
Pokrok- - ZApadu
— V Craford usmrcen byl v

sobotu na trati H & M dráhyPokrok ZApadu
Každým způsobem dle těchto

výmamoých pohybů hrdinných

odpůrcův Aoglienifizme e ptáti
kde aii Boeři tasadl přistíránu?

Stávají se lidojedy lásledkern

hladu „

Vnlkttrjch Hnských frovinciUk mit-on- y

lidí ntmi potravy

Rodlie áotaninl k šílenství hladea
zabíjí své děti aty nemuseli

řejni proti tomu proteituji — Co

je jim to všechno plstno když
jsou a zůstanou jeho otroky on

jedná bez ohledu na jich plání a

tužby

SVN ZNAMENITÉHO VYNÁLEZCE ElU- -

sona si koupil farmu a hodlá se na
ní hlavně věnovati chování drů-

beže Chce-l- i udělat hodně pe-

něz ať mu tatínek kterému říkají
čaroděj objeví nějaký vynález
kterým by se slepice přiměly aby
nesly také v zimě a mladý Edison
nadělá na té farmě peněz jako
tříitčk

bavili ta poláli ífrn h po msjili-l- i

lělkýmí lirsoými plyválky házeli
se jali Týl dlouho Ubili ti to ne-

nechal a uchopiv revolvr rpo útoč-

nících několik ran vypálil Hned

prvá rána zatáhla Whitea do

prou spůsobivši mu smrtelné

poranění — White znám byl po
celém okolí co muž nebezpečný a

sám se chlubil Že kdesi v Mon-tau- ě

tři muže zabil

— Ve Fremont zemřel' v pon-

dělí ráno náhle bývalý dlouholetý
sndee ncjvyššiho soudu státního

Samuel Maxwell — Ráno vstal

opatřil kamna a sotva že se nasní-

dal zachvácen byl mdlobou a

smrt v několika minutách násle-

dovala' Maxwell byl 75 roků stár
a zaujímal v politickém životě ve

státu našem předního místa Byl
i 1 1

KsiJá takováto obchfiika na

boli cesta obnáší průmčrae 15 mil

a slouží k užitku asi sta rodinám
Tito venkovští listonoli obdrží
ročol za své služby Jjoo— niul
však samí obstarat! a udržovali si

koně k dopravě poštovních zásilek

a musí své dodávky a zároveň

kollekce poštovních zásilek konati

pravidelně každého dne kromě

nedělí

Naše poštovní úřady slouží ny-

ní bezplatnou dodávkou 31 miliu

nům lidí v městech a obcích a

ostatnímu obyvatelstvu bude po-

slouženo takovou dodávkouaž za-

vedena tude dokonalá obchůzko-

vá síť po celých Spoj Státech '

Generální poštmistr vypočítává
že bude to vyiadovati ročního ná-

kladu asi 120555000 avšak zru-

šením mnohých malých poštovních
úřadoven že se několik milionů

ušetří tak že skutečné vydání ne
bude obnášeti úplných 14 milionů
dolarů - '
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— V ilowells pomýšlí se prý
na zařízení elektrárny

— V Lincoln objevilo se letoš-

ní zimy již la případů neštovic

— V Plattsmouth zemřel min

týdne krajan Tomáš Jaoda ve stáři
81 roky Podlehnul chřipce
— V Holdrege podlehnul ve

středu A R Potter poraněním
jichž byl několik dnů před tím od

vzteklého koně utrpěl
— Včera zahájen byl v Kearney

státní sjezd organizace Novodo-

bých Dřevařů Amerických za úča-

stenství as 350 delegátů "

'

— V Columbui objevilo se ně-

kolik případů neštovic a rada
městská pomýšlí na zavření škol
dokud by nákaza vykořeněna ne-by- la

— Do Beatrice vrátil se v ne-

děli desátník Fr Wosika kterýž
20 prosince 1897 do hudebního
sboru 4 pluku pěchoty vstoupil a

válku se Španělskem prodělal
— V Lincoln nařízeno v úterý

očkování všech studujících státní
university Stalo se tak hlavně
následkem vypuknuti neštovic v

jednom studentském strávním do-

mě na Q ulici '
%

— Nejvyšším soudem státním
odročeno v úterý rozhodnutí pří-

padu proti Union dráze Paciňc pro
sčítání vyšší sazby dopravní do
zasedání dubnového

— Ve Fremont zemřel ve středu
náhle dr Ira Dcane z North Bend
a sice raněn byl mrtvicí právě
když v příbytku dr McDonalda
na schůzi výboru pensijních komi-

sařů se podílel
v

— Ve West Point odkázán byl
v pátek soudu krajskému pro útok
S A Hamblin vážený dosud
osadník od Pender Žalován byl
pí F Bockelshovou manželkou

nájemníka na jeho farmě

— Ve Valentine uznán byl v

sobotu C H Thompson nevin-

ným vraždy prvého stupně Přelí-

čení bylo pouze jen formálním an
zvrácení původního rozsudku nej-

vyšším soudem státním nařízeno

bylo

— V Lincoln pokutována ve

středu Armour Packing Co I500
a útratami pro přestoupení zákona
honebního tím že kára křepelek
a koroptví v držení jejím po skon-

čení sézony nalezena byla Pokuta
byla bezodkladně zaplacena

— U Ames přišel ve středu ku
zmrzačení Charles D Hager jed-

natel jedné továrny na stroje ho-

spodářské Při zkoušení mlátičky
dostala se mu levá noha do stroje
a rozdrcena tou měrou že ode-

jmuta býti musela

— V Madison zažalováni ve

středu na náhradu 1 10000 hostin-

ští Loeske a Horst z Madison a

Smith z Humphrey a ručitelé jejich
pí Nora Lewisovou vdovou po
A J Lewisovi kteiýž minulého

srpna v opilosti na cestě k domo-

vu o život přišel

— V Lincoln ' zažalovala paní
Mary A Whitfordová hostinského
Chas Schwartze jakož i několik

jiných hostinských na náhradu

$10000 za to že navštěvováním
místnosti jejich manžel jej! opil-

cem ze zvyku se stal a o rodinu
více se nestará

— U Schuyler pracuje se B &

M drahou na zřízení hráze přes
severní rameno řeky Platte v mí-

stech kdež most železniční se
nalézá a po dokončení téže bude
moci odstraněn býti 3oostopový
krytý most kterýž téměř každo-

ročně při tání ledu značně poško-
zován byl

— Z Linwood oznámeno v pon-

dělí že zničena byla požárem o

5 hod ranní obchodní část mě-

stečka Elkhorn a sice zničena

pošta kovárna a obchod smíše-

ným zbožím vesměs L C Speog
lerovi náležející Škoda páčí se
na $3000 a pojištění pouze jest
nepatrné- -

— Něštčstím stížena byla min

pátku rodina Ant Tichého as 6

mil jižně od Niobrary bydlícího
Převržena totiž byla konvice vaří-

cí se kávy na dvouletou dcerušku

jejich při Čemž tato opařena byla
tou měroui že smrt ve čtyřech
hodinách následovala

— V Plattsmouth nalezla toho-

to týdne v plechovce ústřic paní
J T Leperová jak liskový ořech

velkou prlu krvavě zbarvenou
Klenotníci omažští jsou toho ná-

hledu- že perla ta hlavně pro neo-

byčejné zbarveni své velice cennou

jest '

— V Ashland přišel v sobotu k

těžkému úrazu i8letý Sanders Při
dávání pušky do vozu počínal si

tak neopatrně že spoušť spustila

rána vyšla a lei do ruky a pravé

neznámý as 55 roků starý ni ni

Týž vezl se na vlaku nákladním
co slepý paalér a pfi vjíždění
do nádraží chtěl seskočili při
čemž vlakem po druhých kolejích

jedoucím zasažen a na míntě

byl

— V Dodge iut 2 února uspo
řada) řád Jan Amos Komenský č

56 ZČUJ první divsdlo ve svůj

prospěch které bylo sehráno vý-

tečně neboť ochotníci kteří účin-

kovali byli vesměs staří a osvěd-

čeni herci Finanční výsledek byl

uspokojivý tak že členové ZČBJ
nás snad brzy novým divadlem

překvapí
' '— Krajan Jos Vítek v Clarkson

vynašel jistý prostředek proti ne-

moci dobytčí ' která se tuto zimu
mezi dobytkem v okolí Clarkson

vyskytla Použitím dotyčného pro-
středku záchránl se skoro každé

dobytče což mnoho sousedů
se zabývajících do-

svědčí Kdo by potřeboval jeho
pomoci nechť se nafi obrátí

— V pátek dne 1 února za-

střelil se krajan Frank Břicháček
na farmě p Krupky u Howells
Proč tak učinil o tom mluví se
různě nikdo však pravou příčinu
neví neboť pan Břicháček byl
řádný člověk Zanechává manžel-
ku již teprve v červenci m r za
choť pojal a dcerušku Patřil ku
Kat Dělníku jelikož byl horlivým
katolíkem

—- V Tecumseh přišla v sobotu
k vážnému úrazu paní CCWood-ley-ov- á

Vařila totiž fazole v

uzavřeném hrnku a sotva
že po dovalení jich poklop od-

šroubovala vyrazil celý obsah a
ona v obličeji na krka a prsou
děsně opařena Lékařem přivola-
ným seznáno že jedno oko při
tom ztraceno a zda druhé bude
zachováno je dosud otázkou

— Ve čtvrek došla V Přibyla
zaměstnance t 1 telegrafická zvěť
z Crete p Jos Kleinem zaslaná
že matka jeho ve středu dne 6

února zemřela Zesnulá byla vdo-

vou již asi po 9 roků kdy manže-

la svého k poslednímu odpočinku
doprovodila a nyní sama jej v

pokročilém již věku následovala
Pohřeb odbýván byl v pátek Za-

nechává jednoho syna Josefa a

dvě dcery Marii a Aanu vesměs
v dobrých poměrech
— V Tekamah našli se již také

stoupenci kansasské temperenc- -

lářky pí Nationové V neděli v

noci vloupaly 6e neznámé osoby
do skladiště expressního na ná-

draží a tam 80 beden lihoviny
obsahující a k místní dodávce

roztřískaly Tekamah jest
městem prohibičním a dodávka
lihovin v původním obalu byla již
dávno tamním temperenclářům
trnem v očích

— V Plattsmouth spadla min

soboty večer ioletá Klára Thoma-

sova na cestě k domovu do staré

cisterny a když konečně nalezena
a vytažena byla již strachem tou
měrou poděšena že panují obavy
aby to na útlou mysl dívčiny trva-

lého účinku nemělo Postrašena

býla dívka hlavně povídačkami
že v cisterně oné straší a že plna
hadů jest Pádem do cisterny
utrpělo děvče též hluboké rány
na hlavě

— V Kearney nalezena v neděli
ráno na tratích Union Pacific drá-

hy děsně zohavená mrtvola Nan-ni- e

Jarnerové ze Stark pocházejí-
cí Táž přišla do Kearney as před
dvěma týdny s myslí poněkud po
pletenou a v posledních dnech
zaměstnána byla v jedné rodině
tamní a dle všeho jedná se tu o

samovraždu v návalu pomatení
mysle spáchanou Lehla si na trať
a přihnavším se vlakem bylo jejím
tělem do vzdálenosti téměř tří
bloků smýkáno

— V Beatrice zahájen v pon-

dělí sjezd oddělení (jurisdikce)
"A" Dřevařů Světa (W O W)
za četného účastenství nejenom
delegátů ze státu našeho ale i z

KansasOklabomy a Indián Terri-tor-

So-tt- a North Dakoty —

Pokud nám známo zasedají ve

sjezdu co delegáté krajané: Josef

Kaan F Svoboda a S B Berá
nek za tábor Columbus Antonín
Pecha za tábor Komenský Ant
Novák za tábor Nebrasská Lípa a

J J Svoboda za tábor Seymour
vesměs z Omahy
— V Stanton sehnáno mezi o I-

rčan s tvém tamním % 10000 na zří-

zení náhonu k získání vodní síly

pro mlýn vodárnu a elektrárnu

Všechny tyto podniky uvedeny
býti mají za účelem tím zorgani-
zovanou společnosti — "Stanton
Water fower Co'' a úmyslem je
zřídili kanál z řeky Elkboro v

délce 1400 stop a splavem zvýšili
hladinu téhož o pět stop čímž do-

cíleno by bylo vodní síly 350 až

400 kofiskýcb sil V zamýšleném

mlýnu mlýti se má too sudů

moaky denně

— V Merrimaň postřelen byl v

úterý min týdne Jim Wbite ne-

chvalné pověsti se těšící — Týž
vstoupil s milencem Louis Provo--

en 4o hostince Barnesova kdež
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Omaha Nen

Omaha neb 13 února 1901

Deset čínských úředníkův má

býti sťato a la Carrie Nation —

sekerou

CíSAft JMENOVAL ANGLICKOU KRX- -

lovnu plukovnicí — A co naíe

"micic" Nation ta je vosk?

Američtí koně a mezci půjdou
zas asi nahoru — Anglie chce po-

slat nových třicét tisíc jezdců do

jižní Afriky

Sníh sníh bělounký sníh

s oblaka padá tak zhusta

farmer se usmívá —

vždyť pod ním osení pěkně tak
vzrůstá!

Mrs ShillingovA která dva-krá- te

napráskala Natiooové ob-

držela od kansasských hostin-

ských čestný dar $30— Za dobrý
Sin — dobrá odměna

Každý z těch kandidátů senáto-

rští by to rád viděl aby ten zápas
v Lincoln byl ukončen ovšem

ukončen tak aby se mu to líbilo

a v tom právě vězí ten kámen

úrazu

Anglický král Edward ac vlád-n-e

teprve jen kratičkou dobu

náramně rád se okazuje veřejno-
sti aby se mu lid mohl kořit —

Inu pýcha předcházívá obyčejně

pád praví dobré české přísloví

V posledních dvou letech vydá-n- í

na naše námořnictví se více

nežli zdvojnásobilo — Je to při-roze-

Stáváme se velikým

silným národem — to má své vý-

hody a zároveB vyžaduje to oběti

Bývalý srbský král Milan jest
prý nebezpeční nemocen To se

1 všechen srbský lid modlí aby
byl už jednou zbaven té pijavice
která ssála jeho krev a při tom
dělala mu ostudu tolik dlouhých

rok!

SNÍH MĚŠŤÁKŮM SE NÁRAMNĚ LÍBÍ

na polích a v básních ale zeptej-

te se některého jak se mu líbí

na "sajdvóku" před jeho domem

uslyšíte to pravé jeho mínění

"o tom bílém plášti kterým pří-

roda přikrývá matičku zemi"

Vz vtdeSské říšské radě zvolen

předsedou bývalý místodržitel

moravský který umí trošku lámat

češtinu — Češi ovšem byli a zů-

stanou u něj ubohou odstrkova-

nou Popelkou To je už osud

našeho národa od nešťastné bitvy

na Bílé hoře

Prav! se že ex sinátok David B

Hill z New Yorku nepřijal by
demokratickou nominaci presi-dentsk-

i kdyby mu byla na-

bídnuta — David je prohnaná
statá liška : On ví že by dostal

na frak a proto si nechce ani pálit

prsty '

Slunce had anglickou říší sice

nezapadá ale když zapadne nad

najakou její částí jako ku př v

jižní Africe tu to Angličané od-

nesou vždy nějakou "nešťastnou
náhodou'' o kterých lord Kit-cben-

tak často telegrafuje do

Londýna
"

Dle anglických úředních zpráv

obnáší počet mrtvých v anglické
armádě v jižní Africe se nalézají-
cí až do posledního týdne 12980
A Boeři tvrdí Že vydrží bojovat
takto ještě několik rokl — To

jsou pěkné vyhlídky do budouc-

nosti pro Johna Bulla

Anglický klub novinárov pozval
si Nationovou do Chicaga aby
tam uspořádala přednášku a klub

jemuž se jedni hlavni o výdělek

spolíhi Ze Natiooovi se svou
sekerkovou brigádou "potáhre"
— O tom všem není žádné po-

chybnosti vždyf nž nebožtík

Ezra um říkal: "Američané milují

trjattj a proto af lije humbug!"
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hledět na Jich utrpení

Z nebeská říše přišly tento tý-

den smutné zprávy V rozsáh-

lých odlehlých provinciích Číny
v Shansí a v Sheoai vypukl hlad

který má hroznější následky nežli

jákékoliv neštěstí jež dříve Čínu

bylo postihlo
v

Obyvatelstvo provincie Shansí
čítá 12 milionů a Sbensi 9 mih

onů a dle Čínských zpráv úplné
dvě třetiny tohoto nemají ničeho
čím by ukojily svůj hlad a nemají
prostředků aby mohly zakoupili
si potravu k ubíjení svých životů

Hrůzy hladu zvyšuje ještě ne

obyčejně tuhá zima jaká v Číně

málokdy se objevuje a obyvatel-
stvo strhává i střechy svých dom-

ků aby se pi ohni mohlo poně-

kud zahřátí
Voli koně psi a jiná zvířata

jež čínští farmeři chovají obyčejně
v domácnostech ku své potřebě
ti všichni byli již pobiti aby ma

jitelé jich mohli aspofi částečně

ukojiti svůj hlad

Již po tři roky postiženy byly
obě tyto provincie neúrodami a

poněvač i před tím rolníci čínští

tyto krajiny z většiny obývající
mnoho nesklidili tu všechny jich
zásoby byly skoro vyčerpány
když zima nastala

Poměry stávaly se proto mezi

ubohým lidem čím dál tím horší
až konečně došlo to nyní tak da
leko že někteří ti ubožáci lidským
masem snaží se zachovati svůj
bídný život

Místokrál Li Hung Chang v

rozmluvě s americkým vyslancem

Congerem pravil že mnozí rodiče
orodávaií své děti a mnozí mužo

vé své hezké ženy Číňanům usí

dleným v jiných provinciích aby
získali aspoS něco peněz za které

by si mohli nakoupiti potravy
Někteří nemohou-l- i své děti

prodat tu dohnáni k šílenství jich
pláčem a naříkáním sami ukracují
jich muka a sta dětí bylo již po-

vražděno vlastními svými rodiči
Z těchto nešťastníků hladem

trýzněných stávají se pravá dravá
zvířata jeden druhému od úst

rvé si kus potravy a v tlupách
podnikají výpravy aby ukořistili
někde kus potravy o níž pak
svádí zuřivé bitkyi mezi sebou'

Mnohé ženy samy nabízí se tě-

mito slovy: "utiš můj hlad a já
tě budu následovat' a mužové

prosí: "dej mi několik drobných
a má Žena stane se do smrti
tvou' v- -

Je těžko perem vypsat všechno

to trápení které nešťastný ten lid
snáší praví korrespondenti a nej-

zřejměji jeví se prý muka jich na

jich tvářích které změnily i svou

barva hladem ze žlutavé v temně

hnědou
V provincii Shansí jest hlad

ještě daleko boršl nežli v Shensi

kde mešká nyní po svém útěku z

Pekingu císařský dvůr Avšak i

zde císařovna vdova a čínský císař

slyší od rána do noci nářek trpí-

cích a vidí ty hrozné obrazy bídy
Nelze se proto diviti že císařov-

na jeví takovou povolnost vůči

požadavkům spojencův a snad

obětuje vše jen aby mohla opět
do svých paláců v zapovězeném
městě v Pekingu"
Přítomnost císařského dvora v

provinci Shensi věc ještě zhoršu-

je neboť dvůr jest obklopen 20-00- 0

čínskými vojáky v Singan
Fu a nejméně 5000 hlav čítají
různi ti hodnostáři a úředníci

kteří z Pekingu sem utekli Byli
sem za císařským dvorem poslány
sice značné zásoby potravin leč

ty jsou skoro již nadobro spotře-

bovány a je velmi těžko při těch

nedostatečných dopravních pro-

středcích získati zásoby nové

V nynějším bezvládí které v

Číně panuje není nikoho kdo by
se o trpící obyvatelstvo v obou

provinciích staral kdo by mu hle-

děl zaopatřiti úlevy a tak toto

snad z větší části zahyne hroznou

smrtí hladem

Co znamená naše vlajka
Kdekoliv TZlyeoa jet anvritká vlaj-

ka co znamení iTrchovaDoiti znamená

ivoboda neodmlokt a rovnoat Čím Jeil
vlajka naAe národu tím jett Hottetter's
8tornách Bitterf MnotliTii an divá mu

nejen avobadu ed nemocí ale chrání i y
atém v té mffe že vrátili se nemohou

Kdyí žaludek přijde do nepořádku a

kdys po jídla hrkati počnete aneb Jate-t- i

tak nervoaními le na Ifciltu celé noci

te pfevalojete nemohouce ipáti míli

bytfe ji zkuiti an posilni vám Žaludek
seaíH nervy a ?riodl sdravf pevn spá-

nek proti nezií inoati tácpé a ílučoa
tosH není nic lepiího Revmatitm Je lét
odstraňován přímým pbasbenlm na led-

viny

— Chcete-l- i pro žaludek sku

tečný lék hořký který ipraví a

sesílí zažívací ústrojí osvěží celé

tělo přinese chuť k' jídla a zažene

malarické choroby nenaleznete

lepšího léku nežli jest Severova

Žaludeční Hořká čistě bylinný to

4ék Cena 50c nebi f o

Farmeri mezi New Cambhií a
Etholem v Mo usídlení zařizují
si ku svému pohodlí telefonní
hnu Jsme v dvacátém století a
nežli uplyne prvá jeho polovice
tu se snad dočkáme toho že tako-

véto linie budou spojovat všechny
farmy' našich přičinlivých ameri-

ckých rolníků
r -

Dánsko chce si od nás vydlužit
45 milionů korun — Jak to?

Vždyť přece nám Bryan pravil
když běžel poprvé za presidenta
že pod zlatou měnou naše země

čím dále tím více klesati bude do
bahna dluhů až se konečně octne

úplně ve spárech anglických
Inu ta Bryanova pro-

roctví nestála všechna ani za

Snůpku tabáku!
ř

'Tam z té horké Afriky
— to je vám lidi špás —

Kitchener volá domů:
"Už aby vzal to ďas?

Čím dále jde to hůře

jsme biti víc a víc

proto pošlete honem

jezdců třicet tisíc!" —

Jo to se snadno řekne
"musím posily mít!" —

John Bull by rád je poslal
však kde je jenom vzít?

Ještě třfceti tisíci jezdci má být
Kitchenerova armáda sesílena

aby odpor Boerflv mohl býti zlo-

men I když se tq Angličanům
podáK pak to vítězství jich bude
sloužiti jim k hanbě před celým
světem Skoro 300000 vojákův
proti hrstce farmerův čítajících
sotva 20000 hlav!

Studem se zardi Btitannie

jméno té spousta hanby kryje!

Láska není žádný špás
to už poznal mnohý z nás

potká mládce potká muže

potká dívku jako růže

potká starou babici
s vráskami již na líci

láska podivná je věc

proto nedivte se přec
že náš starý kozel Franc
na pokraji brobečku
chce si vzíti herečku

Zase jeden mnohonásobný mili-oná- ř

John D Rockefeller jr dal
světu recept jak se člověk může

stát bohatým Potřebuje prý jen
"dělat svou obyčejnou povinnost
každý den neobyčejně dobře'' —
Nuže milí Čtenáři a čtenářky za

uveřejnění tohoto receptu nežádá-

me pranic jen sž se d!e cčho
stanete těmi milionáři pak si na
nás vzpomeBte Bákou tou tisí-

covkou

Z kansasského bojiště Zvláštní

telegram P Z — Po posledním
zdařile provedeném útoku gene-

rálka Nationová i s její sekerko-

vou brigádou odpočívala na do-

bytých vavřínech V pátek však

brigáda ježibab se vzchopila a šla

"dlúbým tahem" ku své generálce
Nationové a žádala tuto aby ji
vedla k novým útokům Obrježi-bab- a

však odepřela a brigáda za-

sýpala ji výčitkami že je zbabělá

Nationová snad bude sesazena

jako generálka sekerkové brigády
a nahražena bude jinou obrjeŽi-babo- u

Tak situace vypadá nyní
ale dlužno vyčkati vývoje další
komedie v Kansasu se odehrá-

vající

Bezplatná poštovní dodávka pro
venkov

Spojené Státy za nynější vlády

učinily značný pokrok hlavně v

hospodářském a poštovním odbo-

ru a jedním z nejdůležitějších
zlepšení naši pošty jest: bezplatná
dodávka poštovní pro venkov

která zavedena jest již v mnohých

krajích a stále se zdokonaluje až

konečně se dočkáme tobo že tato

bezplatná poštovní dodávka zave-

dena bude po celé Unii

Anglie Francie a švýcarsko

mají již dávno poštovní své zaří-

zení zdokonaleno tím spůsobem
v nás započali jsme s tímto zaří-

zením teprvé před třemi lety avšak

v té krátké době byla bezplatná
poštovní dodávka po venkově po-

měrně značně rozšířena

Dne r července 1899 měli jsme
zavedeno jen 391 takovýchto ob-

chůzek poštovními zásilkami a

dne 1 listopadu roku 1900 již
rozmnoženy tyto na 3551 Tyto
obchůzky zavedeny byly v Části

všech 44 států a territorií
O oštovnf správy ve Washing-

tonu nalézalo" se v té době S158

petic žádajících za zavedení no-

vých poštovních obhůzek a gene-
rální poštmistr v poslední své

správě praví že ke konci pfZtíbo
června bezplatnou poStovnf do-

dávkou již poxlošleno bade

3 500 ooe lidesa

uciegaicuj vc sněmu uzemním
cienem sněmu ustavoaarneno' ne--

't_~i :i f -- 1

auuaiaic unuu vc aucinu ivaii
187a zvolen byl poprvé soudcem

nejvyššího soudu ' znovuzvolen

byl r 1875 1881 a 1887 Též byl
členem 55 kongresu a politická i

veřejná činnost jeho skončila

když před lety lhůta jeho co po-

slance skončila

Do Hallam a okolí -

Vykoupím lékárnu od G H
Ruhanka 15 února s

3XX32 V J KOVÁŘÍK

český lékárník

(ftrajanům vJebrasoel
— as

Tímto dovoluji si ve známost uvésti
le vyslal jsem svého zástupce pana Bedf
Pčknýno s dplnou kjlekcí svitienych
obrazů dle fotografií
Pan Bedř Pěkný navštíví I asksvá kra-

jany po státě a doufám íe jej svými
pctí Práce pouze třídy první

a zaručená za mírných cen
Keni lepifho studia jak moje v celé

Omaze ZaSlste třabas přímo fotografie
s udáním zda přejeta ti černé či v bar-
vách provedené
Očekávaje laskavou příze a tmám k

službám ochota

1347 jli 13 al 0MAH1 IV
Studio pro nmtlMké irliJtoYáai oraa

aie lotcfranu

Panu Kleinovi jeho manžel-

ce a sestrám Annl a Ma-

rii—v Crete Neb

vyslovujeme tímto naši nejhltibSÍ
soustrast' v krutém zármutku a ža-

lu kterýž e postihl nenabiaditel-no- u

ztrátou draze milované matky
jejich Jen čas může zahojiti rá-

nu kterou Jste otrpSIi vsak útě-

chou budiž Vám to vědomí že

Vae drahá zesnulá Zelena jest
nejen Vámi nýbrž viemi kdož ji
znali

Vác Přibyl s rodinou --

Omaha Nbb dne 6 února 1901

Do St Pani a zpět $1065

K Národnímu sjezdu máslařské- -

ho spolku v St Paul v dnech 19
až 22 února odbývanému Illinois
Central dráha prodávati bude líst
ky za #1065 za cestu tam i zpět
do Omahy
Lístky na prodej 18 a 19 úno

ra a platný jsou do 23 února
Illinois Central je krátkou drá

hou a jedinkou dráhou z Omahy
s vozy Pullmanovými buffetový-m- i

a kuřáckými
O podrobnosti a místa ve vozícb

spacích hlaste se v městské úřa-

dovně 1402 Farnam ul aneb pište
na W H Bnll D P A Omaha

EaWABD & 00LE3
Pozeakoví pfijiovní a

Jednatelé ve - -

SCHTTTLER lTe"b
maji n frtdtf

farmy pastviny pro dobytek a Městské
majetky Zastavte se u nich a poptejte
se leitli něco potřebujete af ku ksupl
neb prodeji aneb ku pojištění švábe
majetku Poslouží Vám poctiví a aoo--

i sc

HOWARD & COLES
SCHUYLER - - - NEB

ZA8I3

VAVŘÍNY
1 r PaMíká rfnava udělila

tlatoa medallligi

I W HARPER

lcenfuclcó
Iscřalco

Zlatí5 mrdalie do-

slala též v New
uruant r lrf aj
na světové výtavř(
v Cbirtgu

C H Brewer iz Co

pohrobníci a pfijéoratelé koni
MB ISS ev SV L 4 uawa Ha

řt jtjaajBaaaTaleroBaaloX

Xt G SLQAftE A CO

obcbodaleta

v Hal tos SW 411 tav st ailoa
- aontaosaaba

TaWfoa
Stati ea prodává M iftwatl baf aa aatov
tmanuMi 4IU

Takováto bezplatná poštovní
dodávka všech zásilek má v sobě

mnoho dobrého Předně slouží k

pohodlí rolníka '
zbližuje tohoto

se světem aniž by musel opustit
svou farmu a jít si pro svou poštu
do městečka slouží k zavedení

dobrých cest — které jsou nyní
hlavní podmínkou takové bezplat-
né poštovní dodávky — a zvýšuje
částečně též cenu rolnických ma-

jetků
Vezme to sice ještě dlouhý čas

nežli se dočkáme zavedení úplné
sítě avšak to je přirozeno
Takové důležité zlepšení nedá

se provésti tak snadno avšak

značný krok bude učiněn v tom

směru zase v tomto roce

Král bidák dokonal

Srbský Milan jehož jméno celý
svět vyslovuje s opovržením do-

konal svůj bídný život v pondělí
dne 11 února ve Vídni

Milan dosazen na srbský trůn
vlivem Ruska ačkoli se Rakou

sko této volbě vzpíralo Ruský

generál ČerBajev jej však vládě

své odporučil a Milan přes prote-

sty Rakouská prohlášen v r 1872

za krále Srbska

Jeho panování vyznačuje se

nekonečnou řadou zločinů které

spáchal na svém národu a na jed-

notlivých nepohodlných mu oso-

bách

Divoký vilný jeho život zasta-

ven byl na nějaký čas když pojal
za choť krásnou Natálii avšak za

krátkou dobu po svatbě tlupy
baletek a hráčů slavily opět každé

noci své orgie v královském palá-

ci v Bělehradě'

Srbsko konečně sě 'zastydělo
nad tímto králem bídákem a on

byl přinucen aby se zřeknul trů-

nu ve prospěch svého syna Ale-

xandra Ovšem musel za to do-

stat velikou sumu peněz a s těmi-

to získanými miliony pustil se na

cestu po Evropě kde svým
chováním konečně si

zamezil přístup do všech slušných
společností

Milan po této své cestě plné
skandálů vrátil se zase do Srbska
kde se chtěl piklemi zmocniti

opět trůnu až konečně musel být
ze své země vypovězen -

Od té doby žil v Rakousku ži-

vot od celého světa opovrhované-
ho člověka a zemřel proklínán a

neoplakáván ani svým vlastním

synem

Kde asi Boeřl zasadí příští ráno?

Kitchener patrně nemá dle zpráv

svých ani ponětí o tom co je úče

lem pohybů různých komand Boe-rů-v

Před několika týdny několik

oddělení překročilo oranžskou ře-

ku a vtrhlo do Kapské kolonie a

Anglie počínala se již lekati že

snad Boeři podniknou útok n

Kapské mčsto a počala stavěti na

jeho náspy děla ze svých lodí

avšak nyní asi po čtrnáct dnů

jsme o těchto komandech v Kap-

ské kolonii operujících docela

nic neslyšeli
Kde asi jsou?

Nebyl to snad nový tah aby
Kitchener byl spleten a rychle

posla! do Kapské kolonie posily a

uvolnil tak ruce Boerům v Zavál-sk- u

a v Oranžském svobodném

státě?

Zdá se to býti dosti pravděpo-
dobné neboť silné odděleni Boe-rů- v

mezí tím přiblížilo se k

až na deset mil

Jedno komando podniklo útok

na Eiandsfontein dvacet mil vý-

chodně od Jobannesburgu ležící

druhé dokonce napadlo Boksburg

jen 10 mil od něho vzdálený a zde

způsobilo Škody na dolech skoro

půldruhého milionu

Dle poslední zprávy Kitchener- -

ovy Dc Wet opět proniknul an

glickou linií mezi Bloemf on ternem

a Ladybrand a nalézá e prý na

pochodu do Kapské kolonie —

Je-l- i to pravdou ta patrně účelem

této jebo výpravy jeat aby přeru-

šil Angličanům železniční spojeni
mezí Bloemíonteinem a Nerval

Pointem kdežto generál Botha

bledí tobo doefliti snění FretorM

f£%tstaa Delagoa '

strany zasáhla Malíček na pravém-c- e

byl mu ustřelen a přivolaný lékař

vyslovil pochybnost zda 1 ode

jmutí celé roky ai k rameni not
ným se nestane

i
„


