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Kořaledsl trust
Ve státu New Jersey před rokem

utvořený trust kořalečnf zase se

trhá Chicagský člen trustu Wm

Kreiss zadal v Elizabeth N J

Žádost o soudní zákaz naproti
new-yorský- bostonským a

členům trustu toho aby
nesměli při generální schůzi pc
díníků hlasovati V žalobě se

udává že tito pánové utvořili trust
v trustu spikli se proti ostatuím
Členům a zneužívali svého vlivu

ve prospěh svých závodů na úkor

jiných Tak trust před rokem

utvořený hrozí rozpadnutím

Německá anekce

Němci přezděli krádež zemí m

slovem anekce ale toto ane-ktová-

provozuje národ kultur-traegr- ů

ve všech oborech Došla

# Na sta Číňanů a Italů přešlo
z Mexika do Texasu kdež na ně

konají úředníci Spoj Stltů honby
aby je zase přes hranice dopravili

V Ypsilanti Mích si vyjeli
student Wood se sl Cromnovou
v loďce na řeku Huron a oba se

utopili
Do Washingtonu byl zaslán

z rolnické koleje v New So Wa
les v Austrálii dopis v němž se

vyslovuje veliká potřeba strojů
hospodářských v tamní krajině a

vyzývají se američtí vyrabitelé
strojů podobných aby tam své

výrobky dováželi

V Pittsburgu byl usmrcen

pouliční károu boháč a předseda
společnosti na výrobu cínovaného

plechu James Rankin Kňfi před
samou károu se počal plašíti vjel
na trať a rozjetá kára zabila koně
i jeho pána

V Jopíin Mo zastavili sa

zeči práci ale po dvou dnech za-

nechali stávky následkem dohody
mezi unií a majitely tiskáren kteří
uznali unii

V Oklahomě zatkl výpomoc- -
ný maršál Taylor desperáda De- -

losse v Pawnee když jej však vedl
do Guthrie byl od něho zabit
Delosse uprchnul ale byl znovu
zatčen

Mezi Indiány kmene Sisseton
a Wabpeton v jižní Dakotě panuje
velká úmrtnost na souchotiny
Oba kmenové čítají 1900 duší za

rok minulý zemřelo jich 56 z

nichž u 50 byly příčinou smrti

souchotiny
V Černých Vrších v dolu

Welcome u Sundance ve Wyom
ingu přišlo se na žilu zlaté rudy
která prý vynese od 5 do 10 tisíc
dolarů z tuny

Spor mezi uklokopy a maji
teli uhlodolů v LeavenworthKan

byl narovnán smírčím soudem je
hož výnosu se obě strany podvo-

lily

v aiWAUcaiw niajtuc nwlClli

Casper Wyo nastříháno bylo le

tos 5005037 iiDer viny ovci z
níž dosud přes milion liber leží ve
skladištích neprodáno Proti lofi-sk- u

obnášela stříž letošní o 1394- -

767 liber více" "
Z Elizabeth N I zmizel

kněhvedoucí Wm Schreiber se
brav sebou několik tisícovek pe-

něz bankovních a tajná policie
marně po něm pátrá

Z Washingtonu bylo ozná
meno že od 1 listopadu bude za
řízeno bezplatné dodávání pošty v

okolí Blair Neb na 64 čtvereč
nich mílích Podobné zařízení
bude od 1 listopadu v činnosti u

Oskaloosy a u Richlanda v Iowě
a u Laramie ve Wyom

Známý americký spisovatel
Mark Twain s manželkou se vrátil
z cest po Evropě a přistál 5

října v New Yorku

Mnoho tisíc Boerů se přistě-
huje do Spoj Států a jednotlivé
státy Unie se jim o překot nabízí
za příští domov

Řeka Wisconsin u města

Portage protrhla hráz a zaplavila
město ono vystoupíc 12 stop nad
úroveB

Vychází nyní na jevo že při
bouři na mělčinách novofundland- -

ských 12 září bylo stroskotáno 17
lodí a zahynulo přes 300 rybářů

Písemnictví

Svornost český denník chicag
ský doplnila již 25 rok své exi-

stence a na oslavu této důležité
události vydala 1 číslo 26 roč-

níku ve zvláštním objemném vy
dání Číslo ono má 32 stránky
plné různé čítači látky a pěkných
illustrací tak že se vyrovná úplně
nedělním vydáním anglických
denníků velkých měst lest to
veliká vymoženost česko-americk- é

žurnalistiky o níž se zakladateli
Svornosti před 25 lety zajisté ani
nezdálo Mimo to vydáno jest
ono slavnostní cislo se známkou
uniovou mezinárodní typografické
unie tak že i v tomto ohledu vy-

kazuje veliký pokrok českého
v Americe

Nemůžete-l- i pro kašel spáti tu
sotva jest as nutno by někdo vám

řeknul že potřebujete několik dá-

vek Chamberlain's Cough Remedy
k ulevení drážděni v krku a k
umožnění spánku Jest dobrým
Zkuste ho Na prodej u všech
lékárníků

Průjem letní nemoc děti i do-

spělých koliku křeče rychle a
trvale odstraní Severů v Lék proti
choleře a průjmu Úspěch roz-

hodný při včasném užívání

Cena 15 a 500

Před pěti roky bylo
„'

nej
vyšším státním soudem tským
rozhodnuto že Standard Oil Co
se dopustila zločinu přestoupíc
tamní zákon protitrustovýTehdej
Ší guvernér Hogrg žádal v New
Yorku za vydání předsedy společ
n jsti té Wm Rockefellera soudu
texaskému ku potrestání avšak

nepochodil Tuto záležitost letos
obnovil stát Texas a jeho guver-
nér Sayers požádal v Albany N

Y za vydání Wm Rockefellera a

ostatních řiditelů Standard Oil
Co Již před 5 lety bylo roz-

hodnuto že o vydání nemůže býti
řečiponěvač Rockefeller a ostatní
řiditelové společnosti Standard v

Texasu ani nebyl nejvyšší spol-

kový soud však již v podobném

případu rozhodl že vydání obča-

na jednoho státu jinému státu se
může požadovali jen tehdy kdyby
tento osobně spáchal nějaký trest

ný čin ve státu druhém Na toto
rozhodnutí se odvolává náměstek

guvernéra Roosevelta avšak urči-

tý výnos neučijil řka že případ
ponechá guv Rooseveltovi k roz
hodnutí až se vrátí z agitační
cesty Zdá se že (ruvernéři te
xaští darebně vyhazují peníze žá-

dajíce za vydání řiditelů Standard
Oil Co

v
Naše tanky

Dle výroční zprávy kontrolora
peněžní soustavy obnášely půjčky
bank 12686759040 a vklady
#2507248557 Všech bank na
konci měsíce června bylo ve Spoj
Státech 3732 Ve spořitelnách
se nalézalo vkladů #2134471130
a proti roku předcházejícímu jich
přibylo o #173 762 999 Vklada-

telů kteří r 1899 měli své úspory
uložené ve spořitelnách bylo 5- -

°79792 roku 1900 však jich bylo
730109 rrQTierni vklady na

jednpho depositora obnášely před
rokem #38599 letos #38747 —

Vzrostl tedy během roku oočet
vkladatelů o 650367 kdežto výše
jejich vkladů byla průměrně o

ři48 zvýšena

Vývoz

Zpráva úřední o vývozu zboží
ze Spoj Států za měsíc září udává

následující: Chleboví a vy veženo

bylo za #21365508 což je proti
loňsku v tomtéž měsíci o #3750- -

mene uonvikn pvin vrvezssc
za #2965285 asi o #600000
více Jiných potravin z #14
096267 o #945000 více Bavlny
za $20 1986750 #3116000 více

Olejů minerálních za #6440541
o #556000 méně než loni Veške

rý vývoz obnišel #65066579 bě-

hem září vloni v tomtéž měsíci

#64753867 tedy o #312707
letos více než loni

Málo důstojníku
V poslední zprávě poukazuje

gen Merriam velitel Missourské-h- o

okrsku vojenského na nedosta-
tek důstojníků ve vojště domácím
Pro nedostatečný počet důstojníků
musejí někttří z nich vykonávali
několikeré funkce Zejména uvádí

gen Merriam poručíka Skerretta
od 3 baterie dělostřelectva který
zastává službu kapitána soudce
vrchního ordinance signálního
[důstojníka a ženijníbo důstojníka
o každém z těchto různých dů-

stojenství musf podávati své

zprávy

Dohnal ženo k zoufalství

Filip Hardy bývalý obchodník

londýnský a nyní v Chicagu se

zdržující uprchl manželce do New
tforku s jakousi iinou ženštinou
Doslechnuv Že ho žena stíhá za
tykačem něchal jí do Chicaga
telegrafovali že se zastřelil Uči-

nil to prý jen z toho ohledu aby
manželka od dalšíno soudního
stíháni upustila ta ale si to vzala
k srdci tak Že se zastřelila

Propuitřalxvlzení
V San Quentinu Cal bylo

propuštěno z vězení 10 horníků
kteří tam dleli pro stávku v Coeur
D'Allen v Idahu Odvolací soud
Spoj Států zrušil rozsudek nad
nimi vynešený a proto byli pro-

puštěnu — Dělníci byli konečně
uznáni nevynnými ale ti kteří s
nimi tak hanebně nakládali po-

trestáni nebudou

Nleiý kostelník
Po západě se potloukal jakýsi

hladkohubý šejdíř který opálil
mnoho lidi o peníze Obnos jím
vySvindlovsných peněz se páčí na
#18000 chlapík pak jest v base
chicagské aby vzal odměnu za
své finanční podniky Jak t? ze

schuylerského Sunu dovídáme
dovedl tento pálený kostelník
opáliti též tamního krajana pana
Jos Zerzána o 160 akrů půdy a
#300 col mu vybaodloval za ja-

kýsi majetek který se_ osvědčil

býti bezcenným

žuje čistí krev a působf příjemnou
náladu u každého Na sta vy
svědčení jest toho dokladem!

Z KUBY

V Matanzasu přišel domácí po
licajtjdo sporu se dvěma vojíny od

2 pluku jízdy při čemž policista
postřelil dva vojáky a civilistu
seběhlo se mnoho vojáků chtíce se

zmocniti zbraní a pomstiti se na

Kubáncích avšak kapitán Foltz

rychle zakročil a svolav mužstvo
dvou škadron odrazil útok davu

kavaleristů na zbrojnici Napjetí
mezi vojskem a Kubánci je veliké
a vojenský velitel zakázal vojínům
kasáren vjeházeti

Z FILIPÍN

Filipinci se špatně osvědčili co
soudcové což nyní vyšetřuje vlád-

ní komise V Manile jsou čtyři
smírčí soudy a 4 policejní soudci

jsou tu domorodí Filipínci a tu se

vyskytly mnohé stížnosti jak od

domorodců tak od cizinců Důka-

zy jež byly komisi vládní předlo-
ženy svřdčí nepopiratelně o úplat-nos- ti

a nepoctivosti soudců těch
V každém z těchto soudních okr-

sků se přijme přes #1000 měsíčně
za pokuty ale páni soudcové
zřídka odvedli celé #100 ostatní
si podržíce Také je dokázáno
že zločinci po zatčení byli pro
puštěni vykoupivše se u policie
domorodé o výkupné pak dělila
se policie se soudci Jest jíž přes

50 případů známo kde se zatčený
takto vykoupil když byl veden ze

soudní síně do žaláře Ano i proti
vrchnímu soudu manilskému byly
podány četné důkazy o nepoctivo
sti a komise chce všecky soudcov-

ské stolice obsadili Američany
mocnými řeči španělské pakli
takové dostane

Na ostrově Leyte plení povstal
ci vesnice a když se vojsko ame
rické blíží prchnou do hor —

Filipínský generál Mojacast byl
od vojska amerického poražen a

vojsko jeho rozehnáno Někteří
z jeho důstojníků chtěli v člunech

uprchnouti na ostrov Samar byli
vsak Bcnytam Bitkv mezi po- -

vstalci a vojskem jsou stále svá

děny které ovšem vždy končí
zahnáním povstalců' ale Arnerjča
né při tom vždy také nějaké ztráty
utrpí

- Z Aljašky

Sběratelé censu Beck a Sexton
vrátili se z cesty po Aljašce a

oznamují následující: Při Měděné
řece sčítali 800 Indiánů a 600
bělochů Veliká úmrtnost mezi

Indiány byla zaviněna vychytáním
lososů při ústí řek Při řece

Teslina nalezeno bylo zlato Mědi
se v krajině té nalézá ohromné
množství ale bude tam třeba iti

dříve železnici než může

bohatství to býti zužitkováno

Telegrafické spojení jest již bez
mála dohotoveno skrze Copper
river údolí

DROBNÉ ZPRÁVY

V Akron O zastavilo 150
děvčat práci v nakladárně ovoce a
zelenin žádajíce o zvýšení mzdy
ze 70 na 90 centů denně

Severní tichomořská dráha

prohlásila že bude v jisté dni od

nynějška do konce března dopra-
vovali lidi na západ se stěhující
pebo na vyhlídky jedoucí za 25 do

40 procent obyčejné ceny Touto
lacinou dopravou hodlá prý nalá-

kali do Minnesoty se v Dakoty
Montany a Manitoby 40—60000
osadníků

Sixto Lopez vyslanec fiiipin- -

ský který mešká v Bostonu po
pírá pravost onoho provolání v

němž prý Aguinaldo vyzývá lid

svůj ku vražděni Američanů Lo-

pez tvrdí že provolání to bylo
podvrženo od nepřátel Aguinaldo- -

vých jako by pocházelo od něho

V Dayton O byla nalezena
xaletá Ada Laatzova za domem

svých rodičů mrtva Mezi tím co

se v domě Lantzových bavila

společnost nějaký chlípník dítě
za domem znásilnil a zavraždil

Nedaleko St Joseph Mo

bylo nalezeno ložisko dobrého
uhlí v hloubce 1000 stop a záro-ve- S

mocný pramen plynu přírod-
ního
# V Grand Forks N D byla
otevřena kolej norvéžských Lute-

ránů V níž bude vyučováno asi

500 studentů skandinávských
U Purcell Ind vrazil ná

kladní vlak do krávy a vyšinul se
z kolejí Olej v jedné káře vele-

ný se vzňal a trosky shořely v

nich! spáleno tělo jednoho brzdí
ce tři další dělníci byli poraněni

POLITICKÉ

Dánské ostrůvky
západo-indick- é přišly opět na den

ní pořádek politických rozhovorů
Na jaře se jednalo mezí vládou

dánskou a naší o prodej ostrůvků
těch poněvač ale v dánsku se

ozvala mocná oposicr bylo další

vyjednávání zastaveno Nyní však

oposice umlkla a tu vláda dánská

počíná opět vyjednávali s wash-

ingtonskou o podmínkách postou-

pení ostrůvků tSch Spoj Státům

Starý demokrat

Gen Bragg který zasedal ně-

kolikráte v kongresu a byl vyslan-
cem Spoj Států v Mexiku za pre
sidentství Clevelandova obrátil
se naproti Bryanovi V Milwaukee

měl pěknou řeč před obrovským
shromážděním v níž chválil Bry-an- a

co člověka nadaného pocti-

vého a pro blaho národa snaživé-

ho avšak za presidenta že se

rozhodně nehodí Gen Bragg

pravil l" zvolení Bryanovo za

presidenta by mělo asi podobné

následky jako vpuštění býka do

hrnčířského skladiště Ve snaze

vše opravit! a předělati dle svých
ideálních náhledů by Bryan vše ve

státu poškodil a rozbil

Senátor Hanna

bude mluviti po Nebrasce ve dnech

19 a 20 října a sice 19 pojede
skrze Emerson WakefieldAVaytie
Winsiúc Hopkins Norfolk Mad-iso- n

Humphrey Platt Center

Columbus Schuyler North Bend

Fremont a Wahoo do Lincoln —

ao pojede skrze WymorePawnee
City Humboldt Falls City Au-bur- n

Nebraska City a Weeping
Water do Omahy V každém z

tuto vyjmenovaných míst se po
zdrží jen na krátko a přednese
nějakou řeč

Baron Sternbere

zástupce německého vyslanectví
ve Washingtonu odcestoval do

staré vlasti rozloučiv se s tajem-

níkem Hayem Baron Sternberg
byl vlastním vyslancem německým
vedl veškerá jednání mezi vláda-

mi zdejší a německou během vál- -

jcy ameriCKO spaneisice jaaoz 1 v

nynějších čínských zápletkách
též řídil vyrovnání ohledně ostro
vu Samoa jeho místo zaujal hr
de Quadt co první tajemník vy-

slanectva který bude říditi veške-

ré záležitosti ai do příchodu vy-

slance německého HollebenaBar
Šternberk? jmenován byl gen kon- -

sulem v Calcutě kamž eez Něme-

cka brzy po svém návratu ode-

bere

Náhrady Spoj St

se tni dostatt čtyřem rodinám

italským jejichž Členové byli lyn-

čováni přede dvěma roky v Talla-lu- y

v Louisianě Vláda naše na

nátlak vlády italské nechala zále-

žitost onu vyŠetřovati a shledala
Že lynčovníci nebyli za to pohná-

ni k zodpovědnosti a tu president
chce odporučili příštímu kongresu
aby povolil nějaké peníze v ná-

hradu za utracené 4 životy ital-

ských poddaných

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Obrovský závod-Wester- n

Union Telegraph Co

přijala za depeše roku končícího

30 červnem #14758570 z čehož

jí #8458306 zůstalo co Čistý zisk

Během roku toho postavila 3849
mil nových linii telegrafických s

natáhla 28520 soil nových drátů
k čemuž přibrala 615 nových tele-grani- tů

V roku tom bylo zasláno
o 1769626 depeší více neZ v roce

předcházejícím a průměrný příjem

zaVjedsu depeíi cbsáicl cosi málo

přes 30 centů vydání asi přes 25

centů

Zkooika váleíné lodi

U pobřeží kalifornského byla

li října podniknuta první plavba
novou válečnou lodí Wisconsin

Při velmi nepokojném moři loď

ploula rychlostí 17 uzlů v hodině

proti větru a po větru urazila ai

i8í míle v hodině Po odbyté
zkoušce byla loď odevzdána adm

Koutzovi a jeho Štábu k dalšímu
zkoušení

Odplata zrádci

W V Powell byl po několik

roků předseJou organisace Želez-

ničních telegrafistů v úřadě tom

se vlak dopustil různých zlořádů

tak i byl za to pohnán ku zod-

povědnosti V St Louisů sešel

se sjezd zástupců ani telegrafistů

prvním Činem jeho bylo sesazení

před soud pohnáni Powella
Soud bratrský trval dva dní a jeho

výsledkem bylo le Powell byl

nejen zbavaa předsednictví ale i

členství a z aaic vyloučen

hovalce v č 14 Greenwich ulvN
Yorku zdržuje se nynf krajanka
paní Frida Malíková vdova a její
loletou dcerou Fridou Nebohá

paní přišla během orkánu v Gal
vestonu při čemž bylo téměř celé

město zničeno o veškerý svůj ma-

jetek a laskavostí firmy Mallory
Bros byla poslána do zdejší me-

tropole Manžel pani Malíkové

zemřel zde v Americe před 3 roky
a ona se svou dceruškou vrátila
se do Čech kde bydlí její rodiče
V červnu b r přijela na parníku
"Halle" do Galvestonu kam ji

povolal její strých Otto Batje
(Batla) aby mu vedla domácnost

Batje byl majitelem domu na ave
N mezi 13 a 14 ul v Galvesto-n- j

V den osudné katastrofy
odebral se jako obyčejně do práce
— byl zaměstnán v jistém obilním

elevatoru — a vůbec 6e" nevrátil

Podobný osud stihl i ostatní pří-

buzné paní Malíkové a poněvač i

dům Batlův byl zničen zůstala
nebohá paní s jejím dítkem bez

přítel a bez přístřeší "Sklep
našeho domu byl zatopen" vy-

pravovala paní Malíková "a když
se protější budovy sřítily zachrá-
nil nás jistý muž ve člunu a do-

pravil nás de jednoho domu který
stál na kopci Jelikož ale voda

rychle stoupala museli jsme ještě
dále prchati Mezitím se náš- dům

sřítil ačkoliv to byla pevná ka-

menná budova Nezachránily
jsme nic jiného nežli lehký spod-
ní oblek který jsme měli na sobě

Jistá paní Eichholdová dopravila
nás na parník "Comal'' a když

jsme přijely do New Yorku ne-

měla jsem ani 5 ctů na káru

Mým přáním jest abych pro sebe
a mé dítě nalezla zaměstnání u ně-

které vážené rodiny a pak-l- i se
mi to nepodaří budu nucena ti

přistěhovalecký úřad aby
nás poslal do Evropy" NYL

Podmořská loď
"

s

Hollandova potápěcí loď po-

jmenovaná po svém vynálezci
Hollandem byla přijata do vládní

služby 12 října Bude poslána
do námořní akademie a Annapo- -

ljs aby se kadeti s veškerým zaří
zením její důkladně seznámit!
mohli

Sond Yontseye 1

Youtsey domnělý pomocník při
zavraždění kentuckého guvernéra
Goebelabyl při soudním přelíčení
zachvácen duševní choťobou —

Dlouhé napjetí při výslechu spů
sobilo u něj výbuch jakési duševní

nepříčetnosti tak že od dalšího

přelíčení muselo býti upuštěno
Lékaři kteří jej prohlédli jakož i

jeho stážcové tvrdí že se Youtsey
nalézá v jakési duševní strnulosti
a není schopen aby mohl na další

otázky soudní s rozmyslem odpo
vídati V pondělí 15 října bylo
však přelíčení znovu žahájeno a

vyslýcháni svědci mezi nimiž

bratr zastřeleného guvernéra Goe-bel- a

Youtsey se nalézal ve vě-

zeňské celí hned vedle soudní
síně dvéře cely byly otevřeny
aby vše slyšeti mohl avšak ne-

bylo znáti že by byl jevil jaké
účastenství na soudním jednání
Soudce nechtěl ani slyšeti o odlo-

žení soudu a bude v něm pokra-
čováno vzdor onemocněni Yout-sey- e

Seiloutl

Krajan Kami Cnbr 337 E 71 st
St New York City stiien byl za-

jímavou chorobou o níž sděluje
následující: Nemoc moje pochá-

zela od nepořádku zažívacích

ústrojů což jevilo se velmi nepra-

videlnou stolici a bolestným hry-

zením a větry Chuť k jídlu do-

cela odpadla a to i k pokrmům
nejzamilovanějším Za krátký čas

jsem zhubl a sežloutl že jsem byl
takřka k nepoznání Veškeré pro-

středky nepomáhaly až mi bylo

doporučeno Trinerovo léčivé hoř-

ké víno které mají zde na skladě

pan Roušar a pan Nádvorník na
První Ave Vyznám však hned

pravdu že mně ani jedna nebo
ďvě láhve při mé chronické choro-
bě snad rázem nevyléčily avšak

po využití půl tactu nabyl jsem
opět již dobré chuti a oj té doby
Šlo všecko zas ui jináče Těším
se nyní ze svého zdraví opět jak
náleží Tyto řádky pak podávám
jako upřímné uznání pro nejlepŠÍ
tento lék proti všem nemocem ža-

ludečním a jateraím nemoha jej
ani dosti vřele doporučiti! — Tri-

nerovo léčivé hořké víno lze obdr-žet- i

v láhvích u vyrabitelé Josefa
Trioera 437 N i8th St Chica-

go III nebo ▼ lékárnách kde
však je nutno dbáti aby každý
dostal pravé Trinerovo hořké vlno

ne nějaký jeho jen padělek
pouhý humbuk škodlivý a nebez--

severo-západ- ní roh 27 a L ul

SOUTH OMAHA

Tel y Hostinci 124 Tel y totem 243

ŽL Obsluha vzorná
V Zařízení moderní

Zvláštní pozornost věnuje se přes
polním pánům hostům 3m

TRŽNÍ ZPRÁVY

CHICAGO dne 18 říjná

Plenice Jery pzimka ť 2 k okam2
dodání T4J4@73Xc bull

Plenice 8 8 okamž dodáni !)@75Jic

Plenice ozlmka tvrdá t 2 k dodWi4@74c
PSenlce ozlmka trrda { 3 "

70J£@73c

PSenlce Jarka 8 1 k dodáni 77K@80)4c

PSenlce t 2 "

Koma £ 2 zlatá "

Koma 8 2 bílá "
41c

Korná 8 8 "

Oree 8 2 bity
"

24@24Hc

Oree 8 8 bllf "
23M@25c

Žito 8ílo2 k dodáni 62c

Žito 8ís)o 8 "
6lc

Ječmen k piT íCelftm k dodání 47@59c

Jeímen ke krmeni k dodání Sfl®0c
Lněné Bemeno 8 1 temeno ten 11 SO "

Semeno bojínka (timothy) I380®410 "

Semeno jetelové 110 50 "

Živý dobytek:
"

Píknéaí nejlepSÍToli 5S0@í-8-

Hubené až k prostředním 4 45®S25
Voli ke krmení $8 80@4-5-

KrÍTy 2i®t5
JalOTce $2 163478
Telata 4 00aM
TexaeStí krmeni Yoll Í4 1013)450

TeiasStí roli z pastrln YVí a®4
Pratata tólká nejlepíi A 100640

yfPraaate lehká rybraná Si80aSC0
Prasata hrubá

{

' '
f470Qi00

Ovce" pXkBrf a! k vybrán Jta „'soaso
!

prostředni $s eo@iw
JehData V '

S49ftMKnt

Jebftata západní i45b©íio
ÓmAHÍ dna 18 října

:

Plenic C t (by Neb i Dakota) -

pHkáf SSC bnll
Plenice 8 t pfi káře Sic

-
Žito 8 t při káře SOe "
KnnaS 1 při káře aso "
OTeeB 8 bily ac "

Brambory toesoc i

Vejce zař čerstvé

Máslo i máaláren tita&řc lib
Váttlo larm nejlepli u® i7c

Máslo farm spatná až dobré l4@lsse
"

Slepice Mc "
Kuřata 8c "

Kachny 6a7o "
Kohouti IKc "
Krocani 7c "

SOUTH OMAHA dne 18 října
Voli píkni až nejlepli 450®5 80

KrÍTT 450400
Jl0Tlce 8 0G©475

Voli ke krmeni 1 18Q410

Prasata nejlrpli 4 80

Prasata prostředni 475
Prasata hrabá tížká 4(0
Otce nejlepli IBS

Jehau 40ia51
KANSAS CITY dne 18 října

Plenice 8 t-- tvrdá k okdodáni 8&&#9e bull
Plenice 8 8 tvrdá kok dod 4&tge

"

Koma 8 2 bílá k ok dodání

Korná 8 8 k ok dodáni MC "

Koma 8 t mích k ok dodáni 84e "

Oves 8 bily k ok dodáni t4®28

iltot t kok dodání 47c m"
Seno tlmotk) vybr $10 00 tnna

Seno t pralrle vybr ISOU&IdO

živý dobytek

Voli píkni ai nejlepli 14100445

Voli klím II©J
Jalovice a krávy 10400
Texasky bov dobytek! 736 00

Telata 45US5 85

Prasata Uíká 4B0O600
Prasat lehká 474 K
Ovce v 834(0
JebBeU 4XVtO

— V Holbrooku přejížděla pí
Keilbecková trať dráhy ve farmář-ské- m

voze na němž se nalézalo 6

osob když se přihnala lokomoti-
va a vůz rozbila na třísky Čtyři
osoby zůstaly na míjtě mrtvé a
dvě dítky byly těžce raněné s
nichž jedno ještě zemřelo Zabita
byla mimo Keilbeckové sleč Hor-mano-

pant Bartenbachová a

malým dítkem a dvě její dítky po-- 1

tlučeny Zvláštní jest že dva dní

před tím byl zastřelen muž téže
Bartenbachové tak Že z celé ro- -

diny zůstal jen aletý chlapec a ten '

jest poraněn

Hcg-istrae-
e

ve čtvrtek 18 říjoi od 8 fctóia

ráno do 9 večer Uiiý cS
Um casí týt iron rexUtra-v- ái

do Washingtonu stížnost z Ně-

mecka že páni kbrikanti tamní
zhusta anektují či lépe po česku

řečeno kradou americké ochranné

známky takzvané trade marky
Tuto anektaci podporuje vláda

německá tím že zanese do regi
stračních knčh každou známku

pbchodní která dosud registrová-
na nebyla bez ohledu na to je-- li

k ní onen žadatel oprávněn či nic

Když si americké bicykle získaly
v německu zvučné jméno ihned
ni nechali němečtí vyrabitelé

americké ochranné

známky na své jméno a prodávali
své chatrné výrobky za americké

Podobné zkušenosti se dodělali

mnozí jiní vyrabitelé američtí a

proto radí americký gen konsul

Mason z Berlína aby si američtí

vývozníci dali své ochranné znám

ky v Německu registrovati dříve
než tam své výrobky prodávati
započnou Jen tím spůsobem bu-

dou chráněni před anekčními či

zlodějskými choutkami německých

vyrabitelů- -

Stávka horníků

S napnutostí se očekávala po-

rada zástupců honictva pennsyl-vanskéh- o

v domnění že jí bude

zápas mezi prací a kapitálem
ukončen ale očekávání bylo zkla-

máno Horníci v konvenci své

přijali sice slíbené zvýšení mzdy
o 10 procent ale Žádají dále' aby
mzda zůstala pevni a neměnila se

dle ceny uhlí a pak aby skončení

stávky bylo ujednáno s unií' Ma-jitelo-

uhlodolů však nechtí ani

slyšeti o unii a o žádných dalších

podmínkách nýbrž jen žádají aby
se horníci vrátili do práce beze

všech dalších ohledů Horníci
též žádají aby veškeré další spo
ry byly vyřizovány smírčími sou

dy o čemž majitelé uhlodolů též

ani slyšeti nechtějí Tak stojí
stávka po Anedělním trvání na

tomtčž stanovisku jako při zapo
četí neb obě sporné strany čeka

jí že nastane rozkol a tím stávce

bude konec učiněn Není dů

kladné organisace na žádné stra
ne neoor mnono ňorniků k unii
nenáleží ač posud i ti drží s un

onisty Mezi majitely uhlodolů

teprve není žádné sjednocení
tato nesjednocenost jejich činí

dohodu nemožnou Majitelově
uhlodolů jimž se říká operátoři
ač jsou aspoň někteří nakloněni k

vyjednávání nechtí jeden před

druhým počátek učiniti Hlavně
se odvolávají na dělníky že oni

smluvené podmínky nedodrží jak
se to již osvědčilo v jednom uhlo

dolů Majitel jednoho uhlodolů

jménem Markle dohodl se s hor-

níky na podmínkách práce ale

vzdor tomu na rozkaz předsedy
Mitchella přece 1 v jeho uhlodolů

práce byla zastavena Někteté

doly zůstaly až dosud v činnosti
vzdor tomu že tam byli vysláni

agitátoři kteří chtěli horníky ty
k zastaveni práco příměti Vojsko
dosud hlídá stávkáře aby se ne

dopustili násilností oa těch kteří
dosud práci nezastavili Očekává

se však každé chvíle že aspoň
některé bohatší společnosti poža-

davkům stávkářů vyhoví avšak

horníci se zapřísahají Že nepů-

jdou dříve do práce pokud jim k

tomu vrchní předseda unie Mit-che- ll

svoleni nedá

Ztracený nalezen

Před mnoha lety žil v New

Albín la Wm Tuthill bývalý

vojín Spoj Států který se nechal
u Starého Řádu Spoj Dělníků

pojistili na #2000 na život Roku

1883 se vlak ztratil aniž by zbylo

po něm jaké stopy a žena jeho Žá-

dala o vyplaceni pojistného Soud

byl dvakráte projednáván a nyní
mi o něm rozhodnouti vrchní stát-
ní soud Manželka Tuthillova
zadala také žádost o pensi a tu

pensijnl úřad shledal le Tuthill

Žije ▼ invalidovně kalifornské
kdel bere pensi co vojín Teď
Eena jeho nedostane ani pensi
anil pojistné


