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Z Aljašky bylo na různých
lodích přivezeno již přes 3000

Také v ovsu nejevil se žádný

spekulační ruch a následkem toho

Ocelárny uvřeny
V Joliet 111 byly zavřeny

týdne ocelárny čími asi AUGUST PAPE2
VLASTNÍ

I SKVOSTNÉ ZAŘÍZENÝ

HOTELj
severo-západ- ní rob 27 a L ol

SOUTH OMAHA

všichni shodujeme se v tom že

podobně znamenitého léčivého ví-

na posud zde nemáme ? čehož
dlužno zajisté jen upřímně litova-t- i

neboť žaludečních chorob je
ovšem i tady více než dosti Mezi
našim lidem panuje mínění že
vše co z Ameriky pochází je více
méně švindlem — odpusťte mí to-

to vyjádření ale tak se v Evropě
mluví— avšak musím dle své zku-

šenosti veřejně doznati že sou-

hlasná pochvalná pověst Trinero-
va léčivého hořkého vína nikterak

přehnána není a americký výro-
bek ten předčí všecko v podobném
směru vyrobené!'

ZPRÁVY-ZAHRANIČN-

Ě

Telegrafické

Rakousko-Uhersk- o — Rozvinula se
čilá agitace naproti soubojům' v
armádě v níž se hlavně podílejí
katoličtí biskupové Důstojníci
kteří byli degradováni za to Že

vyzváni na souboj odmítli jsou
veřejně chváleni a biskupové je

prohlašují za dobré křesťany

Nlmecko — V Brémách byl 36
září odsouzen k smrti stětím Bar-

toloměj Kost rodák plzeSský
Jak známo zavraždil Marii Vodi-

čkovu z Německého Brodu Umoc-

nil se její peněz i všech věcí ože-

nil se s jinou a žil s ní v Chicagu
Mrtvola Vodičkové byla sice na-

lezena brzy po vraždě ale poně-va- č

ji v Brémách nikdo neznal

NOVĚ ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ

Jednota katolických mladíku

odbývala v New Yorku sjezd min

týdne a na tom bylo usneŠeno za

ložiti katolickou politickou orga-oisa-

Je to myšlenka biskupa
McRaula která na konvenci té

byla schválena a dle nfžby všecky
stávající katolické jednoty měly
utvořit! jakýsi politický svaz —

Každá ze stávajících organisací má

si zvoliti delegaci a všecky ty ka-

tolické delegace se mají sjeti v

New Yorku 39 listopadu ku

pracování plánu pro katolickou

politickou organisaci

Útok na Roosevelta

spáchán byl v coloradském městě
' Victor 26 září Roosevelt byl

přijat od četného obecenstva s já-

sotem i s piškotem a v řeči již
měl na to v jedné síni byl stále

vytrhován Když se však ubíral
ze síně na nádraží postavil se mu

v cestu veliký zástup demokratů a

populistft kteří po Rooseveltovi a

jeho průvodčích házeli shnilými
vejci zemáky ba i kamením Prů-

vodčí utvořili Šik kolem Roose-

velta a jej doprovázejících politi-
kářů a tak se obtížně prodrali

zástupem povykující lůzy na--

zvláštní vlak odejel do

Cripple Creeku Někteří z drsných

jezdců Roosevelta doprovázejících
byli s koní strženi a po zemi vále
ni Jeden ožralý chlap udeří
Roosevelta klackem do prsou

mu však značného pora
nČní sám pak byl mocnou ranou
sražen k zemi od poštmistra z

Cripple Creeku

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Afuinaldív tajemník
Do New Yorku' přistál minulé

neděle Sexto Lopez bývalý ta-

jemník Aguínalda vůdce Filipi-fian- fi

Pie jeho vyjádření přijel
do Spoj Států aby lidu zdejšímu

vyložil co Filipinci žádají a aby
prý se domáhal spravedlnosti pro
národ svůj Nepřišel prý v zájmu
žádné strany politické neboť Fi-

lipinci nevědí ničeho o zdejších
stranách politických V New

Yorku se zdržel Lopez jen do od-

poledne načež odjel do Bostonu

Utonuli loď

Anglický' parník Glengoil při-

vezl do New Yorku 39 námořníků

jež zachránil na moři 33 září z to-

noucí lodi anglická Nonpareil
Loď ta vyploula z New Yorku 10

září a vezla na ostrov Javu ná-

klad 13 září byla zachvácena
náhlou bouří která trvala po celý
den a loď velice poškodila Hned
ale 18 září se dostavila jiná bou-

ře která smetla s paluby vše ano
i pokojíky lodní a loď hrozila uto-

nutím Tak to trvalo do 33 září

kdy tonoucí posádka spatřila blí-

žící se parník na nějž byla koneč-

ně přijata a do New Yorku dopra-
vena Loď Nonpareil se brzy na
to potopila

Z Galvestonu

Zprávy novipářské rozkřičely
do světa že pro podj oru nešťast
ného obyvatelstva galvestonského
sebráno bylo mnoho milionů za-

tím veškeré sbírky až dosud nedo-

stoupily ani jednoho milionu

Guvernér texaský podal zprávu
že přijal všeho všudy 15673476 na

podporu obyvatelstva Bouří stíže-néh- o

Nyní se nalézá jen v Gal-

vestonu asi 8000 lidí kteří nemají
přístřeší tím větší počet jich musí

býti po venkově Ulice města

byly již troseK zbaveny ale sou-

kromé pozemky jsou dosud po-

kryty četnými zříceninami a lidé

nemají peněz aby si obydlí vysta-
věli Proto se podpůrný výbor
obrací k celému národu S novou

žádostí aby ve sbírkách bylo po-

kračováno pokud aspoS bej větší

nouzi nebude odpomoženo

Přistěhovalci

Komisař přistěbovalecký v New
Yorku uveřejnil výroční zprávu
končící 30 červnem v níž udává
že v přístavu newyorském během

uplynulého roku bylo na půdu
americkou vysazeno 400843 ci-

zích přistěhovalců a 99760 Ame-

ričanů kteří se z návštěv cizích
zemí vrátili Počet přistěhovalců
v roce tom jest skoro o 100000
větší než v roce předcházejícím
avšak cizinci ti přišli ze zemí

a východoasijských
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Tel ? bostincí 124 Tel j notem 243

Obsluha vzorná
Zařízení moderní

Zvláštní pozornost věnuje se přes
polním pánům hostům 3m
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KVĚTY -- AMERICKÉ

Ohlásili ismepred měscem že

skončením běžícího ročníku Kni-

hovny Americké tastaveno bude
další vydávání-téže-- v tom formátu
a spůsobu a že započneme vydá- -'

vati na místo ní nový zábavný a

poučný týdenník 'bez jakékoliv
změny předplatného vza pouhý
$100 ročně tak že bude to nejla- -

cinější časopis svého druhu

Po náležité úvaze uzavřeli jsme
změniti též jméno a tak jako před
třinácti lety při zastavení dalšího

vydávání Květů Amerických při
jali jsrre přiměřenější název pro
novou publikaci zovouce jí "Kni-
hovnu Americkou" tkopět nyní
když odhodlali jsme změniti for-

mát téže a na místo Knihovny
časopis zábavný a poučný

belletristický myslíme že jest
vhodným a patřičným abychom
vrátili se ku starému názvu

Květy Americké
Hodlali jsme vydati Květy Ame

rické již počátkem října Však
tomu postavili se v cestu překážky
nepředvídané a nepřemožitelné
tak že jsme museli odložiti vydá-
vání až do druhé polovice tohoto
měsíce Překážkv ty nozftstávaií
v tom že sázecí stroj kteréž jsme
před 3 měsíci objednali a kterýž
jsme dle objednávky a přípovědi
obdržeti měli již v prvních dnech
září odeslán byl z továrny teprve
v poslední dny toho měsíce a če
káme týž až budoucí týden Pro-

síme proto o strpení a prominutí
"

a doufáme že každý náš příznivec
bude tím příjemněji překvapen až
se mu k rukoum dostane první
číslo nových Květů Amerických

Ještě jednou
upozorňujeme všechny staré odbě-

ratele tohoto listu že dnem i
srpna přešel Pokrok Západu v

majitelství nové vydavatelské spo-

lečnosti a že dřívější vydavatelé
Národní Tiskárna jest oprávněna
ku všem pohledávkám do té doby
nynější vydavatelská společnost

Pokroku Západu nemá pranic co
dělat s kolekcemi dlužných čá-

stek Naproti tomu opět dřívější
vydavatelstvo není oprávněno při-jím-

předplatné na Pokrok Zá-

padu Proto každý kdo zasílá
tluh Jo prvního srpna nechť zašle

lidí a všichni byli v přístavech
podrobeni karanténě Mnoho zlata
asi nepřivážejf neb se o tom

aspoň málo zmínek děje

V Columbus S C zabil ja-

kýsi černoch bělocha z čehož
hrozilo vypuknutí plemenného
boje a guvernér musel tam poslati
vojsko aby udrželo "pořádek

V Birminghamu Ala se za-

střelil velice bohatý ředitel dráhy
Warner M Newbold Nedávno
mu zemřela manželka což mu
další Život zuechutilo '

Gen' Miles odporučuje ve své

výroční zprávě používání automo
bil k účelům vojenským Třech

saraohybů již se úžívá ve Fort

Myer Va
v _

V Pittsburgu uhořely dvě

Ženy vzejmutým gasolinem jejž
při čištění šatstva používaly

V Duluth Minn byl loletý
Abrahamson odsouzen na 10 let
do káznice za to že založil 13
ohňů při jednom z nichž uhořel

jeden člověk

Plukovníka Roosevelta na

jeho cestě po Kansasu uvítali v

Junction City též pasáci a Indiáni
divadelní společnosti plukovníka
Cadyho známého pod názvem
Buffalo Bil Jest jich v té ťupě
několik kteří sloužili pod Jik
Rooseveltem ve válce na Kube

V New Yorku zemřel v koste- -

Ue methodist-episkopální- m kazatel
Gilbert náhle uprostřed bohosluž

byjpřed tváří svých osadníků Byl
již 63 roky stár a trpěl srdeční
vadou

V horách Cascadských ve

státu Washington nalezeno bylo
19 stop mocné ložisko tvrdého
kameného uhlí na prostoře as 640
akrů zaujímá jící Uhlí to-s- e prý
vyrovná serantonskému v Penn-sylvan- ii

VChillicothe O se bratři
Brooksové na honě pohádali o

psa při čemž jeden druhého za-

střelil Vrah byl zatčen když se
v blízkém lese chtěl také zavraž-
dili

Vlak Utah-Nevad- a dráhy ne
daleko Ogden se vyšinul z kolejí
při čemž jedna paní byla zabita a

asi 15 udí poraněno

ZAijaŠky došla zpráva že u ústí

řeky Solomon zničeno bylo město

stejného jména vichrem a vodou

Obyvatelstvo asi 200 osob čítající
jest bez přístřeší a bez potřeb ži

votních

Z Rapid City S D zaslal

největší dobytkář Cortin Morse ve
třech dnech 66 vozů železničních

dobytka Roční jeho příjem
dobytka obnáší asi $ 100 000 ač

ještě před málo lety byl pasákem
za mzdu pracujícím
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Trh má vždycky ke konci měs

mdlý charakter a také konec září

nebyl v tomto ohledu jiný a pše-
nice jež stále z jihozápadu hrne
se na východní trhy byla proto
drobet ač jen nepatrně nižší

í unicaga vyvezeno bylo za
měsíc září do různých míst 6365
644 bušla pšenice kterýžto vývoz
je nejvčtším zá kterýkoli měsíc v

posledních dvaceti letech Nej
větší část této pšenice pocházela
z Kansasu a jihozápadu vůbec
Kdežto Chicago mělo tak ohro

mný vývoz pšenice tu z Duluth a
Lake Superior (Minn) nevyveže--

o

skorp nic

Nabídky z Evropy jsou 'opat-

rné poněvač v Indii následkem

hojných dešťů očekává se pěkná
žeň a Francie cUe posledního od-

hadu bude mít mnohem lepší skli-
zeň nežli se očekávalo a sice asi

300000000 bu což jest pouze o

54 mil bušlů méně nežli byla žeS

loni '

Mlýny jsou stále nejlepšími
kupci a v Kansas City předešlý
týden prodáno 300000 bu do

mlýoů Také St Louis má po-

ptávky po pšenici ze mlýnů z Mi

chigan Ohio a Tennessée V

Londýně prodávána-ji- ž pšenice z

Argentiny a sice nejlepŠÍ č 3 za

94c (váží 63 lbJ
Korná následkem mdlého trhu

pšeničného - byla také slabá ale

neutrpěla klesnutím ceny- - Patten
v Chicagu kupoval mnoho na spe
kulaci k dodání v říjnu a Cudahy-uzavíra- l

koupě pro listopad a pro-- !

Binec V celku vsak kornový trh
jeví známky klesnutí v budoucno-

sti Z Chicaga vypraveno za po
slední týden 750000 bu korný
na východ 6a železničních ná
kladu zakoupeno do Evropy k

žádná změna v ceně se neudála
což platí t o žitu Pouze ječmen
následkem dobré poptávky stoupl
o 1 na bu za lepší druhy
Dobytek drží se stále ve své

ceně a hlavní trhy v Chicagu
Kansas City Omaze a St Louisů

byly poslední týden značně záso-

beny a sice v celku na tyto čtyry

trhy phveženo:
Hov dobytka - Prasat Ovcí

151000 ku 308000 k 131000 k

V Chicagu nejvíce prasat kupo
vali Armour a Swift

TRŽNÍ ZPRÁVY

CHICAGO dne 2 října

Plenice lerr ozlmka { 2 k okamž
dodáni 78c bull

Plenice 2 8 okamí dodáni 75c

Plenice ozlmka tvrdá í 2 k dod 7JX@74c

Plenice ozlmka trrda l S " 70í£®72c

Plenice Jarka č 1 k dodán! 77tt®78tfc

Plenice ' í 2 '
79@78JÍC

Koma { 2 Zlatá "
39®41c

Korná l 2 bili "
38!nS30c

Eorna í S "
38@39c

Otm t 2 bílý
"

2í!4®25c
Ove í 8 bílý '2S$í@23c

Žito llrío 2 k dodáni C3HC

ŽttoíisloS " v

frjio "

Jcímen k plr dfel&mk dodání 43@5c
"

Jeimen ke krmeni k dodání 89@40c
"

LnSné temeno i 1 ěemeno eeTzíl48@150
"

Semeno bojínka (timotny) 1300(34)}
'

Semeno letelorí NOC@1000
"

Živý dobytek: - '
Pěkné tl nejlepii roli 54B@58I

Hubené nž k prostředním t4 SC@540

Voli ke krmeni $380@4 I)0

Krávy tZSfiaíSS
Jalorlce : í2 8B@5 00

Telata 'S400QSSS

TexasStí krmeni Toll t410Q480
Texaaití to11 pantrln tS 2í@4-2-

Prasata těžká nejlepii t510@550

Pratata lehká vybraná

Prasata brnká t4S0Q400

Ovce pěkná až k vybraným

Ovce západní prostředni t4JXXg4K

lebBata $4 OCQ4-6-

Jebnata záp&dni t47SQS05
OMAHA dne 2 Kjna

Pience í 2 (m Neb a Dakots!) „

přikáfe 64c bolí

Píenlce 5 8 při káře 82c "
Žito í t při káře

'
SOe "

Kxna { I při káře: 3SC '

"Ořeší- - S bilý 26c

Brambory SOQtOc
"

Vejce zar íeratrí Kí 19c

Mátlo t máaláren S1Q22C lib

Máslo fara uejleolf

Máslo farm Ipatné al dobrá 12H@lSc

Slepice 7c

Kuřata Sc

Kachny 6Q7c

Kohootl Sc '
j 'Krocani 7C

SOUTH OMAHA dne 2 října

Voli peka! ai "nejlepii t475QS20

Krávy „ S15QS50

Jalovice i S 00Q32

Voli ke krmeni fMQlSO
Prasata nejlepii 615

Prasata prostředni S10

Prasata hrabá tíiká 510

Ovce nejlepii 3 95

Jehlata 4MQ515
KANSAS CITT dne 2 října

Plenice í t-- tvrdá k okdodáni MH&71MC bull

Plenice í I tvrdá kok dod! t7%70e

Korná ( 2 bílá k ok dodáni BWc
Korná I 8 k ok dodáni 8Sc

Koma t 2 nich k ok dodáni 87KC

Oves i 2 bilý k ok dodáni

Žito l 2- - k ok dodáai 60J4C

Seno timotby vybr $10 00 tuna

Seto z pralrie vybr td80@8S0

Živý dobytek

Voli pikni ai nejlepii t465Q4IO

Vollkíírn S3C@135

Jalovice a krávy 85Cá400

Tfciaský hov dobytek 800@880

Telata 45C(&6U

Prasata Utká v 520®5 30

Pre-a- ta lehká
_

"

Ovce 8S5I&3 90

Jebnata 45T®5 0J

Časy se mění a lidé s nimi
Při imenách povčtrnostl na nodzim tak ča

stých trpi Dajriuze tělesni oetroje a při nej- -

mensím jsou v nebezpečí rozneno onemocněni
Drsná povetrnuet neuonzi vsalc nikomu

kdo užívá pravidel n t_
JOSEPH TRINER S

CU 1 fc
—

$1 ?
0

proti vSem nemocem
ialudku střev Jaterledrtn a viech vnitřních
tstroJo čistltele krve a ewvitovatele ralého
systenu uápo] lahodná chuti a bezpečného
uciniu jeaine prav vyreui pree lejia let

437 ISth 8tr Oíitago lilimoit

Dostati lze v lékárnách ale Dozor na hz--
cenné a škodlivé nedbale připraven padělky
mnonae vnucevarra mien praveno 1 nátěrová
Holaihn Vina nontvadi man" neavádnmlti
jich prodavači větií na nich výdělek Iz

— Malarii choroby jater a Žlou
tenku větry Nadýmáni a bolesti

hlavy jakož i choroby Žaludeční

vyléčí jisti Severovr Filulky pro
játra

-

Jistý a příjemný proti zác

pě Cena 35c

3000 dělníků bylo zbaveno obži

vy Přičiní toho se neudává ale

praví se že tóvárny ty nemají do-

sti zakázek' Předseda společno-
sti ocelárny ty vlastnící pravil že

budou zavřeny na měsíc a nedo-jde-- li

více objednávek na ocel

musí býti ještě více továren za-

vřeno Objednavatelé prý vyčká-

vají s objednávkami až jak dopa-

dne volba presidentská

Otroctví v Mississippi
Do Joliet 111 přivežena byla z

jihu rodina černocha Crowdera

která uprchla z otroctví ve státu

Mississippi v němž ztrá vili asi 40
roků pokud se mohou pamatovati
a nevěděli ničehož o Lincolnovi a

o prohlášení zrušení otroctví V

otroctví se narodili z rodičů otro-

ků pracovali pro svého pána ce-

lou tu dobu se žádným bílým
člověkem nikdy nepřišli do styku
a měli za to že jsou otroky „ Na

statku kde byli drŽáni je prý
ještě 75 otroků pod mocí jistého
souseda a u souseda Baileyho jest
jich 65 a u jiného souseda Wiftise

75 Zakoušeli hladu a bití a jedno
takové hrozné bití je dohnalo k

tomu že za deštivé temné noci

utekli k severu a dostali se mezi

bělochykteří jim pomohli na sever

po dráze mezi svobodné Jejich
případ Lude sepsán a poslán pre
sidentu do Washingtonu aby tento
dal úřadům vyšetřuj věc zdali je
to pravda a aby zakročilo se proti
takovým nezákooitým přestup
kam jaké se snad v horách na

jihu ještě dosud páší -
'' Sráíka vlaku

Na dráze Burlingtonskě nedale-

ko městečka Afton v Iowě se sra

zily v sobotu v noci dva nákladní

vlaky s velikou prudkostí Setkaly
se v zátoČině když bylo pozdě na
zmírnění Rychlosti oba parovozy
a několik kar bylo rozbito na tří-

sky Strojvedoucí a topič jednoho
vlaku byli zabiti a též neznámý
člověk který se zdarma vezl' na
vlaku zahynul Na jednou z vla-

ků se nalézal hovězí dobytek je-

hož bylo 15 kusů zabjto a mnoho

poraněno tak že škoda srážkou
tou spůsobená obnáší na Isoop --

Asi 15 mil od Guthrie Okl roz-

bil se osobní vlak dráhy Santa
Fé při Čemž dva lidé zůstali na
iiiíaiě mrtví a 15 poraněných' Bě-
hem jízdy se polámal vůz uhelný
a než vlak mohl býti zastaven vy-

hozeno bylo několik vozů s tratě
a nakupeny jeden na druhý Z po-

raněných jeden chlapec jistě asi

zemře

Kára se sřítlla
Ve Vicbita Kan pouliční kára

lidmi naplněná nedala se ovlád-

nout! následkem polámané brzdy
a velikou rychlostí sjela s kopce
Dole byla záhybka na níž rozjetá
káras kolejí vyskočila a svalila se

do potoka Chisholm Na káře se

nalézalo asi 50 lidí z nichž asi 30

bylo poraněno a někteří velmi těž-

ce tak že asi 4 z nich zemřou „

Stávka oblokopi
Obrovská stávka horníků penn-sylvanský-

jest na nejlepŠÍ cestě
k vítězství dělnictva- - Majitelově
uhlodolů se spoléhali na dělnictvo
cizozemského původu Že práci
nezastaví nebo po krátké stávce

boje se vzdá ale přepočítali se
Téměř celá kamenouhelná pánev
pennsylvanski je stávkou stížena
a nepracuje se zplna nikde Tato

jednomyslnost horníků donutila

majitele některých uhlodolů že

horníkům nabídli 'přídavek 10

procent na mzdě a nějaké malé

ústupky ale ani na to se dělníci

nechytili a do práce nešli Před-

seda hornické unie ovládá situaci
a nechce stávku jinač za skonče
nou prohlásili než kdyi se obou

stran uzavře patřičná smlouva což

znamená uznání unie Bossové
ovšem vědí ie uznání unie zna-

mená pro ně porážku úplnou a

proto se jí brání Boj tento však

není jen bojem lělnictva proti
kapitálu nýbrž i bejem malých
vlastníků uhlodolů se železničními

společnostmi které shltnou veš ke

rý užitek z uhlodolů Neodyislí
těžárníci se vyslovili že přídavek
10 procent dělníkům znamená pro
ně těžení uhlí bez výdělku a žáda-

jí slevu na dopravě uhlí' Dráhy
jsou tu hlavním činitelem a pokud
ty neučiní ústupky nebude boj
skončen — Dělaictvo se chová

klidně neb vojsko í policisté jsou
na viech místech připraveni vrh

nouti se na strajkáře kdyby za-

vdali k tomu nějakon příčinu V
místech kde se dosud pracuje
konají stávkáří průvody a roie-jdouc- e

se po bytech dělníků pře
mlouvají je po dobrém k zastave-

ní práce čími dosáhli již skvě-

lých výsledků

Dyla pohřbena Teprve když její
příbuzní po ní počali pátrati byla
mrtvola její stotožněna a pátralo
se dále po vrahujdž byl v Chica-

gu nalezen a zatčen Vydán byl
úřadům německým a ač stále tvr-

dil že jest nevinen byl přece z

vraždy usvědčen a k smrti od-

souzen

Anglie — V týdnu tomto jsou
odbývány volby do anglického
parlamentu Vládní strana sice

bude míti většinu jak se dá z ně-

kterých již provedených voleb
soudrti ale ta většina nebude tak
veliká jak se 3 počátku očekávalo

Z KUBY

Vyslanec FilipiSanů v Pařili
Agoncillo zaslal havangké juntě
žádost aby podporovala penězi a

zbrojí povstalce filipínské Hep- -

nando Cisneros který byl zakla
datelem junty havanské tomu od

póroval řka ze peníze sbírané

mají býti použity na podporu ra

nenyen Miipinca a nikoliv na
zbraně a z úřadu předsednického
se poděkoval — Gen Maximo

Gomez zaslal dopis příteli v San

Domingo v němž píše že ústavo
dárcá konvence urovná všechny
další spory Kubánců čímž revo-

luce bude skončena V dopisu
vyslovuje důvěru v národ Spoj
Států že dodrží slib Kubě daný a

učiní ji volnou Posavadní zdržo
vání samostatnosti kubské bylo
zaviněno více Kubánci samými
neŽ vládou Spoj Států poněvadž
jí kladeny byly různé překážky v

cestu -

DROBNÉ ZPRÁVY

V Baltimore bylo zapsáno do

seznamu voličů 6 Portoričanů a k

jich jménům připojeno že byli

přiobčerň následkem připojení o

strova ku Spoj Státům -

V Centerville Mich' byla od

zlodějů banka oloupena o $ 10000
poněvač pak byla pojištěna u spo-
lečnosti _ pojišťující na krádeže
bude jí ztráta nahražena

Námořní odbor vládní vydal
rozkaz odvodním komisím aby
přijímaly do služeb na válečném
loďstvu jen muže v stáři od 31 do

35 roků a ne od 18 jako až posud

Pluk Roosevelt měl vKan-sa- s

City dvě řeči před obrovským
posluchačstvem Nejprve mluvil
ve veřejaém parku a pak v Con-venč- ní

síni která byla do posled-
ního místečka zaujata ač jest v ní

jen pro 33000 lidí sedadal

Z výroční zprávy vrchního

poštmistra ta rok končící 30 červ-

nem vysvítá Že v roce tomto se

spotřebovalo o 400000000 kolků
více než v roce předcházejícím
V roce posledním bylo natištěno
kolků všeho druhu 5333000000
v ceně 198000000

Cena stříbra vystoupila od r

1896 kdy stála unce 47 centů na

57 centů za kterouž cenu je nyní
mincovna washingtonská kupuje

Při posledním censu bylo v

St Joseph Mo napočítáng
i o 979 obyvatelů jichž bylo tam

před 10 lety jen 52324- - Poněvač
e zdál býti počet ten přehnaným
byli vyslání ďo St Joseph zvláštní

vyšetřovatelé ti ale shledali cen-

sus icela správným '

Howard odsouzen k smrti

Jim Howard obžalovaný ze za-

střelení guvernéra Gqebla byl
uznán vinným a odsouzen k smrti

Vyslechl rozsudek klidně Tento
rozsudek všeobecně překvapil) neb
se myslilo že se porota neshodne-Tci- í

hlasování bylo 10 ke 2 ve

prospěch trestu smrti až teprve
poslední hlasování objevilo shodu

Po přečtení rozsudku odveden byl
Howard zpět do vězení kam bo
následoval jeho přítel John G
White jenž se zdál být zdrcen
Howard také zbledl když povstal
aby se odebral sežálářníkem do

vezeni Guvernér Goebet byl po
střelen dne 30 ledna před kapito
lem a zemřel 3 února Howardův
soud byl zahájen 10 září Porota

před níž se konal sestávala z 9
demokratů 1 repulikána a a proti

goebelovských demokratů — Žá

dost za nový soud byla odmítnuta
a poprava odsouzence ustanovena
na 7 prosince pakli totiž ape-lač-

ní

soud rozsudek nezvrhne

Tornádo %Iowi

V aoci na 36 září bylo městečko

Ferguson v Iowě povětrní smrští

téměř rozbořeno Prudký vichr s

deštěm se přihnal který stále
vzrůstal a kácel vše co mu v cestě

stálo Hotel o dvou patrech byl
sbořen při černi zabiti 3 chlapci
majitele 4 a 6 roků staří Rodiče

byli též poraněni jakož i někteří
z hostí Též byl zabit dílovedoucí
na dráže a několik jeho dělníků

potlučeno lítajícími troskami Asi

dva z poraněných podlehnou ra-

nám utrpěným Tatáž bouře za-

chvátila také SharpsburgIakdež
sbořila niáslárnu 3 kostely ná-

draží sífl Podivných Bratří a ně-

kolik obydlí ale zabit tam nebyl
f íkd ~- — ~

ToneJ dokončen

Minulého týdne byl dokončen

obrovský tunel dráhy Great North-

ern vedoucí pod hory Cascady
mezi Oregoneio i státem Wash-

ington Tunel ten vede celé dvě
míle žuióvóu skaiou pracovalo
na něm asi 1000 dělníků po 3 ro-

ky Práce ta atála asi $5 000000
a překonala všecky posavadní
stavby tunelové co do rychlosti i

přesnosti Dělníci s obou stran
tunelu zároveB pracující se sešli

uprostřed a ve výměře nebylo
chybeno ani o palec Každodenně

pokročila stavba o iS a! so stop
jakouž rychlostí oebyl 'ještě

2ádný tunel zhotoven

Katolické sjezdy
V týdnu minulém odbývány byly

:ezdy dvou českých katolických

jednot a sice I Ústř' Jednoty v

Chicagu a Západní Č K Jed v

St Paul Ústř Jednota po živé

debatě rozhodla na dále podržeti
Hlas za svůj orgán

Záp Kat Jed na sjezdu
usnesla rozdčliti pojištění na

iivot na J500 až do í jooo Za

předsedu Z C K J zvolen byl
opět pan Kudrna z Wahoo Neb
za jebo náměstka p Jiroušek k

Plattsmoutb Neb

týž na níže uvedenou adresa a
kdo zasílá předplatné na Pokrok --

Západu nechť adresuje na tento
list

JDlULll-UjiO- i

kteří dluhují menší neb větší část-

ky za Pokrok Západu do r srpna
vyzýváme tímto důtklivě o neod
kladné týchž zapravení Z té

kdežto přistěhovalectvo z Anglie
Německa a Skandinávie se jenom
málo rozmnožilo Z Rakousko
Uherska se přistěhovalo do New

Yorku 90000 osob o 30000 více
než roku předcházejícího - Cechů

je zaznamenáno v seznamu přistě
hovalců 3339 Chorvátú aDalma- -

tÍDcůo3i Židů 4430 neičet
něji zastoupeni jsou Irčané iihi
se sem přistěhovalo 335300 Slo
váků sem přibylo 35392 Poláků
36836 Komisař vystěhovalecký
odsuzuje opatření Že sem nesmějí

býti přiváženi dělníci na kontrakt
a praví Že to byla ta nejlepší třída
lidu která by domácímu dělnictvu
ani tak neškodila v soutěži práce
jako ono chudé a nevědomé děl
nictvo které přijímá zde práci za

každou cenu '

Uznání ze start vlastí

Minini redakiora-folnik- a ~e "ame
rickém ivindlu

Redaktor předního časopisu mo-

ravské strany rolnické "Selských
Hlasů" a "Stráže na' horách" p
Jos Šamalík rolník v Ostrově u

Sloupu dověděv se náhodou o

výborných vlastnostech světozná-

mého již Trlnerova Léčivého Hoř-

kého Vína dopsal si o ně vyrabi-te- li

až do Ameriky nelekaje se

vysokého dovozného a cla které

stály více než-- li obnáší původní
cena tohoto výborného léku —

Vzdor této výloze byl Úplně spo-

kojen ba překvapen příznivým vý-

sledkem a očekávání jeho překo-
náno o Čemž svědčí připiš jeho
jedinému vyrábitoli tohoto vína

Jos Trinerovi 457 W i8th St

Chicago 111 Pravíť v něm mezi

jiným: "Trinervo léčivé hořké
víno jest výborné jakosti a chutě

znamenitým lékem a prostředkem
v každém směru a případu velice

prospěšným Prokázalo mi v cho-

robě mé služby přímo výtečné
Působí na žaludek opravdu zá
zračně posiluje celé tělo příjemně
rozjařuje a je vydatným nápojem

při akutní Žízni Mnoho známých

jimi jsem Trinerova léčivého hoř-- 1

kéřra vína poskytl vyslovilo se o
něm rovněž vskutku nadšeně a

ohromné částky kterou máme od
odběratelů k dostání teprve jen
poměrně nepatrný počei učinili
této povinnosti zadost a nás počí-
ná již trpělivost přecházeti Je
to již dva měsíceco jsme se vzdali

vydávání Pokroku a ohlásili všem
mnohoB mají k doplacení a to jest
věru doba dosti dlouhá aby se

každý vyrovnati mohl Neradi '

bychom brali útočiště ke krokům
ji jým a proto doufámeže si každý
této připomínky povšimne Zna-

menám se v úctě za

NÁRODNÍ TISKÁRNO
KW-S- ll }li UU aiica

JAN ROSICKÝ

Z Portlandu odploul parník
fhyra s 500 koní a velkými áro--
bami píce do Manily

—- Severův Životní Balsám pů
sobí na celou soustavu tělesní
čistí a sílí orgány zažívací odstra
ní žloutenka i bledničku překossi
sácpu a bolení blavy Ceaa 75c


