb měsíční

splátky
'

tf

— Viadukt na Q ulici musí býti
sesílen aby byl bezpečným pro
jízdu pouličních kár Silné trámy
byly objednány z Oregonu a jak
ty dojdou bude předsevzata dů-

kladná oprava viaduktu

— Městský inžinýr zhotovil již
plány pro most který má býti vy-

staven cpřes Mud Creek na Rail-roa- d

ave a Madison ulici Nynější
most v místě tom jest již velice

chatrný tak že musí býti přikro-
čeno ku stavbě nového

— Stálé rozmnožování obchod-

ní činnosti lze pozorovat! nejlépe
na poště Během měsíce srpna
obnášel příjem na poště south-omažsk- é

15623733 což je o

více než bylo loni přijato
během srpna Pouavadní příjmy
pak ukazují že během záři bude

příjem 'na poště zdejší ještě o
imnoho větší "

TRŽNÍ ZPRÁVY"

Chicago dne 25 záři

Pšenice červ ozimka čís 2 k oka-

mžitému dodání 79#cbu
Pšenice čís 3 k okamž

dodání ' 780 "
PJenjce ozimka tvrdá č x

2 kokami daď mi—76c "
Pšenice ozimka tvrdá č

- - i
% k OKamz ddd 725—7ic

PSerlice jařka čís í
k okiriii ďod 78— 82c

Pšenice jafka Císf i
k okamž dod 76—79

Korná čís 2 žlutá
k okamž dod 41—4i}ic

Korná čís 2 bílá
k okamž dod 41—410

Koma čís 3 k oka-

mžitému dod 40—410
Oves čís 2 bílý k
okamž dodání 23—240

Oves čís 3 bílýk
okamž dodání 21 lA —22c

Žito čís 2 k okamž
dodání

:

53Hc
Žito čís 3 k okamž
dodáni 52#C

Ječmen k piv úče

lům k ok dod od 41— 55c
Ječmen ke krmivu

k ok dod od 38— 40c
Lnene semeno cis 1

sevzáp k ok dod 150— 151 "
Semeno bojínku (ti- - ---

mothy)k ok d 1 3 00— 440 "
Semeno jetelové k
okamž dod odjoo— 1000 "

Živý dobytek:

Pěkné až nejlepši
voli od 90

Hubené až k prostřed
ním od J460@I535

Voli ke krmení od 100(0) 460
Krávy " 28o@ 430 T

Jalovice ' 300® 500 8

Telata " 450® 650
Texásští krmení

voli " 425® 500
Texvoli z past " 350® 425
Prasata těžká nejlepši 5 io@ 550

l

lehká vybraná 520(3 560 8

hrubá 505 a

Ovce pěkné až V

vybraným od 380(0) 4--

" záp prostí " 350© 1
T

texasské " 250®
ehHata " 425(5 510

záp " 474(& 505
(Příště přineseme tržní zprávy i

Omahy a Kaosas City kde jsou
1

t
nejdůleŽitější tržiště pro farmáře a a

vůbec zdokonalíme tuto část Pok é
a

Záp do takové míry aby rolni-

ctvo
1nalezlo v ní přehledný obraz t

amer trbu obilního i dobytkář-

ského)
Z

(iwuuwxiiwuuiwuwnuouM
Na počest buditele Českého národa

Slavnostní odevzdání školy
Jungmanovy na 20 ulici bylo

provedeno důstojně minulé soboty
od Čechů south-omažskýc- h Do

shromáždiště školního sešlo se

tolik krajanů že nemohli nalézti
místa v prostorné síni v předsíni
pak koncertoval hudební sbor

páně Fraňkův Program zahájil
pan F Zelenka představiv pana
Murphýho městského ' žalobce

který co zástupce raayOra pro-
mluvil k obecenstvu Blahopřál
druhé wardě k tak pěkné Školní
budově povzbuzoval dítky aby
školu pilně navštěvovaly a v ni

hojných vědomostí pro Život na

byly

Po něm mluvil pan £ Rose- -

water a osvědčil řečí svou že ač

od dětství z vlasti české vzdálen
zná její dějiny a cítí účast s náro
dem českým Poukázal na to že

škola tato pojmenována byla ku

cti muže který v dálí na 5000
mil věnoval celý život svůj náro
du českému aby jej z prachu po
koření pozvedl Vysvětlil poslu
chačům že vláda rakouská jazyk
český násilím potlačovala tak že

se stal téměř nepotřebným ku do-

saženi vyššího Vzdělání Kdežto
o 200 roků dříve byla Praha stře-diště- m

věd a umění poklesl jazyk
český y době Jungmanově tak že

žádný vzdělanec jím mluviti ne-

chtěl Byla to hlavně práce' Tung- -

manová která jazyk český vy-

nesla z hrobu zapomenutí jeho
5oletému úsilí podařilo se jazyk
český vzkřísti a upravit! tak že

se stal opět f schopným vyššího
vzděláváni národa českého Jeho
slovník nejen že řeč českQU opět
ku starému lesku přivedl nýbrž
stal ie i hojným pramenem po-

učení pro vědátory jiných národů

Dítky napomínal aby byly dbalé
svého původu českého za nějž se

styděli nemusejí neboť národ če-

ský stál vždy v popředí civilisace
Pak promluvil superintendent

veřejných Škol south-omažskýc-

df Wolfe poukázav na pěknou
budovo tuto že jest "chloubou

nejen druhé t wardy ale celého
města Zmínil se o Jungmanovi
co velikém Cechu jakýchž národ

čeiký mnoho odchoval zvláště

pak poukázal na Komenského

jehož ideál Školní výchovy ještě
dnes nebyl aoí dosažen Dále

poukázal ňá universitu pražskou
prVrrí to v Evropě dlé jejíhož
vzoru byly teprve později zaklá
dány university v Německu An

glu a jinde
Po řeči dra Wolfa se dostavil

pěvecký odbor Těl Jed Sokola
omažského který následkem do
časného zastavení jízdy kár 16
ulice se opozdil Ve smíšeném
sboru zapěl píseB Otčina načež

BuSata proslovil řeč českou- -
Poukázal nádobu Jungmanovu

kde řeči české bylo používáno jen
od lidu prostého a Jungman sám

požíval vyššího vzdělání po ně
mecku Pak teprve se věnoval
studiu českého jazyka jejž přispů
soboval době až jej přivedl k
nové platnosti Zmínil se dále o

tom že v zemi této dochází český
národ uznání tak že jmeny jeho
slavných mužů jsou školy pojme
novány kdežto ve staré vlasti
před třemi roky nebylo ani dovo
leno oslavovati třistaleté naroze
niny Komenského jež tehdy osla
voval celý vzdělaný svět Dá

vybízel rodiče české aby práv
jichž jim země tato poskytuje v

největší míře používali a dítkám
svým co nej vyššího vzdělání do-

přáli Poukázal na to že Jung-
man co syn prostého obuvníka by
byl zemřel neznám celému světu
kdyby nebyl od rodičů veden k

tomu aby vyššího vzdělání do-

sáhl Co prostý dělník neb ře-

meslník by byl nikdy nemohl
národu svému prokázati těch slu-

žeb neocenitelných jaké mu pro-
kázal co vzdělanec V mnohém
dítku dřímá vzácná schopnost
která vzděláním vyvinuta může
dítko to povznésti ku značné výši
dokonalosti tak že i pozdní vě-

kové uchovají v dobré paměti
muže neb ženu o lidstvo zaslou
žilé kdežto jinak při nedostatku
vzděláni by i ty nejlepši schopno
sti zakrněly
Na to zapěl odbor Sokola opět

sbor Dnes Tvůj je den po nimž
přednesla sL Marie Šubrtová vý-
ňatek

z
z Komenského didaktiky

co je škola

Dívka ta má vzácné schopnosti
a přednes její velice upoutal obe-
censtvo které s dychtivostf na
slouchalo pěknému přednesu její--

Z tÍRY

V Čínských zápletkách jest jas-
no to že německá vláda chce stůj
co stůj Číně válku vypovědíti
Kdežto všecky ostatní vlády se

prohlásily pro opuštění Pekingu a

pro vyjednávání se zástupci Cíny
o podmínkách míru prohlásila
vláda německá ochotu k vyjedná-
vání jen pod tou podmínkou
když všichni původci bouří čin

ských budou potrestáni Poněvač
mezi původce ty náleží též členové

císařské rodiny ano i císařovna
vdova jest za původkyni bouří
těch považována nemohou Číňa-

né na podmínku tu přistoupiti
Vláda Spojených Států se již

rozhodla 'vojsko své z Pekingu
odvolati totéž i vláda ruská slíbi-

la avšak Nftmci si vedou výbojně
Zmocnili se města Lianghiaúgu
ležícího asi 20 mil jihozápadně od

Pekingu a vypálili je Též na

jiných místech pokračují výbojně
ač ostatní velitelově vojenští proti
tomu protestují
Kvyjednávání mezi Čínou a

ostatními
"

mocnostmi bylod čín-

ského dvora ustanoveni Li Hung
Čang a princové čing a Šeng
Císařskýdvůr aé nalézá v iTaj
Juan Fu a za příštf své sídlo vy-

volil Hsian Fu v provincii Šensi
kdež má býti postaven nový císař-

ský palác -

Válka jlho-afri- ck

m i

President Kruger odpluje
LourenzoMarduez pe nabízené mu
holandské - lodi President Stejn
jmenoval soudce Hertzoga vým

zástupům a soudí se z toho - Že

odjede a Křugerem do Evropy
Portugalské rířady kladou Boerům
všemožné překážky v cestu aby
se nemohli stýkatt s Křugerem
Jak zprávy gen Robertse ozna

mují obsadili Angličané téměř již
cely rransvaal 1 Oranžsko a jen
malé tlupy nesmiřitelných Boerů
se tu a tam vyskytují Jen gen
Viljoen nástupce to gen Boothy
má dosud asi 3000 mužů s 30 děly
pod svým velením a postupuje s
nimi na sever kdež hodlá ještě
dlouho Angličanům vzdorovali

Mluví se o odjezdu gen Rob
ertse z jižní Afriky ač to vláda
anglická popírá V Kapském mě
stě se však konají přípravy ku
slavnému uvítání gen Robertse z
čehož se soudí že v brzku bojiště
opustí

DROBNÉ ZPRÁVY

' V lowa City byla okresní po
kladna již po 8 roků okrádána
všemi pokladníky až se to nyní
prozradilo Byl zjednán znalec
knih a ten vynašel že během 8

uplynulých let páni pokladnici
okresu zpronevěřili 112246

Ve Fort Dodge byl přejet na
dráze Illinois Central zaměstnanec
železniční Swanson asi 6 kárami
aniž by utrpěl vážných poranění
Kola kár mu přejela přes celé
tělo šikmo a mimo odřenin mu

nespůsobila žádné vážné poraně-
ní nad Čímž se i lékaři pozasta-
vují pravíce že jest gumový

Odbor vojenský ve Washing
tonu učinil přípravy ku převežení
všech vojínů i civilistů zemřelých
ve službě státní v zemích asii- -

kých do Spoj Států Zvláštní
sbor hrobařů bude vypraven na

Filipiny ku vykopáni mrtvol kte- -

ý pak tutéž práci vykoná v Číně

V New Yorku se sešli zá-- !

stupcové všech západních
" dráh

kn poradě kterak by měla býti
regulována doprava ale nedohodli
se Zatím mají pracovati na do-

hodě výborové a 5 prosince se
opět sejdou železniční magnáti ku

poradě o zprávě výborů

Neposlušní Indiáni

Indiáni kmene Ute v Coloradu
se rozeběhli ze své reservace
kradou pastevcům koně v okolí

Cedar Když jim skotáci výhro
íovali že je budou střílet při krá

(ležích prohlásili rudoši že za

počnou válku proti bělochům
budou vražditi jich ženy a děti

Vojsko není skoro Žádné na bízku
a proto poštmistr z Cedar Žádal

indiánsky odbor vládni o pomoc
naproti rudochům Nebudou-- li

poslušni udělá se s nimi krátký
proces t

' Rodinný souboj
' Přede dvěma roky si vzal Tom
Howard z Monroe okresu ve státu
Tennessee dceru McGee"za man
želku proti vůlr celé rodiny Zt
několik dnf po svatbě přišli dva
bratři mladé paní Howardové
aomu novoman2eia v nemz se
nalézali ještě dva bratří Howard
ovi a jejich přítel Morrow strhla
se vražedná střelba! v níž dva

Howardové a Morrow byli zastře
lem McGee-ov- é byli zatčeni
soud s nimi stále odkládán áž 19
záři mělo k němu dojiti v Madi
sonvillu' Tq se sešli dva Howard
ové se dvěma Jonesy švakry Mc
Gee-- ú v hotelu tváři v tvář
hned nastala střelba V jídelně
bylo plno lidí kteří prchali rychle
dosahu kulí Jonesové a How

ardové pak po sobě stříleli až

jeden z Jonesů zůštal mrtev druhý
těžce raněný ležeti Z Howardú
jeden jest poraněn smrtelně a Tom
Howard má tež několik kulí v těle

Ubohý Texas
Na stát Texas se hrne letos

jedno neštěstí za druhým Měl
dvě obrovské '

povodně téměř
stálé deštězkázu města Galveston
pobřeží a nyní zase dochází

zpráva že bouře a povodeS po-
škodila severní část Texasu Ve

dnech 20 a 21 zářf pršelo téměř
neustále tak že spadlo na někte
rých místech až 11 palců deště
Při tom zuřil také prudký vichr
který strbs! slabší doosy telegra
fické dráty a colimal stromoví
Řeka Triniti v Dallas vystoupila
30 stop během noci na 21 zářf a
ve Fort Worth na 21 stop Deště
ty zasáhly až daleko do Indiánské-
ho území následkem čehož se i

ervená řeka pohraniční velice
rozvodnila --r Z jižní části státu
zase přišla biobská zvěsť 22 září
že krajina v údolí řeky Neuces
byla krutou povodni postižena
Nad údolím řeky se strhla mračna
voda vystoupila velmi rychle o

25 stop zaplavfc krajinu daleko
široko V celém jihovýchodním
dílu státu Texas od San Antonia
až po řeku Rio Grande se rozvod
nily všecky potoky a řeky tratě
řelezoiční byly strhány í telegrafy
tak že není znám celý rozsah ne
štěstí jež stíhlo krajinu tu- - Jisto
jest že mnoho dobytka zahynulo
na renčích ovčáckých mělo se

utopiti asi 30 pasáků-samýc- prý
Italů

Proroctví poustevníka

který předpověděl že počátek no-

vého století provázen bude veli-

kými živelními pohromami cačfná
se jak se zdá přece jen plnitL
Rozhodně se vlak potvrdila již co

nejúplněji předpověď těch kdož

Končeny

Te étrrtek dne 27 září
veSH kod tiljl '

PROGRAM:
1 Pochod (noranlta)— "Bod praporem vitě
' tí í BLON
3 Vyfiatlcy te "Berenady" V flBRBBBT
8 Hudební obraz "lllya v adolf" BAUKB
4 Orertura nov) "Nl(OMaká ilavnosť"

BLATTEKMANN
5 Peched heroleky „ 8AINT-SAK-

S Rolo (pro trotn bone) P A HDUTBB
7 Výňatky z ' Kobln Hood"De KOVEN
8 ápanílaky tanec-- Ta ChlleaaGKENAOH

Fe čtvrtek dne 27 září
T 745 hod veier

1 Orertura mamona" GOMEZ
2 Gdvotta do F BTJLTTRRMA Nří
8 Grand Potponrle LACHKNDEAN

fa "La Paloma" YKADIER
1 b "Taneo "Modré tvonk"BKILSTBOT

i Boloňa polnici SCHUBERT
Přednese U BELLBTEDT

6 Orertura "Vilém Tell" Rosswr
1 Nocturno "Poslední naděj"

BOTthuHALK
Uherský tanec GROSSMANN

t Pohřební pochod CHOPIN
10 Mlserere z "Troubadoura" VEKDI

V pátek dne 28 září
t 2K hod Odp

1 Orertura "Aroldo" VIRDI
i Portoricky tanec Bosi ta" MI88DU

i Šesti uberskf cbapeodie LTSZT
Sólo na kornet "ípruaade" OHt?BEHT

Predn H SKliliSTEDT
Orertura ViižmTell KOSSIKJ
Jarní Berenada BKÍLSTKDT
Vriatkr— Prorokrni itéitt VHKRHFHT

8 Seztetto z Lucie dl Lammermoor
DONIZKTTI

V pátek dne 28 září
reíer t "ilí hod

Fratarnal TJnlon
rertura—Damnn a Pythias BAŽIN

Vilíik— Bratntrí MOHAS
8 Caprlclon— Taneíalce BKLL8TEDT
4 VyBatky z opery—Marta FLOTON
i Bol J na kornet— Braté mřstn ADAM

Předn H BELLSTCDT
Pochod Fraternal Union RKIJITRDT
M&j domor Kentucky DALBY

Černoisky taneo ']KLOHB
undeDnl Daaen— rd oe a krěty TOBANI

10 Vytatky a Prorokyni itéetiVBERBEBT

V sobotu dne 29 září
re SSO hod odp

Orertura— Zrnky OornerUlaatS '
Vlfir-Kouil- ník Nilu HKKBKKT
Bopny z Meflxto BOITA
Vyfiatky ze Serenady BEBRERT
Orertura— Lehká karalerle: HITI-P-

Duetta pro dra kornety—Jack a JU1

Predn JBrIJ!TnUrAI'
Sfantnl lottentolta mtimil
Americké Fantasie HERBEBT

V sobota dne 29 září
TX hod reíer

EOSCERT PRO 8T1BÉ LIDL '
Orertura Básník a asdlik arratpa-

-

Valřík—íía modřin Dunaji 8ŤBAEM
ritele-IWo-Y sladký duorar

BBLL0TBDT
ClkÍDské DírFe BALFV
Boto pro knruet— Blíe Buse k TobéMAAO

Pfedn H BLlfTBITT
Pochod—Přátelský paartrarBBLT"vFFaa Matena Americké pSant f (ia nnmoii-aa- a iomaci ecieotfa RžLL r
Bereiiae-aprolleta-

a a Iřoal r~% r jPředa as CTR a blAKX
10 Ftat- -iItarých lam
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