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Tento proslulý vlak má snad nejkrásněji vypravené vozy

na světě Má dva salonní palácové spací vozy prostranné

vestibulní vozy biiffetní kuřácké jakož i vozy pro čítárny

jídelní vozy plynové a parní vytápění atd

'
Není lepších na světě—málo tak dobrých

O podrobnosti plité neb se hlaste

v městské úřadovně 1324 Farnam ul Tel 316

podvodníci již ošidili mnoho ob- -

hodníkú
— Státní závody sokolské ve

chuyler setkaly se se zdarem ač

účast Sokolíkl nebyla taká jak
bylo očekáváno Těl Jed Sokol
ve Schuyler a vůbec veŠKeré Ceš-stv- o

schuylerské nešetřily práce ni

ákladu aby milým hoBtům svým

pobyt v městě v každém ohledu

příjemnily Město bylo slavnost
ně vyzdobeno dvě slavnostní brá-

ny zbudovány a i obchodní budovy
eské 1 domy krajanův přioděny
byly v háv slavnostní A co

ve veškerých dekora- -

ích převládaly barvy české české

ápisy hesla a vůbec vše bylo
české tak že hostům se zdálo že

Schuyler přeměnilo se v město

ryze české — Program slavnostní

zahájen byl v pátek večer koncer-

tem omažské kapely řízené p
Kořiskou v operní síni Janečkově
Návštěva byla ohromná a hudba

líbila se velice V sobotu měly
býti odbývány závody sokolské v

City Park ježto však pršelo cvi-

čeno v síni Janečkově a pouze zá

vody ve skoku do dálky veskoku

tyči a ve šplhání odbývány v

parku Závodů pokud nám zná-

mo súčastnily se čety z Omahy
Plattsmouth a Schuyler Prvním

přeborníkem ve vyšším oddělení

byl Sok Otto Otradovský ze

Schuyler druhým Sok Tomeš
Vlasák z Prague v nižším odděle-

ní prvním přeborníkem byl Sok

Bookmayer druhým Sok Vařga
oba z Plattsmouth První četovou
cenu obdržela četa z Omahy dru-

hou četa z Plattsmouth Večer

sehrána byla pěveckým odborem

Těl Jed Sokol v Omaha v operní
síni Janečkově operetka "Lucifer"

to s nejlepším úspěchem Po

představení byla taneční zábava
Návštěva byla hojná a zábava ne
učená V neděli odpoledne po

příjezdu výletního vlaku z Omahy

dbýván výlet do městského parku
zde postarali se pečliví hostitelé
dokonalou zábavu milých hostů

svých Výletníci omažštf nastou

pili v 8 hodin večer zpáteční cestu

domovu a přibyli do Omahy v

::i5 hod v noci Omažané roz

plývají se chválou o pohostinnosti

krajanů schuylerských

Slovo k cestujícím

Vzrušení souvisící s cestová

ním a změna potravy a vody má

často v zápětí průjem a pro tuto

příčinu neměl by nikdo jiti z do-

mu bez lahve Chamberlain's Colic

Cholera and Diarrhora Remedy
Na prodej u všech lékárníků

Zprávy osobni

— V neděli zavítal do Omahy
- Jakub Průcha z Wilber1 vy

provázeje 73letého otce svého

Jana Průchu a krajana p No

votného tchána p Saldy rolníka

u Wilber kteříž jsou na cestě do

staré vlasti Otec p Průchy jenž

pobyl v Americe dva roky odjíždí
do Stráže okres Třeboň kraj bu

dějovický p Novotný pak do

Pehlřímova V pondělí vrátil se

Průcha do Wilber Bylo nám

potěšením s p Průchou se sezná-mit- i

— V sobotu překvapil nás milou

návštěvou svou p' F J Fittle

klerk v úřadovně státního komi-

saře veřejných budov a pozemků
Lincoln jenž zároveň s milým

přítelem naším p V Hoffmanem

strojníkem z Havelock podílel se

neděli na odpolední slavnosti

Jednota Českých Dam Večerním

do svých domovů

Nový lék proti žlučnatosti jest
nvní na prodej u všech lékárníků

Jsou to tak zvané Chamberlain s

Stomach and Liver lablets Po-

skytnou brzkou úlevu a zabrání

útoku je-- li lích použito ihned

jakmile první známky nemoci se

objeví Cena 25c Krabička na

ukázku zdarma m

Jest jich hodné

To není ojedinělý neb osamělý

případ v Omaze

To co praveno jest zde občanem

omažským ukáže se býti neocenitelným

mnohým kteří každoročně prochází

touže zkušeností Krátká tato zprava o

docílení Mevy od častých repríjemností

měla by přeavídčiti i toho největšího po

chybovače že cena léku tohoto jest sku

tečně nevyrovnatclnou

SI Nellie Mitchelova 215 Jižní 11 ul

praví: "Po pádu jednom ocítila jsem

časem bolesti v tádech a konečně staly

se stálými Rostly tou měrou že ko

nečně musila Jsem výhradní Jen rovně

ležeti a často nucena Jsem byla spáti na

zemi místo v posteli Dfě krabičky

Doan'a Kidney Pills konpené v Kuhn &

Co lékárně roh 15 a Douglas postupně

ml ulevovaly až bolesti dplně zmizely'

Na nrodei u vSech obchodníka Cena

50 cento Foater-Milbur- n Co Boffalo

N Y výhradní Jednatelé pro 8p Státy

Punatnite imeno DoasVs a neberte

jiných

Do nové stáje Iver Nelsona ajtl
blesk a tato pak vichrem úplně
rozmetena a troskami zničen byl

nový větrník Bouře ta trvala 30
minut

— V Dakota City navštívili ve

středu v noci neznámí dosud lu

piči železářský obchod Edwarda-Bradfo- rd

Lumber Co a hostinec

Henry Krumweida U železářské-

ho obťhodu otevřeli si postranní
dvéře paklíčem a odnesli za $300
až (400 zboží nožířského pušek
revolverů pil a pod kdežto v ho-

stinci uloupili několik tisíc dout-

níků a značné množství lihovin

Odměna £250 vypsána byla na

zatčení a usvědčení lupičů a na-

vrácení majetku odcizeného Po

lupičích nenalezena dosud nej-men-

stopa
- Kapitán W K Moore šerif

Nuckolls okresu a republikánský
navrženec pro druhou lhůtu usta

noven byl druhým poručíkem u

dělostřslectva v pravidelném voj-

sku následkem čehož musí ústřed
ní výbor místo jeho na lístku

jiným čekancem Moore

jemuž je teprve 25 let vstoupil do

prvého pluku nebrasské milice na

počátku španělské války Během

služby své na Filipínách byl stále

povyšován a krátce před rozpu-

štěním pluku jmenován kapitánem
Před dvěma roky zvolen byl re

publikány za Šerifa

Ve čtvrtek ráno vrátil se se

nátor Dietrich s dcerou svou

Gertrudou do domova svého v

Hastings z desítitýdního pobytu
na Filipínách kamž se byl ode-

bral za příčinou prostudování
ostrovů těch a nynějšího jich sta
vu Senátor prý byl nanejvýš pře-

kvapen bohatostí ostrovů těch a je

přesvědčen že mohou přivedeny
býti na týž stupen vzdělání jaké-

mu těší se Japonsko Třicet až

čtyřicet milionů lidí může dle jeho
náhledu nalézti tam výživu Pokoj

pořádek zavládá na ostrovech
těch a veřejné mínění počíná se

kloniti k Američanům Za roz

mluvy s Aguinaldem otázal se se

nátor tohoto zdali válka nebyla

prodlouženi s nadějí že Bryan
bude zvolen Aguinaldo odvětil že

ano a že on a lidé jeho počítali že

jim ostrovy budou vráceny aby
zříditi si mohli svou vládu ihned

jakmile by Bryan byl zvolen Od-

poledne odjel senátor Dietrich do

Lincoln kdež se zdrží několik dní

— O smělý útěk z káznice lin- -

colnské pokusil se William Rhea

kterýž pro vraždu Hermana Zahna
z Fremontu odsouzen byl k smrti

provazem Týž měl být oběšen 2

srpna avšak' obhájci jeho odvolali

se z rozsudku a nejvyšší soud od-

ložil den popravy Rhea uvězněn

byl v osamělé cele pod vězeňskou

nemocnicí V chodbě vedoucí k

jeho celi konala každý večer ob

chůzku vězeňská stráž Tajemným
dosud spůsobem obdržel vezen z

venku pilku k níž přidělal si hru
bou rukověť Tbuto podařilo se

mu předminulou sobotu v noci

přeřezati tři závory u dveří jeho
cely V neděli časně z ráua spozo-roval-

a

to stráž a ihned vykonána

prohlídka v jeho cele Shledáno
že Rheovi podařilo se prokopati
otvor v tlustém zdivu jeho cely

kterýž zvenčí zakryt byl slabým
kamenem Má se za to že tímto

otvorem dodána mu neKterym

spoluvězněm udržujícím spojení
mezi Rheou a přáteli jeho ona

pilka Mimo tuto nalezeno bylo
cele několik nožů stolních dva

perořízky a lanceta zhotovena ze

želízka břitvy Nástroje tyto byly

zabaveny a Rhea uvězněn v kleci

novám přístavku kde může býti
střežen dnem 1 nocí Guvernér

Savage případ ten přísně vyše

třuje V

- Obchodníci v Grand Island

Hastings Kearney a snad 1 v ji

ných městech nebrasských stali se

ořed několika dny občtmi dvou
a -

prohnaných šejdířů Hugh ťlatte
majitel papfrnického obchodu

Grand Islandnavštíven byl onehdy
mladým mužem jenž představil
se mu jakožto jednatel a mladší

Člen hrmv Gunnison & Co ob

chodující zbožím papírnickým

časopisy Po krátkém vyjednávání
dal' si Platte říci obiednal si u

zmíněné firmy značně rboží a vy

platil domnělému jednateli (20
neb $io na účet ten Brzy po tom

dověděl se Platte že stal se obětí

drzého podvodníka jenž ppzděj
zatčen byl v Atchison Kans

dopraven k výslechu do Pueblo
Ve čtvrtek vrácen byl Grand ls
land Banking Co jeden ček z jisté

banky omažské a vyšetřováním
zjištěno že kolem 11 neb 12 září

kdy ošizen byl Platte přišel do

železářského obchodu A C Le

dermana v Grand Island slušně

oděný muž jenž koupil v obcho

dě tom chladnici již dal odeslati

pí 1 D Howe-ov- é do Chapman
Zaplatil ji dosvědčeným čekem na

banku v Rome N Y na kterýž
Lederman dodal mu I12 Téhož

dne koupil v obchodě R- - H Mc- -

Allistera gasolinová kamínka jel
rovněž zaplatil čekem na nějž mu

obchodník vrátil značný obnos

Nyní zjištěno že řeky tyto byly

padělány a Se jak jednatel papír-nickéh- o

obchodu tak kupec chlad

Oznámení úmrtí a poděkování
' V hlubokém zármutku oznamujeme přátelům a známým že naSe

milovaná dcera a sestra i

Anna Šavlíková rozena llájkova
zemřela ve středu dne 11 září V 5 holin ráno ve stáři 39 roků 2 měsíců

a 7 dní Zesnulá narodila se dne 4 května 1862 v Lukovanech kraji
Brněnském na Moravě Do Ameriky přijela s rodiči r 1879- - Zde

provdala se za Václava Šavlíka z kteréhož manželství pošlo sedm dítek

a sice Marie Eduard William Frank Josef Anna a Earel

Pohřeb odbýval se v pátek dne 13 září 1901 za hojného účastenství

přátel a známých na Česko K árodní Hřbho yžgipahy
My nížepodepsaní srdečně děkujeme vsem tem kteří jakkoli nám

nápomocni byli jak v nemoci naší draze milované Anny tak i při pohřbu

jejím a jsme jim vždy za jejich ochotné služby díky zavázánu

(-
-
ZYÍáSUiídíkjt vyslovujeme těm kdož věnci neb květinami památku

zesnulé byli poctili Jakož i ctěným spolkům: 8boru Boleslava číslo 60

J Č D a Táboru Comenius číslo 76 Dřevařfi Světa za Jejich účastenství

při pohřbu
Konečně vyslovujeme díky všem kdož pohřbu byli se sťičastnili

MABIE jTAYEKKOYÁ matka

Václav Hájek Bedřich Vaverka bratři

Frantiika Pašck Marie Příborská sestry

Karel Pařek Fr Příborský ivakři Kat Vaverková fvakrovd

ZE STÁTU NEBRASKA i!

- 8 J Hlyina zvřUI vám podoblrny
lovní a dolité ni6

— V Columbus vnikli v pondělí
asně ráno lupiči do hostince Fr
Undella kdež roztrhli pokladnu

dynamitem Lup jejich nestal

však ani za namáhání nehoř v

pokladně nenašli ani celý dollar

— Vládním poštovním odborem

ustanoven JacobUeaver postmi-stre-

v Leona Holt okresu na

mísiě li Hodgkina a krajan J J

Schmidt ve Verdegris Knox okre- -

u na místě G W Saundcrsc

— V Neligh otrávila se v neděli

noci kyselinou karbolovou Jennie
Butlerova Do Neligh přistě-oval- a

se minulé jaro z New Yorku

kdež zaměstnána byla po léta v

jedné z knihoven městských Má

se za to že zanechala po sobě

slušné jmění
Chcete si dít zvětSitl podobizny?

Zkuste to u 8 J Shymy m6

V Lincoln spadl ve středu

ráno Phillip Small brzdař na

Burlington dráze s vrchu dobytčí

káry a dopadnul zády na kolej

Byl přivolanou ambulancí dopra
ven do svého obydlí v čís 128 K

ul Lékařskou prohlídkou zjištěno
že poranění jeho jest vážné

V Osceola ukradl Harry Ray
ze Shelby soudruhu svému George

Wrightovi z kufru $270 a s lupem

svým vydal se na cestu do Kansas
kde rodiče jeho se nalézají Ve

Fairbury byl však zatčen a dopra
ven zpět do Osceoly Nebr kdež

přiznal se k vině načež odkázán
k distriktnímu soudu

— V odboru zvětšování podobizen Je

J Shyma umílcetu m6

— Charley Jean syn farmera
Nelson Jeana bydlícího asi čtyři
míle od Plattsmouthoznámil před
minulé úterý že mezi dobytkem
jeho vypukla nějaká nová nemoc

následkem kteréž jazyky huby a

nosy zvířat silně otekly Zvěrolé-

kař W D Jones prohlédne doby-

tek a bude-l- i mu možno zjisti
nemoc a vyléčí ji

Přepustím velmi lacino ná- -

11jemnou smlouvu (bcnooi lana

Lease) na 160 akrů školního po-

zemku 4 míle od Pierce Neb

85 akrů vzděláno a ostatní jsou
pastviny Všechny stavby voda

jistá Stavby náleží mně nájemné
z pozemku je £40 00 ročně Adre

sujte poptávky na John Pospíšil
Pierce Neb 6x3

Pěstitelé cukrovky kolem

North Loupe jsou letos se sklizní

úplně spokojeni V červenci a srp
nu byly vyhlídky velice neutěšené

ježto byla řepa následkem velkého
sucha téměř zničena avšak dešti

záříovými počala se zotavovati a

nyní slibuje hojnou sklizeň a dobré

jakosti k tomu '

— V Callaway zatčen byl ve

čtvrtek poštovním inspektorem
Swiftem a příručím spolkového
maršála Moorem George Greer

jenž obviněn jest z uloupení $20

na tamní poště dne 28 srpna
Greer přiznal se ku krádeži a ve

čtvrtek odoledne dopraven byl k

předběžnému výslechu do Omahy

V Columbus utopil se před
minulé úterý odpoledne 3letý sy
náček zahradníka Henry Kruse-- a

nádržce vodní nalézající se asi

půl míle od obydlí Téměř celou

noc ztrávila rodina pátráním po
zmizelém hošíku avšak teprve
druhého dne nalezena mrtvola

jeho v mělké nádržce do které

nešťastný hošík spadl
— V Lincoln zatčen byl před

minulé úterý odpoledne Edward }

Ro:h řiditel Lincoln Coak and

Suit Co na obvinění největšího
společníka firmy C J Stevense z

Ansley Neb že zpronevěřil

(10000 Roth předveden byl ihned

před soudce Waterse kterýž po

prohlášení Rothově že jest nevi-

nen dal tohoto pod záruku (5000
Nemoha záruku tu sehnati byl
uvězněn

— Farmer Henry Bluma 23

roky starý bydlící tři a půl míle

jihovýchodně od Louisville přišel

předminulé úterý odpoledne k

vážnému zranění Splašili se mu

koně a Bluma byv svržen s vozu

padl mezi ně Uváznuv jednou
nohou v řemení byl vlečen do

značné vdzálenostipři čemž nebo
žáku jedna noha byla zlomena a

mimo to zraněn byl povážlivě na
hlavě Byl ihned dopraven k léka
ři jenž rány jeho ošetřil Jest na

děje na jeho uzdravení

- V Plattsmouth usmrcen byl
v pondělí kolem 7 hod ranní
Josef Hůla osobním vlakem při-

jíždějícím z Omahy Týž chtěl

vyhnouti se vlaku a proto ustoupil
na koleje druhé nevšimnuv si že

po nich přijíždí vlak jiný Byl
sražen k zemi přejet a okamžitě
usmrcen Hůla byl 55 roků stár
v Plattsmouth bydlel devět roků
zanechává zde vdovu se třemi

dítka mi

— Lexington a okolí navítíve

ny byly předminulé úterý v 9 hod

večer prudkou větrnou bouří pro
vázenou deštěm a -

blýskáním
Stromy byly vyvráceny domy po

sunuty ze tvých základů a vedlejší

Rakousko-Uhersk- o

Zdar takého cestovatele — Klefy o

Koer bérovi odstoupeni— Nenávist

k hrabivi Anglii f

Svého ianu vyslala rakouská

vědecká spoletnost výpravu do

Arábie v jejíž Čelo postavila dra

Musila a prof Mielicha
'

Nyní
Wiener Tagblatt uveřejňuje popis

zajímavé této expedice a z očho

se dovídáme Že výprava doprová-

zená 12 domorodci procestovala
severní Arábii a Palestinu a asi

140 mil západně od Jerusalema
nalezla starý hrad Amra v němž

ukryty jsou pravé poklady staro-

žitností Hrad ten zbudován byl
v dobách před narozením Ježíšo-

vým a nebyl obýván již více nežli

13 )0 roků Dr Musil chystá se

ku vydání zvláštního cestopisu v

němž popíše starobylý onen hrad

a vylíčí i jiné své výzkumy v

Arabsku kde výprava přispěním

jeduoho náčelníka Beduínů pro-

cestovala krajiny do nichž se do-

sud Žádný evropský cestovatel

neodvážil Výprava vedená drem

Musilem byla jednou přepadena
od Beduínů a zajata ale na pří-

mluvu náčelníka výpravu dopro-

vázejícího' byla propuštěna Ten

dovedl přesvědčit! Beduíny že

křesťané ti jaou lékaři putující

krajinou aby pomáhali nemoc-

ným —

V některých Časopisech rakou

ských proskakují zprávy že se

předseda ministerstvadr Koerber

hodlá v době nejbližší vzdáti své-

ho úřadu Zprávy ty postrádají
důvodů proč by tak hodlal učiniti

a proto se jim v celku nepřikládá
mnoho víry —

Americký vyslanec ve VídniMc

Cormick byl přijat ve zvláštní

audienci rakouským císařem při
kteréž příležitosti mu vyslovil dík

Že se nechal vrchním hofmistrem

zastupovati při rekviích slouže-

ných za presidenta McKiuleyho —

Časopis Wiener Tagblatt jehož

zprávy netěší se zrovna velké dů-

věře píše že bude ve všech civili-sovanýc- h

zemích rozvinuto hnutí
ve prospěch Búrů Zvláštní in

dignaČní schůze mají býti svolány
od přátel Búrů v Rakousku ve

Francii a v Německu v nichž vlá-

dy budou žádány o zakročení ve

prospěch zápasících farmerův V

říšské radě vídenské bude prý v

příštím zasedáni přivedeno na de-ta- tu

- porušování - mezinárodního

práva od Angličanů v jižní Africe

Vojenský časopis rakouský Reichs-weh- r

obviSuje vládu anglickou z

porušování všech mezinárodních

válečných práv a Vaterland píše
že poslednf anglické porážky byly
od celého civihsovaného světa

uvítány s největší radostí — Je vi

dět že nadutý John Bull má přá
tel po celém světě poskrovnu!—

Francie

Nejdokonaleji podmořská lodice —

Štikováni se mnichů a jeptiiek t
Francie

Píchá Francouzův — v tomto

okamžiku soustřeďuje se v jich

nejnovější podmořské lodici Siré

ně jejíž plavba na zkoušku kona
n £ Phorhnitrerii- - slrnnila a taV

znamenitým úspěchem Siréna

nalézala se po čtyřiadvacet hodin

v drsném počasí na moři z těchto

čtyry hodiny byla pod vodou kde

vypustila několik torpéd s lehkostí

a akuratessou neobyčejnou Nej
znamenitějšími vlastnostmi Sirénv

jsou její rychlost v ponořování
pod vodu neboť již v pěti minu
tách lodice zmizí pod hladinou

mořskou a dále její pravidelný
tichý běh po mořských vlnách

Při zkouškách s vypouštěním

torpéd přišel námořní výbor znal

ců k tomu náhledu že podmořské
lodice nesmí vypouštět! svá torpé-

da na menší vzdálenost nežli 100

metrů od předmětu který má být
zničen poněvadž by výbuch spů

sobený torpédem mohl zničit!

podmořskou lodici
Veškeré podmořské lodice bu

dou od 1 října tvořiti zvláštní

oddělení v námořní moc! Francie
a budou mít své stanice zvláštní v

Cherbourgu Rochefortu a Toulo

nu Kapitán Heilinae jenž jest

nejvyšší uznanou autoritou v ná-

mořním odboru co se týče torpéd
a elektřiny bude státi v čele to

hoto oddělení —

V úterý příštího týdne vyprší
lhůta v níž náboženské řády jež

nevyhověly požadavkům nového

zákonabudou vládou rozpuštěny
Zákon ten splnomocBuje úředníky

vlády že smí vstupovat! do klá

Iterů skournati zde účty pátrati

po pramenech příjmů a jakým

apftsobem příjmy jsou vydávány a

tu ovšem že náboženské řády

jsou na tento zákon roztrpčeny a

a můžeme očekávat! že příštího
týdne dojJe k mnohým sensačnta

Do soboty dne 38 září požádalo
37 mužských a aao ženských řádů
vládu o autorisaci čili zmocnění a

očekává se že do dne kdy zákon

vstoupí v Život přihlásí se ještě
mnoho jiných řádů a podvolí se

zákonu než aby opustily Francii
Mnoho řádů se již vystěhovalo do

iných zemí hlavně jesuité a jiné

řády jimž by vláda stejně autori- -
saci odepřela

Rusko

Chrání prý cara předem — Nepřá- -

tilstvi pomtjtf kde se jedná o

byznys Nový řas studentský

Možno-l- i věř'ti z nekalých an

glických pramenů pocházejícím
zprávám tu policie provedla v

minulém týdnu opět četná zatčení
a domovní prohledávání nejen v

Petrohradě ale i v jiných mě

stech Stalo se to prý za příčinou
očekávaného návratu carova do

Ruska neboť policie se domnívá
že nihilisté chtějí spáchat útok na

jeho život a aby tomu předešla
zatýká podezřelé osoby již pře-

dem —

Mezi Ruskem a Japonskem se

vyjednává již po nějakou dobu o

obchodní vzájemnost Na jedné
straně jest sice mezi těmito státy
napjetí k vůli Manžursku jehož
část by bylo Japonsko rádo zabra
lo ale proto přece na druhé stra'
ně by Japonci rádi těžili ze zrně

něných hospodářských poměrů a

již dvě komise za tou příčinou
dlely na Rusi Základem těchto
ohehodních smluv má být vzájem
ná výměna výrobků a na jaře r

1903 má být uspořádána v Japon
sku výstava ruských výrobků
kdežto ve Vladivostoku opět vý
stava japonských '

V Petrohradě má byt zřízena
kancelář pro obchod a dopravu s

východní Asií a ve všech důleži

tějších městech Asie mají býti zří'

zeny zvláštní odbočky které by v

tomto směru účinkovaly —

Ruští studenti obdrželi povolení
k vydávání časopisu "Slovo stu
dentstva" kterýž list má však
sloužiti jedině zájmům student
stva

Z bojiště v jižní Africe

Barbarské zbraní — Bude jimi od

por Búrův tlomeni — Novinky t
bojiftt

Anglie sáhá již k nejzoufalejším
přímo k barbarským prostřed

kům aby zlomilo hrdinný odpor
Búrův Tak londýnská Daily
Express oznamuje že Kitchener
žádal vládu aby mu poslala dal

ších a 5000 mužů jízdného vojska
zároveB vyžaduje od vlády plnou

moc aby moni veseti reDeiy
zrádce a vrahy' bez zvláštního

svolení domácí vlády jihoafrické

anglické kolonie Následkem to
boto požadavku Kitchenerova král

svolal ihned ministerstvo aby vy
slechl jeho náhledy a dosud prý
nebylo usnešeno nic positivního

jak se k požadavkům Kitchener- o-

vým vláda zachová
Kitchener vydal zvláštní brožů

ru v jižní Africe patrně s úmyslem

aby byla rozšířena mezi tamním

obyvatelstvem v níž svaluje veške

ru vinu za válku na Búry a doklá
dá že když připojil obě republiky
k území anglickému tu že musí

tam chrániti lid který se prohlásil

pro anglické panství Dále vydal
novou proklamaci týkající se pro

deje farem Búrů na bojišti se na

lézajících a v ní poukazuje též že

ode dne 15 září vypovězeno bylo
ze země několik zajatých búrských
vůdcův
část oddělení generála Bothy

která se nalézá pod vedením ko

mandantů Emmetta a Grobdara

vydala se za tajným účelem smě
rem jihozápadním Blíže Itala

napadly tyto sbory dva sruby
území Zulů ale byly dle angli
ckých zpráv odraženy

Isou to sice jen bitky které

svádějí Búři s Angličany ale bitky
ty podávají důkaz že Búři jsou
odhodláni zápasiti do krajností
Dle zpráv anglických strhla se
zuřívá celý den trvající bitka mezi

Bothou a anglickým vojskem dne
26 září u Portitala na hranicích
území zuluského Búři jichž

bylo asi 1500 bojovali tvrdošíjně
po celý den proti anglické přesile
a v boji se strany anglické padl
důstojník a 11 mužů a 5 důstojní
ků a 38 mužů bylo poraněno
Kromě toho chybí Angličanům 63

mužů o nichž se Kitchener do
mnfvá že byli zabiti a dosud ne

byli nalezeni Búrský komandant

Operman a 19 Búrů bylo ve srážce
té zabito To jest krvavá odpověď
na proklamace Kitchenerovy!

V Salem N C uhořela

pondělí v příbytku svém 45letá
sleč Laura Lemly-ov- a sestra
auditora Lemlybo- - Šaty její vzfia

ly se od obně v kuchyňských
I kamnech

POSVÍCENSKÝ PLES

5 „fjJISÍOTáM ]f
" —

Mnrtlifi Grove číslo ÍO W O
DNE 5 ŘíJSA 1901 Y SOKOL0YNĚ

O výbornou hudba náležité občerstvení a v pravdě sousedské

pobaveni bude postaráno

Ystupné 25c osoba - E hojné návštěvě s úctou zve VÝBOR

Milton Rogers & Son
JEDINÍ JEDNATELÉ PRO

QUICK MEAL

Eadiant Home

se spodním hořákem

(Jarlamlovy kamna
a sporákj

Genuine Ronnd Oak

Stoves

4kolOTf sporák t litiny — Vborni peíe VaKd kamna — Dobřil í Kct kam-m- á

patentní dvojitý rolf niklový regál na pekni ulitá dokonale peíou O QC
u pece Je á pint niklem vvnlobený pr-- od yjvO
videiná cena sporáku S300U 0! f áí Č
naie ivliitní cena P W-O- t

BneeiTron Heater- a- ZnhHvad kamna
te leleinébo plechá neprldjina 9 Q

American Hot Mast - Výborný ( na dřivi od tí09
tanřiTaíiTláítni ceoa nahoru od vOV

Kamna xahHvael na tvrdl nhlt se spod-Oa-

Stove - Dobře tahHraji dobfe Jsou nim boFenim — niklovaný spodek k

niklovým Dodnoi- - K OfL nnuotdoboa nahoFe dvojitým f C J K
emasvrikem vyUásacim roitem od 1W IU

Kamna a sporáky prodávají se na splátky

Roh 14 a Farnam ulice

výjevům ve Francii


