
4

i

1 iJr

Pokrok --Západu
Založen 1871 OUAlLi' JfEBB VE STŘEDU DNE 10 října 1909 Číslo 104

xtvo aa KatuNOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ Nezralost politická
To co nedávno provedli demo

Bohudík ale že jádro našeho
českého lidu není tak zkaženo aby

pochlubili že legíslatura státu

Nebrasky má tolik českých a k

s t -

Poklad v kamnech
V sousedním Council Bluffs ze-

mřela nedávno Markéta Foxová o
niž se vědělo že má značné jmění
Měla uložené peníze na bankách
ale správce pozůstalostní nemohl
nalézt! její vkladní certifikáty —

Minulého týdne v pátek hledal v

domě kde Foxová bydlela pro- -

AUGUST PAPEŽ
VLASTNÍ

I SKVOSTNĚ ZAŘÍZENÝ

UETIiOPOLITAn

f

Do Hav _k:ui o c - _:
stěhovalců ve třech dnech Jsou to

lida z Kanárských ostrovů a ze

Španěl jicbŽ je všude po plantá-
žích kubských třeba Všude se

jeví nedostatek sil pracovných a

ministr zemědělství pečuje o to

aby sem přilákal četoé přistěhova-lectv- o

pracovitého lidu

Poita Spoj Státfi

Vrchní poštmistr Spoj Států
dohotovil výroční zprávu za úfittní
rok končící 1 červencem Ze

zprávy té vysvítá Že poštovní
příjmy v celé zemi obnášely £102-35457- 9

výdaje 07249298 —

Schodek poštovní obnášel sice

skoro 5 milionů ale přece jest o

ij4 mil menší než v roce před

cházejfcím Všech peněz 1 s po
štovními poukázkami se na po
štách země této převrhlo v roce

ukončeném #714394191

Výbuch dynamitu
V Ecveleth Minn vybuchlo

7500 liber dynamitu ve skladišti
dolu Spruce v neděli odpoledne
Na místě kde skladiště stálo zů-

stala po výbuchu jáma asi 100

stop do čtverce a asi 25 stop hlu-

boká V okolí na dvě míle nezů

stalo ani jediné okno celé vg mě-

stě Eveleth byly roztříštěny všecky
láhve a zrcadla čímž asi za $30- -

000 škody bylo spúsobeno Také
mnozí lidé byli poraněni střepina-m- i

rozbitého skla ale zabit nebyl
nikdo

Trust na trust

Vyrabitelé tabulového skla jsou

zorganisováni v trust mimo něhož

se nalézá ještě značný počet sa-

mostatných skláren Tito samo-

statní hutníci se nyní "také spojili
v trust který byl zorganisován
minulého týdne v Pittsburgu Vše

cky ty samostatné sklárny budou

nyní spravovány ústřední organi-sac- f

která budevésti péči o pro

dej a zakázky bude rozdělovat! na

jednotlivé hutě

Soud v Kentucky

Domnělý spoluvinník na vraždě

Goebelově horal Youtsey byl

pohnán před soud v Georgetownu
minulého týdne Zástupce jeho
se snažil vSemožně odložili soud

avšak nepodařilo se mu to a ko-

nečně přikročeno k vybírání po-

roty Jak se dá očekávati 'bude
soud trvatt velmi dlouho a jeho
výsledek se nedá předvídati

Import nornfki
V Britické Columbii propustil

řiditel uhlodolů Dunsmnir všecky

Cífiany kteří pracovali na ostrově
Vancouver a na jejich místa při
vezl 400 Skotských horníků Ti
aie sotva pťáci započali ihned ji
zase položili nechtíce se podro
biti otrocké' kázni důlní Uhloko

pové ti se odebrali do Spoj Států
a majitelé uhlodolů kteří je ne

chali na své výlohy přivézti ze
Skotska ztratí veškeré peníze jež
na tento import dělníků vynaložili

Žádají náhradu

Vloni v září byl zastaven a olou

pen vlak dráhy Missoirri Pacific

nedaleko Kansas Ciky a společ-

nost Pinkertonových tajných po
licistů uvrhla podezřeni z loupeže
té na Jesse Jamese syna pověst-

ného kdysi bandity
'
S ním B

obžalováni byli 4 jeho přá
tele ale při soudu bya nevina je
jich dokázána a oni propuštěni z

obžaloby Nyní se však obrátili
žalobou na náhradu #100000 proti
Pinkertonově agentuře za to že

na ně vrhla podezřeni a spůsobila
jim ostudu zcela bezdůvodně

' Tornádo ni severa
Povětrné a vodní smrště se ob

jevují nejvícev krajinách jižních
avšak 6 října zachvátila moc její
též krajinu severní zničíc několik

lidských života i mnoho majetku
V severovýchodní části Minnesoty
se rozzuřila prudká bouře která
se u městečka Biwabik proměnila
v povětrnou smršť Trychtýřo
vitý mrak v šířce asi 150 stop v

děsném víru se hnal krajinou a

zničil vše co mu v cestu přišlo
Část městečka Biwabik tornádem
zasažená byla téměř na třísky
rozdrcena Celé železniční vlky
byly s kolejí smeteny a daleko od

hozeny Tato děsná hra přírody
trvala sice jen 5 minut na jednom
místě ale spůsobila zkázu nesmír-

nou V Biwabiku byli zabiti man-
želé Moriarty v malé finské osadě
u Pike jezera byla zabita celá ro
dina čítající 6 osob a jinde opět
zabiti manželé Marovitzovi Že

lezniční vlak byl sfouknut s kolejí
a na ném se nalézající strojvedou-
cí zabit' Počet poraněných jest
veliký a Skoda na

'

majetku jen v

Biwabiku se odhaduje ca #100-00- 0

V okolí tom se nalézající
doly na Železnou rudu byty zapla
veny tak že se v nich po nějaký
čas nebude moci pracovali -

kraté ve Victor Colo spáchali
zase v Chicagu 8 října Po uli
cích města se pohyboval veliký

průvod republikánů jejichž po-

slední četa byla napadena na robu
Sedgwick ulice a Chicago aveny
lůzou demokratickou Z tmavé

uličky házeny byly cihly a kame-

ní na poslední muže průvodu z
nichž 4 byly těžce a několik lehce

poraněno Surová ta lůza pak

uprchla aniž by byl kdo zatčen

Takovéto události ' vrhají špatné
vvětlo na přívržence strany demo

kratické neb z nich vyžitá jen su-

rovost a politická nezralost

Shoda mocnosti v ČIni

jest pro delší dobu nemožnou V

tom shodují se všecky autority a

bystří pozorovatelé Vypuklý jed-

nou spor bude míti pak hrozné
třeba ijásledky Naproti tomu

však znalci a vůbec všichni kdož

měli příležitost se přesvědčiti sou-

hlasí v náhledu Že Trinerovo lé-

čivé hořké víno jest pro vždy zna-

menitým žaludečním lékem a

sílícím prostřed-
kem Výsledky pravidelného uží-

vání jeho jsou vesměs jen blaho-

dárnými Po více již než 10 let

pomáhá jím původní a první jeho
v Americe vyrábiteí trpícímu lid-

stvu a tisíce nemocných kteří již
domnívali se že choroba jich je

nevyléčitelnou poněvadž lékaři
nemohli jim pomoci žehná tomu

kdo vrátil jim zdraví a sílu Léči-

vá moc Trinerova hořkého vína

dokázána je sty nejpochvalnějších
vysvědčení dobrovolně vydaných
od vynikajících hodnověrných
osob Pomáhá všem kdož trpí
nějakým neduhem žaludku k práci
a chuť k životu vše způsobem

nejpříjemnějším neboť jest velmi

chutným nápojem Pište si o ně

vyrábiteli (Josef Triner 437 W
i8tb St Chicago 111) neba tažte
se po něm v lékárnách Kde je

nemají požádejte (aby je objed-

nali a měli pro vás v zásobě Ku-

pujte však jen pravé jedině bla-

hodárné hořké víno Trinerovo a

nenechte si vnutiti nějaký padělá
ny numDUk 1 zadamo draný po
něvadž škodlivý :

Z FILIPÍN

Válčení s povstalci není daleko

ještě skončeno ba zdá se jako by
se byli Tagalovék novému odporu
sebrali Došlé zprávy aspoB na

svědčují že se opakují srážky voj'
ska našeho s povstalci častěji a že

jedna celá setnina yojska ameri-

ckého padla nejspíše povstalcům
do rukou Tvrdí se také že zprá-

vy o ztrátách vojska našeho jsou
úředně potlačovány neb obnově
na prý byla opět censura telegra
mů :

o z politického kolbišté o

Strýc Sazima se svými kamará

dy bude mít slovo v P Z zas pří-

ští týden

Již dávno nevzbudilo v nás nic

tak trapný dojem jako jeden dopis
z Omahy uveřejněný v "Osvětě'
a označený značkou --X vněmŽ be--

zejmený dopisovatel—nemaje od-

vahy s otevřeným hledím před-

stoupit! před veřejnost— anonym
ně vystupuje proti p V Burešovi
českému kandidátu do legtslatury

Úplně osobní ten útok odsuzuje
se sám sebou a nám není třeba p
Bureše bráti v ochranu charakte-

rem svým i činností svou v národ-

ním našem životě jest on příliš
dobře znám nežli abychom potře
bovali jej hajiti před aúomysiností

pisatele který se stydí za své jme
no I vynikající čeští demokraté
v rozmluvě s námi odsoudili onen
útok á to jest důkazem nejlepším
že a ním nesouhlasí

Litujeme že "Osvěta" která
až dosud hájila způsobem gentle-

manským věc své strany spustila
se na pole usobního hanobení
které ve slušném novinářstvf nemá
místa a řídící redaktor "Osvěty"
nalezne ne j lepší toho doklad v

obou anglických dennících zdej-

ších

Útok tento jest ale zvláště po
litování hodným se stanoviska Če-

ského

"Co krev pojí
to nic nerozdvojí"

prav! jedno pěkné heslo ale a nás
to rozdvojuje nízká osobní zášť a

Zá'ÍSt : „ v
Místo abvehom si navzáiem

jako Češi pomáhali — hanobíme
se místo abychom jeden druhému

podali pomocné ruky k úspěchu
tu hledíme jeden druhého zašlapat
a zničit

tomu vynikajících členů

Píscranigtví

Nový časopis pod názvem

"Pravda" započal vycházeti v Ce- -

dar Rapids 19 v týdnu minulém

První číslo datované 4 října nás
došlo v němž se dočítáme že to
má býti časopis v ohledu jak ná
boženském tak politickém nestran-

ný Je to list malého novinářského
formátu o 8 stránkách podávající
stručně nejdůležitější zprávy svě-

tové a různé úvahy Poněvač v

Cedár Rapidsích vycházejí již dva

časopisy a jinak jest trh novinář

ský přeplněn musí Pravda těžce

zápasiti aby se udržela Zdá se
že občanstvo tamní pociťovalo

potřebu listu toho a tu se dá oče

kávati že se o udržení jeho také
všemožně zasadí Přáli bychom
to "Pravdě'1 neboť každý nový

časopis rozmnožuje počet čtenář-

stva a každý čtoucí nalezne vždy
nějakého poučení v časopisui jejž
čte — a hodně moc poučení nám
Čechům americkým nikdy na ško

du býti nemůže Pravda stojí (2
na rok a lze ji objednati pod ad
resou: Pravda Cedar Rapids la

"Domácnost'' vycházející ná
kladem pA Nováka v Milwaukee

nás došla ve zlepšené úpravě s

barevnou obálkou a s obsahem
značně obohaceným

Zprávy osobni

— V pondělí byli jsme poctěni
návštěvou p Dra Karla Breuera
z David City Neb a bvlo nám

milo stráviti s ním (několik chvil v

příjemné rozmluvě
y

— P Albert Šafránek mladý

intelligentní obchodník a kandidát
do legislatury z Prague Neb

vracel se z Chicaga) kde nalézal
se za obchodem a zastavil se u
nás což nás potěšilo P Šafrá-

nek hodlá nyní vrbnouti se do po-

litického zápasu celou silou a my
doufáme že nalezne podporu

'
u

každého Čecha bez rozdílu politi-

ckého přesvědčení -
'

Zprávy spolkové

Těl Jed Sokol

Sokolové pozor! Schůze zítra!

fan Janák taj

Podp sbor Sokolek Tyrš i I

odbývá měsíční schůzi v neděli
dne 14 října ve a hod odpol v

síni p J Hrocha Sestry jsou

žádány by se dostavily
Stazie Čadek tajemnice

Podp Sokol Tyrš ěís I

Zvolil sobě následující úředníky
pro příští rok a sice: Za předse-
du Jan Chleborád místopředsedu
Fr Svojtek taj: Ant Novák 1310
Williams ul účet Fr Přenosil
1245 již 13 ul pokl V Kunci

výbor majetku tna 3 roky Josef
Vopálka výbor účetní J Kašpar a
J Mertz praporeCnlk V Krajíček
výp prap F Masilko dozorce

Philip Svoboda náčelník A Ka

pek výp náč Šimon Rokůsek

zástupce do Č N H Spolku
Josef Kašpar

s

Oznámení
Dne 16 října 1900 p Josef Je- -

chout zástupce "North Wiscon-si- n

Colonization Co'' ze Superior
Wis přijde do Schuyler Nebr
za účelem sejití se s těmi kteří by
si pláli podívati se do severního
Wisconsinu za účelem zajištění si
domovů na laciných pozemcích v

okresích Douglas a Washburn
Dne 20 října bude v David City
a bude mu potěšením setkání se s

každým kdož v záležitosti té
účastenství béře Bude plně při-

praven k poskytnutí jakýchkoliv
imformací týkajících se těchto

pozemků a bude provázeti ony
kteří k prohlédnutí oněch pozem-
ka se odhodlají při čemž opatří
jim nižší ceny železniční

MllWlSCODSill ColoDiiatloiCo

Superior Wis
Odboík: CW lit 12tá ni OMAHA NEBR

Severova žaludeční Hořká ob
čerství a sesílí celou soustavu

povzbudí činnost nervů obnoví
životní sílu osvěží mvsl UDraví

zažívání Jest to čistý výtažek z

léčivých bylin Cena tioo

Severův Silitel Srdce jest při-

praven podle předpisu lékaře kte-

rý jím dosáhl velkých úspěchů ve

všech chorobách srdce: ztučnění
zmožnění vysílen f prudkém bu
šení a třesení Cena 1 100

k hanbě českého jména pomáhala
Čecha porážetil

Předešlý týden byla Bryanovým
demokratickým klubem 1 a 2

wardy v Omaze svolávána ratifi-kač- ní

schůze s velikým rámusem
do Metzovy síně Na plakátech
byli čtyři angličtí řečníci (z nich
kandidát do kongresu Howard) a

jeden český řečník p Kostoryz
redaktor "Osvěty" Očekávali

jsmeže síQ bude naplněna a byla
prázdnými židlemi Mimo těchto

nalézalo se tam zrovna i s předse
dou p Vodičkou 52 lidí — když
jich tam bylo nejvíc
Prvním řečníkem byl kandidát

do státního senátu p 0'Neill a
začal mluvit o Čechách (patrně
nevěděl že ie tam sotva tueet
Čechů) a sice takto: Předešlého
roku byl jsem v Čechách a tu mi

majitel hotelu v kterém jsem byl

ubytováu řekl že musí platit 48

procent daní ze svých příjmů (!!!)

pak pokračoval: "V té době bylo
cvičení milice a všichni starci muži
a mladí lidé musili na manévry

všechny obchody následkem toho

byly zavřeny atd" —

Jaké má p'0'Neill vlastně po
nětí o intelligenci a o vzdělání če-

ských občanů v Omaze usídlených
když může se odvážit povídat jim

takový do nebe volající nesmysl?

Jinde by ho vypískali ale těch pár
jej poslouchajících klidně

vyslechli tento útok na jich intel-ligen- ci

Po tomto pánu mluvil p Ran- -

som a ten pana O Neilla v prášení
ještě "zbitoval" Korunu však

večera odnesl si p Shoemaker
P Kostoryz objevil se na 5 minut
v síni a odešel aniž by byl pro-
mluvil

A druhý den o tomto "funusu"'

napsal -- "World Herald'' jaká to

byla velkolepá schůze a jak prvá
a druhá warďa je nadšena pro Bry-an- a

— inu prášení na všech stra-

nách

JNejiepsi důkaz meniclno se

smýšlení v rolnickém lidu českém

podávala schůze svolaná do Bruno
Nebr ve čtvrten dne4října"

ustanovena na 3 hodinu

odpolední a ač farmář má plné
ruce pťáce nyní tu dostavilo se

přece' více nežli padesát obča

nů do této schůze Předsedou
zvolen p Blatný jeden z nejener- -

gičtějších zastancův dobré repu-
blikánské věci v okresu Butler a

každý řečník vyslechnut byl s ta-

kovou pozorností podávající dů
kaz že Cecho-Moravané- okolí

Bruna usedlí přichází k náhledu
že republikánská strana je stranou
která má na zřeteli prospěch rol-

níka í dělníka a která jedná kdež-

to demokraté umí jen mluvit a

slibovat
~

Posluchači byli vesměs statní
rozvážní mužové někteří z nich

již zkušení starci a nejlepší důkaz

jich souhlasu bylo po ukončení

schůze to srdečné tisknutí rukou
řečníkům což znamená více nežli

planá chvála

Aby omyl byl napraven tu svo

lána bude ještě jedna schůze do
Bruno a sice na neděli odpoledne
dne 14 října a ovšem že celé

okolí Bruna do této schůze se do-

staví '-

Pan Mahoney kandidát do le- -

gislaturý jest jediným mužem

který může v okresu Butler zvítě

zit a Cecbo-Morava- budou jej

podporovat jako jeden muž Ob

čané v Bruno mají všecku příčinu

být hrdi že dostala se nominace
muži kararkteru p Mahoney-o- va

který bude jim v zákonodárně' v
každém ohledu sloužit ke cti a

starat se o zájmy rolnického' lidu
Rodina p Mahoneyova jest česká
neboť spanilomyslná jeho manžel-

ka dala všem dětem České vycho-
vání

Dva vynikající české občany
státu Nebrasky postavila republi
kánská strana za kandidáty do le- -

gislatury a sice y okresích Colfax

a Howard Na návrh p Rozma-rinů- v

byl v konvenci prvého' jed-

nohlasně navržen pan Heřman

uvědomělý obchodník a upřímný
Čech z Clarkson Neb a v kon

venci bkresu Howard postaven do

pole p Bartl ze St Paul jenž
těší se všeobecné důvěře svých

spoluobčanův Postavením těchto

dvou dalších českých kandidátů
do pole republikánská strana do-

kázala že váží si Českého živlu

uznává jeho uvědomělost občan

skou a sílu a z té příčiny by každý
občan v obou těchto okresích sí-

dlící měl svým vlivem i svým hla-

sem přičiniti se ku zvolení obou
těchto kandidátů Bude nám to
sloužit ke cti budeme-l- i se moci

POLITICKÉ

V Massachusetts

byla odbýván 4 říjná republikán
ská konvence státní v níž byli na-

vrženi kandidáti pro všecky státní

úřad) jakož íelektoři presidentŠtí
V tečích tu proslovených bylo od-

sunováno jednání strany demokra-

tické že St ve jen občanstvo proti
sobě a poukazováno na událost ve

Victoři Colo kde lůza zíanatiso-van- á

demokraty se vrhla na Roose-

velta a jeho průvodčí

ZUťlíštl demokraté

vydali provolání ku Členům své

organisace v němž je upozorňují
na to že se Bryan dosud nevzdal

své zásady volné ražby stříbra a

vybíjí je ku hlasování naproti
němu V provolání tom praví
výkonný výbor strany té že ne-

hrozí národu americkému nebez-

pečí imperialismu ale nebezpečí
odstranění zlatého základu měny
což by mělo pro celý národ účin-

ky zhoubné

Legislatara st Michigan

byla svolána od guvernéra Pingree-h- o

na tento týden aby se usnesla
na resoluci by a příštích volbách

listopadových mohl lýii dán k

odhlasování lidu dodatek k ústvě
Tímto dodatkem se má umožniti
ukládání daní na majetek společ
ností železničních dle skutečné

jeho ceny

Keotucký sním

státní zasedá již po několik neděl

aby vypracoval nový volební zá-

kon na místě onoho Goebelova
ale nemůže se dohodnouti V

senátu byl přijat zákon v podstatě
asi podobný tomu který byl v

platnosti před Goebelovým ale je

prý jisto že jej sněmovaa zástup-
ců neschválí Tak 'není naděje
že by nějaký nový zákon na místě
onoho pověstného Goebelova v

Kentucky přijat byl a o příštích
volbách bude zlopovčstný zákon
ten ještě v platnosti

Ve státní ipráveV

V Arizoně jest reservace nazva
ná Hot Springs v níž sa nalézají
horká vřídla Byly tam zařízeny
lázně od vlády které vynesly
letos £18670 Reservace ta ob-

nášela 911 akrů byla však částeč-

ně rozprodána na stavenišfata z

nichž jest ještě 157 neprodáno —

Část příjmů byla věnována na

opravy aby lázně ty se sřaly

příjemnějšími Bě-

hem leta navštívilo lázně ty 50000
lidí z nichž 9508 požívali lázní

bezplatně Vse je tam od vlády
kontrolováno a poplatky za vše

pevně ustanoveny aby hosté ne-

mohli býti vydírání

KRONIKA U0ALOSTÍ

černoch opálen

Ve státu Alabamě zase lidé

upálili černocha pro pokus znásil-

nění bělošky Černoch Tpwnsend
přezdívaný též Floydem vešel

nedaleko městečka Edectic do

domu Harringtonova v době kdy
se hospodář nalézal v čistírně na
bavlna a chtěl paní Harrington-ovo- u

znásilnili Křikem její byl
však jiný černoch kolem se ubíra-

jící přiváben do domu při jehož
spatření chlípník uprchl Hned

bylo celé okolí vtbůru černoch

byl vypátrán na stromě a zatčen

jsa přiznal se k činu svému Zá-Stu- p

několik set lidí čítající hlaso-
val o tom jakou smrtí odpraviti
Townsenda a většinou hlasů bylo
rozhodnuto spálili jej za živa

Byl přivázán ku sloupu
'
řetězy

kolem nanošeno dříví a Harring-to- n

manžel oběti černochovy
podpálil hranici která v hodině
odsouzence na prach sežehla —

Nedávno byl v tomtéž místě obě-

šen lidem jiný černoch jménem

Floyd pro podobný pokus násilí

Byl příbuzným Townsenda a měl

též podílu na jeho zločjnu k če-

muž se také přiznal

Pomoc Galvestonn

Výpomocný výbor rozdělil z

příspěvků došlých I5000 majite-
lům domků na opravy a %i 00000
na nové stavby Dále bylo za

Ji 0000 nakoupeno různého náči-

ní Sicích strojů atd pro' lidi kteří

toho ku své obživě nutně potře-

bují Příspěvky se - všech stran
stále docházejí jimiž bude lidem

z největší nouze vypomoženo
avSak dosud není jeStě daleko ta

nejhrozněj&f bída odstraněna Ti-

síce lidi bydlí ještě v stanech na

ata raněných musí býti ošetřováno
a pod troskami se stále ještě na-

lézají mrtvoly Společnost červe-
ného kříže se sl Klárou Bartoň-
ovou v čele má dosud t nešťast-
ném Galvestonu plné ruce práce

X HOTEL
severo-západ- ní roh 27 a L ni

SOUTH OMAHA

Tel 7 bostiDci 124 Tel r hotelu 243

Obsluha vzorná
Zařízení moderní

Zvláštní pozornost věnuje se přes
polním pánům hostům 3m
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TRŽNÍ ZPRÁVY

CHICAGO dne lijas

Plenice Cerr ozlmka l 2 k okamž
dodáni 78c bull

Plenice C 8 okinž dodáni 75c "

Plenice oiimka trrdá l i k dod7lK@74c
' "

Plenice oelnka tyrdi í 8 " 70%W73c "

Plenice jarka C 1 k dodáni 77tf@80c
"

PSeulce " í t " 76®Wíe "

Koma 1 1 linii " "

Korea E I bílá "
jř )fc

"

Komat I " Ha41c "

Oves C 1 bil " nuVKc "

OreecVí bilý
"

E2a23c '

Žito Mlok dodáni tíc "

Žitoííilol " í4c "

Ječmen k pir ícellm k dodáni '2@6tc "

Ječmen ke krmeni k dodáni I0Q4OC
"

Lnění semeno í 1 semen lerz HsO "

Semeno bojínku (tímotky) ts80Q41 ''

Semeno Jetelová 11010 "

Živý dobytek:

Píkná tl nejlepll roli IBSOQt600
Habená ai k proatfednim f 60OB40

Voli ke krmeni $8 S0Q4M

&7- - i 28'4
JdoTlcS Ji SJQ3I0
TelsU $400®660

Teztalti krmeni voli $4 10Q4 50

Texasftf voli z faitiin tl 2&&4

Prasata tMká nejlepll B10at-4- 0

Prasata lehká Tjbrená S4St3500
Prasata hnb4 470O4TI

Oře plkat' si k rjbnmfm"' fS 09400
Ovce sápsinl prostředni
Jehflata S4aC5lS
Jebfiata sápadii tf?9!!

'
OUXBÁ fest KJV

Plenic í I Ur Neb Bekotat '
při kár S4C bolí

Plenice 1 1 při káře

Žita S I při káře

Ejrna č I při káře

Ořeší I bily sse "

Brambory sostus "

Vejce sar eentrá 1 lfc
Máslo s máalára liCtte lib
Másla term Jlepll ItttlTe "
Misi tana Ipataá al iobrá lWQítc
Slepice 7e '
Kafata íc "

Éschnj -
n)7e "

Kohouti '„ Ci

Krocani _ 1% "
SOV7TH OMAHA dne BJna

Voli plkat U nejlepli $T&$6 40

Mr iissim
JaloTice

t ioooa40
Volíka krmeni f 1104 80

Prasata ntjleplí 4'
§19

Prasata prostředni x g jfc
Prasata brabá tfiká 500

Orcenjlepli IM
Jsblata 4MOS13

KANSAS CITT dn I Hjaa
Plenice t S- - trrdák okdodáni 6Otyte hnil

'

Plenice el trrdák k 4od

Korná l- - l bilá k ok odáai

Koma i I k ok dodání

Komna 1 1 nich k ek dodáni

Oreec Wf k ok dodáni 5© "
Žito e t k ok iodta! - 6ue "

Seno tlmolhj Tjbr 1 10 00 tana

Seno s pralrle rybr 4©I10 "

živý dobytek

Voli pěkní ai nejlepli S4tsaiS0
Voli klíraf77' l©l3S
JaloTice a krátj 100490
Texaeký hor dobíUk S00&4M
Telata 4a6i
Praeata tifká

510@6Í0
Prasata lehká 5009S17

0x 11094 40

bo aedlem v mé kukuřici —Kin jedoeU píkn
M v vua u i u mul uucvDj naiesi jsGin

kukuřici v ponděli dne 1 řUoaj Ci br
SX Josefa fcalsra Clarkwa Neb

íl7nniTIPní Kaídin koho aeto tftms
osoamofí tímto te má

dítky Lena Martě a Josef Parki opnnllldomov a odeJlt do Omany orb jinam a ie oe--

duqu auuiKj-ean-
m aa aiuny Jimindflane neb

sa činy jejich po las vxdalenoHtl Jejich s do-
mova „ Jan ťarkoa

Pr!ittlAn BA dT priavaíi vrvt
m a ajuvia dv tuny fedl pro odbor
stKtm a druhý nro odbor obnr nL mubi mu
dokonalou ikuaenovt rr arfuh odborech 1a--
kol i odporučeni Ptejte w neb píste na J L
Hranaele Soňa majitelé Boston Storu kx

Pll!itia c:A linllrn do enořádani ro--
j x jjuau oc iivirh a morf 9mlt
reohnu domáii práci a vaření Jtlaste ee v
ÍJIUS7 Dodredt ' - UiIxS
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Sťáral každý kout ale marně

Konečné nalezl stará kamna za

dveřmi a sáhna do nich vytáhl
nejdříve sáček v režný papír zaba

lený z nějž se vyvalilo za #260

zlaťáků Prohlédl dále vnitro

starých kamen a vytáhl větší mě
Sec v němž se nalézalo 00 —

Po vkladních certifikátech nebylo
nikde ani stopy

University dělají nevirce
V Southingtonu Conn odbý

ván byl 5 října sjezd baptistů na
němž se odporučovaly sbírky ve

prospěch baptistkého semináře

theologického v Newtonu nedále
ko Bostonu a na chicagskou uni-

versitu Tu povstal kazatel Hanna
z Sheltonu a mluvil proti sbírkám
ve prospěch ústavů těch dokazuje
že jsou to pařeniŠťata nevěry
Profesoři prý v obou těchto ústa-

vech odvádějí studenty s pevného
základu staré víry na sypkou pů-

du novověkého agnosťicismu a ne-

věry Přednášející vrhají ostrá
světla vědy na všecky nauky ná-

boženské tak Že student vyjde z

ústavu ne li co zřejmý nevěrec

aspoň v srdci valně zvikláu u víře

své Nastala horlivá debata v

níž bylo tvrzeni reverenda Hanny
popíráno a na konec sbírky na

ústavy ty přece velikou většinou

schváleny

Lupli zastřelen

Asi 3 míle od Council Bluffs se

objevili na lokomotivě osobního
vlaku dráhy Burliagtonské dva

lupiči a se zbraní v rukou poručili
vlak zastaviti Zatím co se jeden
z nich dobýval deexpresního vo

zu stál druhý na stráži u strojve-
doucího a topiče Expresní zří-

zenec Chas Baxter skočil na dru-

hou stranu vlaku a připlíživ se

nepozorovaně k lupiči na stráži

stojícímu dobře mířenou ranou

je] skiatu k zemi jjruny Jupie
zaslechnuv výstřel seskočil a vla-

ku a zmizel v polích : Zastřelený
lupič byl naložen na vlak a dove- -

žen do Council Bluffs kdež však

od nikoho nebyi poznán
'

Kon-dukto- r

vlaku onoho vyslovil po-

dezření že jest to pověstný lupič
známy pode jménem ueorge ze

St Joseph Dvéře expresní káry
byly dynamitem rozbity a druhý
lupič se chystal k rozstřelení po

kladny když byl výstřelem venku
z práce vyrušen

Stávka anlokopS
Vzdor nabídnutému zvýšení

mzdy 010 procent není stávka v

uhlodolích pennsylvanských dosud
ukončena Dělníci vzdor svým

různým původům národním se

osvědčili solidárními a na místě

aby se hrnuli do práce přiměli
ještě další své spoludělníky k za-

stavení jí Nyní svolává předseda
národní hornické organisace Mit-che- ll

konvenci do Scrantonu
kdež se má rozhodnouti má-l- i na-

bídka majitelů uhlodolů býti při-

jata či nic Předseda jednoty v

provolání svém vyzývá horníky
aby provedli volby vyslanců a sice

na každé 100 stávkujících jednoh-

o- nebo v pádu nutnosti že může

jeden vyslanec zastupovati až 500
horníků a bude míti při hlasování

pět hlasů Více než 5 hlasů žád-

ný jednotlivý zástupce odevzdati
nemůže Tato konvence se má

sejiti v Scrantontt v pátek 12 říj-

na a od jejího rozhodnutí bude
záviset! ukončení obrovské té stáv-

ky Děloictvo se chová tiše ne-

dopouští se žádných
" násilností

tak Že vojsko bylo z veliké Části

rozpuštěno Ještě něco vojska
hlídá stávkáře ale 1 to mi býti v

v tomto týdnu rozpuštěno jelikož
nemá co dělati V některých do-lít-h

nebyla práce zastavena ale

praví se že i v těch --
by horníci

stávkovali kdyby spor v tomto

týdnu skončen nebyl
' '

Dvacáté století
Ai vplyne Je&tí několik městců iUti

budeme ia prali u dvacátého století a de-

vatenácté bude věci minulosti Známo
bude co století vyníler6 a co jeden s
nejvét&fcb právem označena iiti mbtt
Hoatetteťs rUomnch Biltera proslavený
to lék rroti vSem nemocím vznikalfcfm t
pokaleného ialudku Jko zácpa netá-mnoa- t

t a i!nCnatost Byla'
JrdnlD 1 nejvetgleb pofebnánl svila po
minulých 60 roků ro pokilovatel dravi

Mnoho lékařů II odporoučí řiďte se

Jejich radou xkuate láhev a bu pře-
svědčeni buďte Jisti ie dostáváte pra
tou se soukromou známkou vnitrozemní
dané na hrdle

1
— Severův Životni Balsám pů-

sobí na celou u tělesní
čistí a sílí orgíný zažívací odstra-

ní žloutenku i bledničku překoná
zácpu a bolení hlavy- - Cena 75c

k 1

Průjem letní nemoc dětí i do-

spělých koliku křeče rychle a
trvale odstraní Severův Lék proti
choleře a průjmu Úspěčh roz-

hodný při včasném užívání

: : -
j- v Cena 35 a 50c

:
!


