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„' flVI Pokrok Západu
vyžaduje prý značného nákladu — Frank Zweibel zaměstnaný

na farmě L Browna asi míli

východně od Pappillion drcením

kukuřice přišel ve středu miniZE ZÁMOŘÍ
PROJEV SOUSTRASTIZPRÁVY PODMOŘSKÉHO LANA

Rozhledy to svété politickém 1 společenském I

nyní neboť Durové odhalili že

Tíii10 vyhovujeme ntSl hlubokou áomtraiC bolem ponížené mnu-ílc- o

syn liro a dcerám po rerafoldm bratru

JOSEFU OIMFEL-OV- I

který 1 Urubu rxílnn?lio po dulSI nemoci dne 81 Mjna 1001 iidprotnou
imrtl vyrvitn byl

Buďte ujištěni' že my vílchol cítíme bol ten 1 Vámi nebof bratrský
kruh nás ztratil mlldlio člena dobrého bratra na kterébo vždy budeme
vřele vzpomínatl NatrvaloH upomínku na naSebo člena projev tíchto
pocitft zaznamenán bude ve spolkových zápiskách uveřejněn v Pokro
ku Západu a doručen truchlící manželce

Za Loži Jan Žižka č 805 AOUW v Clarkaon Neb

JOS R KOZA taj ADOLF BUKXČEK dčetník

Dáno v Clarkaon Neb dne 13 listopadu 1001

1

l K

x

HodiDlcy řetízky zárrjškr prsteny nánšíice

Obchoduji rozhodně nellepMm zbožím jež se v
oboru tomto vyrábí Nové vzorky právě doílyTažte se na ceny

2413 N ulice&2f W B R
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KLEIN
importér s yclíootctioflnik

Rakousko-Ubersk- o

Starý stračák v novém rouče-Říd- ká

pochvala českému poslanci —Proti
amer obuvi —Sultán platí

V nedělních inglických listech

objevila se kabelová depeše z Víd-

ně v 'n(2 se ohřívá onen starý
strašák Že hrozí Rakousko-Uher- -

ské říši rozpadnutí
Nejen na říšské radě ale i v

mnohých časopisech objevují se

prý symptony stále se rozšiřující
propasti mezi jednotlivými národ
nostmi říše a neuplyne prý ani

týden aby všeobecná nespokoje
nost s nynějšími poměry nevy
buchla buď na říšské radě aneb

neobjevila se v časopise té či oné

strany
Práví v době kdy vláda očeká- -

vala že staré rozmíšky přestanou
aneb aspoň se zmírní tu národ
nostní spory vypukly daleko větší
silou nežli kdykoli před tím a obě
dvě strany česká a německá stojí
proti sobě jako úhlavní nesmiři

telní nepřátelé Dr Kramářjeden
z mladočeských vůdců veřejně

prohlásil v říšské radě že smír s
Němci není možný a dr Menger

jeden z německých vůdců a před
ních novinářů opět prohlásil: "buď
budeme mít německy řízené Ra-

kousko anebo žádné!"

Nejtěžší obžaloby proti Něm- -

cfim a proti vládě pronesl však

vůdce národních dělníků Klofáč

který vrhnul Koerberovi výčitku v

tvář že utiskuje Čechy zúmyslně
a povoluje Němcům ve všem a že

tyto poměry stávají se tak nesne-

sitelnými že Čechové budou do-

nuceni s pomocí ostatních Slova-

nů bájit svá práva
Tato kabelová depeše končí tou-

to řídkou chválou: "Klofáč je pro
solidaritu všechněch Slovanů On

jest znamenitým řečníkem a ráz-

ným vůdcem a mužem s kterým
se musí počítat v budoucí rakou-

ské politice" '

Dne ii listopadu odbývána
byla ve Volkshalle schůze obuvní-
ků v níž také promluvil purkmistr

NAŠE MOTTO:

JVýborné zboží

za nejmírnější
ceny

vkořalkách

vínech a

likerách

Fro domácí a Mím piitu

Zvláštní: !

pozornost se věnuje

objednávkám

v lahvích
a plucaiech

a N ulice Sootb Omaba

Klein jest tet jednatelem '1 nerova hořkého vlna
pro South Omahu a Omaku

SerBio-výcborl- ni rob 26

"Václav Schneider řiditel

I ŽELEZNIČNÍ HODINKY
4Vi nncovy plást' pevné alaské stříbro zlaté Vykládáni pře-
krásná rnčni rytba Na vzbled lesk a trvanlivost vyrovná s

každému mincovnímu stříbru Mají
vídltelnv Číselník na§rnuhnvKn£~v ladní pl&Sť a přední obruba Jsoá

v 'V-- a ťrucnu nepřístupny maji lezua

když by svoji práci měl dát vlasti

své náhradou tu ji opustí Proto
bvlo by prý spravedlivo uloží ri

vystěhovaleckou daň a každému

kdo by se opět do své vlasti vráti
a trvale se zde usadil byla by
vrácens

Holandsko- -

Stav královny Vilémmy jest
velmi nebezpečný tak že matka

její musela býti povolána k jejímu
loži V posledních dnech se stav

její poněkud zlepšil tak že lékaři

vyslovili naději že zachována

bude při životě

Z bojišti v jižní Africe

Dewet opit na válečném jeviíti —

Nlkteré měnil ůspčchy Bůrův

Odvážný generál Búrů DeWet

o kterém tak dlouho nedošly žád

né zprávypořal opět svůj válečný
tanec s Angličany a se 400 jezdci

napadnul u Harrysmithu zadní od
díl anglického vojska vedeného

gen Methuenem a dle anglických

zpráv útok jeho po dvouhodinném

boji byl odražen V srážce té ztra

til DeWet 8 mrtvých které zaje
chal na bojišti kdežto Angličané

prý ztratili 1 důstojníka a 3 muže

mrtvé a 3 důstojníky a 9 mužů

raněných
U Brakspruitu obklopilo 300

Búrů vyzvědačskou četu anglickou
a když se tato J nechtěla vzdáti tu

podnikli na ni útok a 6 mužů za

trili 16 jich zranili ostatní pak

zajali leč později je propustili
Kitchener jemuž nedostačuje

vojsko z Anglie tvoří zvláštní od

dělení z farmerů v Kapské kolo

nii usazených a jedno takové od

dělení čítající 180 mužů a šestá

vajicí ze samých Holanďanů se

dobrovolně vzdalo překvapivším
je Búrům Nejdříve prý vystříleli

všecky své náboje a pak odepřeli
dále bojovati proti svým búrským
krajanům vedeným komandan-te- m

Smutem

Zprávy z bojiště jiho-africkéh- o

které posýlá Kitchener do Anglie

jsou tak neúplné a pravdu zakrý
vající že i samy vládě nakloněné

noviny odsuzují tuto neupřímnou
taktiku

ZE STÁTU NEBRASKA
:

— V Kinkaid Boyd okresu

zřízena byla pošta a poštmistrem
ustanoven byl Charles Chesak

Z Papilíion se sděluje že sl

Jennie Mumfordova — nejstarší
dcera velitele stanice Armády Vel

ké Republiky ve Springfield stře

lila se z neznámé příčiny do srdce

následkem zranění toho zemřela

— V distriktním soudu v Madi'

son obdržela pí Nora B Lawisová

rozsudek proti hostinskému Fred
H Horstovi na náhradu $2250
Muž její jsa opilý spadl 31 srpna
1900 s vozu a byl usmrcen Vdova
zažalovala Horsta a jiné hostinské
na $10000 náhrady

Peter Dahlsten demo-p- o

pokratický poslanec do státního
sněmu za okresy GreeleyGarfield
Wheeler Loup a Blaine podal

resignaci guvernéru Savage-ov- i

Byl zvolen za okresního pokladní
ka a proto se chce vzdáti svého
místa

— Rudolf Palla jehož mrtvola
nalezena byla na záp Q ul v So

Omaze pocházel z Papilíion Byl
obuvníkem a zanechal zde man

želku a tři dítky z nichž nejstarší
jest 14 roků staré Byl 35 roků

stár a narodil se v Uhrách

Farmer John Pemmer usa

zený jihzápod Hastings přišel ve
čtvrtek odpoledne k vážnému zra

nění V Hastings splašili se mu

koně uleknuvše se automobilu a

Pemmer vyhozen byl z vozu tak

prudce že si o telefonní sloup
roztříštil ruku a i na těle vážně

byl zraněn

V distriktúfm soudu v Madi- -

son vyhozena byla obžaloba proti
revEdmondsovijenž minulý týden
zatčen byl v Omaze na obvinění
že znásilnil pletou nevlastní svou

dcerku Okresnf návladnf vyše-

třoval případ ten v Battle Creek a

nabyl přesvědčení ie není důkazů

proti Edmondsovi Děvče popřelo
že by bylo znásilněno

Edward Blood lékárník v

Clatonii proti němuž bylo podáno
pět obžalob pro nezákoonité pro
dávání lihovin pokutován byl ve

čtvrtek Ir 00 a útratami pro každý
ze tří přestupků a ze dvou dalších
bude se mu zodpovídat! v příštím
zasedání soudním Blood zaplatil
pokutu a večer vrátil se do svého

domova
— VElkCreek přišel v pátek

kolem 5 hod odpoledni k smrtel-

nému snad zranění 8iletý John
Dufack (Dufek?) Týi vezl náklad
dříví když pojednou koně se mu

plašili a dali se na útěk V oka
mžiku na to zaryla se voj do země

předek vozu zvednut byl do výše
a Dufack vyhozen byv do vzduchu

dopadl těžce hlavou a plecemi na
tvrdou ulici Stav jeho jest

1 í 1 _ 1 1

vicgi uu zaum casii avoru za
Central hotelem Přepadená Žena
vzdor výhrůžce útočníka Že

uiniru Duae-1- vouti o pomoc
pustila s v zoufalý zápas s pobit
dou a zasadivši mu několik "neber--

ných" vytrhla te mu a vběhla do
půjčovny koní Jeden zaměstnanec

pustil se za ničemou kterýž ko
nečně po delší honbě byl zatčen a
uvězněn byv pí Rileyovou sto
tožněn

- — Zoufalá nad současnou téměř
smrtí otce a syna svého rozne-
mohla se paní Lawrence Rvanová

J

tak těžce že lékaři pochybují o

její uzdravení Manželé Ryanovi
bydlící na své farmě blíže Exeter
odešli v neděli z domova a paní
Redíernová matka Ryanové je
provázela Po jich odchodu chy-
stal se i81etý syn Ryanův na hon
s přítelem svým James Hotckem
když pojednou z pušky tohoto
vyšla rána náboj zasáhl Ryanado
srdce a téměř okamžitě jej usmrtil
Též i Hotck zraněn byl povážlivě
na pravé ruce V 10 hodin večer
zemřel děd jeho Redfern jenž byl
po nějaký čas nemocen Ztráta
otce a syna působila na pí Ryan-ovo- u

tak mocně že život její jest
ohrožen

— V Marquette uzavřena byla
ve středu v noci šerifem Pollardem
tamní klubovní místnost v níž za

baveny byly dva soudky pivaněco
kořalky a zařízení hostinské Ta
jemnfk klubu H Cover zatčen
byl v Marquette a hostinský Wm
Williams zatčen byl na cestě do
Aurory — Podobných případů u
dálo se v poslední době v Nebras
ce již několik a to v hnízdech tem- -

perenčních Patrno že hlasatelé a

stoupenci zásad naprosté střídmo
stí nemyslí to s učením svým do

opravdy Odporučují střídmost

donucují k ní jiné občany zvláště
pti&iěhovalce bami ale potají opiji
se do němoty Klubv takových
svatoušků těší se výhodě že ne
musí platiti daň za povolení k vý
čepu lihovin a úřady zakročují z

pravidla prou nim teprve tehdy
když některý příliš "horlivý" člen
jejich vyvede prasprostou skopiči
nu Pokrytci to jsou!

Púyodni dopis z Lincoln

V sobotu 16 listopadu
Ctěná redakce! — Zbývají ještě

dvě úřadovny jichž hlava volena

jest přímo občany státu Nebraska
a sice úřadovna státního návladní-h-o

a školdozorce
Frank N Prout státní uávladní

(attorney generál) jest z Beatrice
Neb a má asi ty samé povinnosti
jako okresní návladnf ovšem že
ve větším rozměru On má být
připraven hájit zájmy státu Neb-rask- y

ve přích soudních a nedo-

pustit! by korporace a šmejdilové
tyli z mozolů nebrasského poplat-nictv- a

On jest členem několika
velmi důležitých výborů kde jeho
rady nevyhnutelně jest zapotřebí
Norris Brown deputy z Kear-ne- y

Neb má na starosti úřadov-
nu a v nepřítomnosti návladního

zastupuje jeho místo vyjma vý-

bory
N B Rose výpomocný návlad-

nf z Lincoln Neb přehlíží všecky
souduí pře proti státu Nebrasce a

přihlíží k tomu aby zákony státu
nebyly přestupovány a v pádu po-

třeby zastupuje stát v soudech

Další klerk těsoopisec má asi

ty samé povinnosti jako v jiných
úřadovnách
W K Fowler školdozorce z

Blair Neb Jeho povinností jest
bdíti a nápomocen býti školdozor
cům u praktickém zavedení vyučo-
vání dávati návody a bleďěti k
tomu aby šetrnost zavládala u vy-

dávání peněz ze školního fondu
Tento úřad jest velmi důležitý a

proto obě politické strany měly by
býti vybíravé v kandidátech pro
každé školdo7orství nejenom aby
kandidát měl důkladného a patřič-
ného vzdělání ale aby měl dů-

kladný přehled školství Každý
vzdělaný člověk nehodí se za škol-

dozorce to uzná každý kdo vě-

nuje trochu pozornosti našemu
školství Pan Fowler jest úplně
schopným tohoto úřadu a již roz-

řešil mnohé důležité otázky které
se staly užitečnými a prospěšný-
mi j

J L McBnen deputy z Gene
va Neb zastuDuie a řídí úfadov-r- f
nu v nepřítomnosti školdozorce ťl
zodpovídá všecky dotazy jež jsou
velmi četné Tato práce jest dosti
těžká a někdy velmi důležitá
L C Hamly assistent z Crab

Orchard Neb vypomáhá školdo-zor- ci

při jeho práci a zastává mí-

sto tam kde školdozorce sám pří-

tomen býti nemůže aeb působiště
jeho jest velmi rozsáhlé
Další klerk těsoopisec má po

vinnosti asi tytéžjako oni v jiných
úřadovnách
Tuto udány všecky úřady do

nichž se volí přímo lidem a zbývají
ještě úřadovny jichž úřadnfk neb
hlava ustanoven jest výkonným
úřadníkem guvernérem a mnohé

jsou velmi důležité Jsou to:

Banking Board (bankovní vý
bor) Irrigation Board (závod So-va- cí

výbor) Oil inspector a Bureau
cf industrial statistics (úřadovna
a vydávání statistiky práce a ob--

vyzkouienéna
osm set liber
tlaku a nesni- -
čitelné 8tro-- r

Jek běli v sed-
mi kamenech
ryoble řiditel-
ná pružná ba--
laňce stopkou
k natabovánt
a řízení úplné
zregulované a

?

i

aest let není lepeicn noainek pro zřízence na
ky toho drubu vvdrzi DO celý život a novždv
malí cenu sa dvanáct laclnvch mosoenveh

týdne k zmrzačeaí Levá ruka

jeho zachycena byla strojem a roz-

drásána tak velice že budij mu

muset býti asi odejmuta Zraoěný
muž poslán byl rychlíkem U P

dráhy do nemocníce sv Josefa v

Omaze Již po Čtvrté zraněn byl
Zweibel v minulém roce při obslu-

ze hospodářských strojů Zweibel

jest 35 roků stár ženat a otcem

tří dítek

— ve acnuyier usmrcen dví v

pátek večer blíže továrny na ciko-ri- i

dr Louis Shaffer vlakem Union

Pacific dráhy Mrtvola jeho roz

říznutá ve dví nalezena byla že

lezničními zřízenci v 8:30 večer

Neštěstí postihlo nepochybně dra
Shaffera na zpáteční cestě k do-

movu Dr Shaffer provozoval

prakci lékařskou ve Schuyler po

minulých šest roků a byl pojištěn
na Život v obnosu 4 500

- Everett uletý synek E G

Halla z David City přišel ve
čtvrtek k vážnému zranění Vracel
se s několika soudruhy ze školy

když pojednou Laurel Stafforď

stejně asi starý vytáhl z kapsy re
volver a požádal kollegu Halla

aby podržel plechový pekáč že

jej prostřelí Hall vyhověl této
žádosti Stafford vystřelil a kule

proniknuvši pekáčem zaryla se

Hallovi do pravého spánku a do
sud nebyla vyňata Lékaři doufají
že zranění jeho není nebezpečné

— V Yorku odsouzena byla k

pokutě $20 a k náhradě soudních
útrat v obnosu $110 Mary Wohl-ov- a

jež chtěla v pátek udati ček
v City National bance vystavený
na $150 Shepherdem pro firmu

v Omaze —

Byla zatčena a uvězněna Vymlou
vala se že ček ten nalezla a proto
domnívala se že jí po právu nále-

ží Soudce Deana nemohla však
o tom nikterak přesvědčiti
— Farmer Steve Faber bydlící

jihozápadně od Juniaty čistil a

olejoval svou pušku když pojed-
nou vyšla rána a náboj zasáhl 18

měsíců staré dítko a manželku

jeho Dítku byla v pravém slova

smyslu levá ruka utržena a též pí
Faberová utrpěla smrtelné snad
zranění Rychle přivolaný lékař

odňal dítku ruku pod ramenem i

není vyloučena možnost že se po
zdraví Stav paní Faberové jež
střelena byla do podbřišído rukou
a obličeje jest nebezpečný
— V blázinci v Hastings ze

mřel předminulé úterý odpoledne
chovanec Wayne Davison jenž
nedávno přeložen" tam byl z po
dobného ústavu v Norfolk V

pondělí byl při horké lázni opařen
nepatrně na zádech což mělo naň

tak zhoubný účinek že druhého
dne zemřel na chronickou soustav
nou šílenost (bysteromanii) Davi

son byl 32 léta stár a pocházel z

Pilger Neb Dva ošetřovatelé

jichž nedbalosti Davison bI opa
řen byli ihned propuštěni

- V Cozad spáchána byla opět
smělá loupež v noci na minulou

středu Neznámí dosud lupiči
vnikli do smíšeného obchodu
Banks & Eoffaodkudž odnesli asi
za Í700 šatstva a spodního prádla
Mimo to navštívili též řeznický
krám a grocernf obchod H Burnse
z něhož vybrali asi za $100 různé
ho zbožf a konečně zastavili se pro
něco mouky v obchodě krmivem

G W Hinese Lupiči zmizeli dle
všeho kolem 2 hod ve středu
ráno v lehkém povozu Zahájeno
bylo pátrání po jich stopě

— W W Latta jehož renč
nalézá se jihozápadně od Teca- -

mah započal na svých pozemcích
vrtati do hloubky 500 a více stop
chtěje zjistiti není-l- i tam uhlí V

roku 1856 když tam Robert Carr
zabral domovinu vykopal si stud
ni 60 stop hlubokou' Ze studně té

vytáhl více kusů uhlí jež spálil v
kamnech V 60 stopách přišel na

silný pramen vody jež však neby-
la k potřebě Byla černé barvy a

chuť její připomínala silně chuť
uhlí — Podobně i C J Hyatt
usazený blíže Odell a Diller roz-

hodl se utvořiti společnost jež by

započala s dobýváním uhlí na jeho
pozemcích

— Minulý týden vyšlo na jevo
že státní pokladník Stuefer dopu
stil se přehmatu jeni může míti a

měl by míti v zápětí sesazení jeho
s důležitého úřrdu toho Minulé

léto prodány byly dlužní úpisy
vydané Burt okresem v obnosu
J8oooo W T S Nelighovi z

West Point Neb a nyní zjištěno
že tento pán byl prostředníkem
Stueferovýrn jenž úpisy ty koupil
za peníze ze školního fondu stát
ního Manipulací tou připraven
byl stát asi o 13200 Jest činěn

nátlak na guvernéra aby Stuefera
sesadil a úřadu! '

— Ve Fremost odkázán byl

policejním soudcem k soudu

pobuda William Bad- -

ey obviněný ze zločinného útoku

na pí William Rileyovou ve čtvr-

tek večer Pí Rileyová obírala se

kolem 9:30 hod po ulicí když z

nenadání uchopena byla kolem

krku načež ji útočník chtěl za- -

Vídně Lueger V této schůzi jed-

nalo se hlavuě o soutěži americké
v obuvnictví a řečníci požadovali
zápověď prodeje americké obuvi

Přijatá resoluce poukazuje na bídu
' mezi obuvníky a co odpomoc žádá
zákaz prodeje americké obuvi Po
schůzi chtěli obuvníci tábnouti k

radnici a uspořádati tam demon-

straci ale policie tomu zabránila
Rakouská říše má již od dlouhé

doby různé požadavky za náhradu

proti Turecku a část jich byla

právě urovnána Sultán dal rakou

anglická vojenská moc je nedosta
tečnou a neschopnou — McBride
dokončil Že pakli nyní Irčané
nedokáží svou schopnost pro Ba

mosprivu a nedomohou se neod

vislosti budou před potomky stát
usvědčeni ze zbabělosti a dokáží
že jsou nehodni slavných svých

předkův
Ve Francii i v Alžíru po zniče

ní viiné vši která dří"e spůsobo
vala tolik Škod na vinicích urodilo
se a b)lo vyrobeno letos tolik

vína že pěstitelé neví si s ním rady
a hrozí vládě nepomůže li jim
tato k jeho odbytu že zastaví pla
cení daoí

Rusko

Nechce být utiskovatelem finského
lidu — Turecké vyslanectvo s taj
ným posláním}

Civilní guvernér finské provin
cie Viborgu gen Rechenberg
vzdal se svého místa poněvadž
nesouhlasí s nynějším útiskem fin

ského lidu Zaslal caru poděkova
cí dopis v němž praví že chtěl

celý svůj život věnovati dobru

provincie poněvadž však je nucen

pronásledovat! lid který nic zlého

nespáchal a musí konati policajt
ské služby tu nemůže to srovnati
se ctí svou aby dále v úřadě tom

setrval
K carovi má býti tureckým sul

tánem posláno zvláštní vyslané
ctvo v jehož čele bude se nalézati
hodnostář jenž požívá zvláštní

sultánovy důvěry' S poselstvem
tím má přibýti také jeden z tajem
níků ruského vyslanectva v Caři- -

hradě Není-l- i to pouhá kachna
tu vyslanectvo to musímíti dojista
nějaký tajný důležitý úkol o
němž se ovšem veřejnost nedozví
až v příhodné době

Anřlie

Zuřivá bouře a jej! obiti — Odstoupl

Sahsburyi—Strana míru a marné

jeji namáháni

Jedna z nej vzteklejších bouří
zuřila předešlého týdne v Anglii a
zvláště pak na jejím pobřeží kde
se jeví její stopy strhanými hráze-

mi a přístavy stroskotanými lodě-

mi a daleko zaplavenou krajinou
Při bouři poštovní parník "Nord"
plující do Doveru narazil na ohra-

zení doverskébo majáku jež roz-

bořil a při srážce této spadlo ně-

kolik liďí do vody kteří utonuli
Parník byl též tímto nárazem po-

škozen a později byl vehnán na
mělčiou avšak všichni lidé na něm

byli zachráněni a dopraveni na

vléčný parník ku pomoci vyslaný
V přístavu Kingston bylo rozbi-

to pět lodí a pobřeží jest plno tro-

sek U Do vetu byl na pobřeží
vehnán také parník "St Elvio"
avšak mužstvo jeho bylo zachrá-

něné Parník "Cato'' srazil se v

ústí řeky Temže s lodí "Loch
Vannacher" a tuto potopil dříve
však mužstvo její zachránil U

Yarmonthu vyplula záchranná lo-

dice na pomoc ohrožené lodi ale

obrovská vlna člun překotila a 1 1

lodníků zahynulo v rozbouřeném
moři a pouze tři z mužstva zá-

chranné lodice byli zachráněni U

Sallburnu se převrhla norvéžská
bárka a 8 lodníků utonulo V ústí

řeky Týne překoceny byly čtyři
lodi a ponořily se do hlubin se
vším co se na nich nalézalo Malý

parník plující z Ayr zmizel beze

stopy a poněvadž mrtvola kapitá-
nova nalezena byla vyplavená na

pobřeží tu jest jisto Že také tento

parník potopil se do hlubin moře

Bouře tato spůsobila obrovské

ztráty na majetku a jak dosud

zjištěno zahynulo v nf přes 200
lidí

Opětně se počíná prohlašovat!
Ze president anglického minister-

stva Salisbury vzdá se svého úřa-

du poněvadž s přibývajícím jeho
stářím nemůžellostačiti důležitým
úkolům jež na Anglii v přítomné
době doléhají Na vládu působf se

nyní různými tajnými vlivy aby
válka v jižnf Africe byla ukončena
a hlavně Robinson jenž jest nej-vitší- m

majitelem zlatých dolů v

Zavaalsku se snaží vládu k tomu

přiměli Kromě toho nové taxy
hlavně vyhlídka na cukernou taxu

účinkuje ako ledová sprcha na

anglický lid avšak všechny tyto
vlivy budou sotva tak silnv abv

přemohly Chamberlaina a krvelač- -

nou jiho-africko- u jeho politiku

švédsko a Rorvéžsko

Některé časopisy se přimlouvají
aby byla uložena daS těm kteří
se ze země stěhují K podpoře to-bo- to

návrhu svého uvádějí že zem

potřebuje peněz avystěhovalectvo
zvláště do Spoj Stát 8 jest tak čet-

né Že se tím až zem ochuzuje
Vychování člověka do dospělosti

nežil my žádáme za tyto Odběratelům tohoto listu kteříž nám poilou vystřiženou tuto
oznámku no! leme je za tovární cenu Nái výdělek Je pouze 26 cent! na teebto hodinkách ale
prodáváme jleb sta denně a maloobchi dník vydělává ns nich 1300—$400 na každých Prele-te-- ll

sl Jakýkoliv druh hodinek nebo' skvostu kupujteipřímo z továrny a pošlete sl pro nái to-
vární oenmk Ušetříme vám peníze 18x6
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TRŽNÍ ZPRÁVY

CHICAGO dne 19 list
Plenice íerr nzlmka 1 1 k okamX

dodáni
"S@74tt bal

Plenice i 8 okami dodáni 67@71c
"

Koma í 2 žlutá "
61c

Koma í 2 bílá "

Oves c 2 bily "

Ovesc8 bílý

Žito ííslo 2 k dodáni 56c"
Ječmen k piv Melflm k dodáni 57@0e " '
Ječmen ke krmeni k dodáni

Lněné semeno C 1 semeno sevz IU7 "
Semeno bojínku (tlmothy) g OOQS10 "

Semeno tetelové titO

Živý dobytek:
Pěkní tž nejlepíí voli 662JQ710--

Hubeni ž k proitřednim I400Q600
Voli ke krmeni $2K®425

KrÍTy- - $! 25Q4W
Jalovice ll503Joo
Tel $2X80626
Tezaslti krmeni voli

Tezaslti voli z pastvin „
Prasata těžká nejlepl! 60aa
Prasata lehká vybraná 5S0O68
Prasata hrabá I5S5Q5 66

Ovce pěkné si k vybraným ft40@á2S

'"ta „ Í2MQ47Í
JehBata západni I300©4

OMAHA dne 19 llsi
Komat 8 při káře 60c "
Ovesí í bilý e

Brambory nové t $OQ100 4

Vejce aar Čerstvé

Máslo t másláren Uk

Máslo fara aejlepli 16016c '
Máslo fsrm ipatné a! dobré 18c"

Sleplo 6
M

Kuřata 60 "

Kachny OWe u
Kohouti 4C "
Krocani 1 708e "

80CTH OMAHA dne 10 list

Voli pěkní ai oejleplí 620004

Krávy 100150'
Jalovice 100O4I6
Voli ke krmeni 178OU0
Prasata aejlepli 6600671
Franta prostředni 6606)668

Prasata hrabá těžká 666

OvcaneJlapH ~ SSCO66O

JehBata 6 760460
KAN8AS CITY daa 19 1tou

Pteniee i t-- tvrdá k okdodáni 6S068)ekall
PSealcaeS tvrdá kok dod 68

Korea B 1 bili k ok dodáni

Koras í t micb k ok dodaní

Ovesí t bilý kok dodám OMM

ŽltoC t-- kok dodáni 1
'

Senotuaothy vybr 618000 MM ta
SeKapralrl vyhr tiion '

Předplácejte na Pokrok Západa
pouze 1 1 00 ročně

ské vládě 90000 franků ku krytí
nejstarštch požadavků leč 8 no-

vějších dosud jest nevyrovnáno
sultán však slíbil že i na ně dojde
co nejdříve řada

Francie

Uřadnl oznámeni o skončeni sporu t
Tureckem— Veliký schodek a veli'
ká půjčka — Řeč se mluví a pivo
se pije —Starosti vinařů

Ve schůzí ministerstva jež od-

bývána byla dne 12 listopadu za

předsednictví pres Loubeta podal
ministr zahraničních záležitostí

zprávu o skončení sporu s Ture-

ckem a předložil dopis jejž Tevfik

paša zaslal francouzskému posla-
neckému radovi Bapstovi v němž

mu oznamuje Že sultán podepsal
různé irady k uspokojeni francouz

kých požadavků Ministr Delcassé

pak oznámil že zpravil portu o

obnovení diplomatických styků a
o odvolání válečného loďstva z

ostrova Mityléně
Ve francozuské sněmovně dosud

e prudce debatuje o rozpočtu
který letos vykazuje slušný scho-

dek 106000000 franka a vedle

toho má sněmovna též rozhodnout!
o půjčce 265 mil frank již finanční
ministr žádá Rozpočtový výbor
odhlasoval že 210 mil franků po-

stačí a finanční ministr se proti
tomuto snížení nevzpíral
Mladý vynálezce řiditelného ba-

lonu Santos Duraont je v Paříži

nanejvýš populárním neboť právě
usnesla se městská rada že jedna
z ulic p 'žských bude po něm po-

jmenována 1

Výbor Irčanů meškajících v

Paříží podal dne it list majoru
McBrideovi který v Búraké ar-

mádě vedl cizinskou brigádu čest

ný meč a adresa uznání za to ie
nasadil svůj život v boji proti An-

gličanům Major McBriďe od po
věděl výboru že doufá v blízké
budoucnosti utkati se a Angličany
▼ boji na jejich vlastní půdě ježto
parlamentarismus se neosvědčil a
nastala tedy doba k fysické síle

Na žádost Parnella bylo opuštěno
od násilné taktiky ale nyoí prý
Irčanům ničeho jiného nezbývá
nežli sáhnouti ke zbraním Anglie
nebyla nikdy tak slabou jako jest

chodu) Labor commissioner (ko-

misař práce)
Nebude-l- i se čtenářstvo Pok

Záp cítit unaveno čtením mých

dopisů popíšu všecky státní ústa-

vy a jich účele Tolik asi pro ten-

tokráte
Nemohu pomlčeti o státním po-

kladníku p Wm Stueíferovi o
němž kolují řeči že koupil Školní-
mi penězi bondy (refunding bonds)
okresu Burt Neb a že úroky jež

bondy tyto nesou přišly do rukou

nepovolaných Záležitost tato má

se asi takto:
Vážení obč né z Burt County

pp W G Sears John F Piper
a John F Nesbit dostavili se do

kapitolu dne 12 listopadu by vy-

našli v jakém pořádku zanešeny

byly tyto bondy s úroky do kněh

a tu snad vynašli že užito úroků
z těchto bondů jinak než jak oče-

kávali Pan Stueffer koupil tyto
bondy z onoho okresu za $80000
prostřednictvím svého obchodního

spojence paoa W T S Nelighe
z West Point a úrok v obnosu asi

£3200 snad uvázl mu v kapse —

Nemyslím že to bude asi tak zlé

neb očekávám od pana Stueffera

důkladné vysvětlení o této věci a

pak čtenářstvu Pok Záp ozná

mím výsledek Panu Stueíferovi

fu j fu"'"i
v obnosu $300000 ze státní po
kladny když se zaručil že všecky

úroky ze státních peněz obdrže-

né píipočte k dobru státu Po-

platníci Nebrasky mohou spátí
beze strachu neb knihy jeho jsou

přehlíženy každý měsíc od znalců

společnosti u nichž je pokladník
pod zárukou

Nemohu pomlčet! též o tom že

poslední státní konvence přijala
jednohlasně usnešení podávati mě-

síční zprávy o stavu pokladny ale

pan Stuefíeř snad tak učinil pouze

jednou a tu skoro jako by nedbal
hlasu své strany Myslím že bylo

by na Čase aby tak konal a pak

by učinil konec - útokům na něho

činěným Frank J Fitle

V sobotu ráno vyplula spol
ková dopravní loď Rcsecrans ze

San Francisca do Manily vezouc

500 vojínů 28 pěšího pluku


