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— VPIattsmouth přiřknuta bylHolandsko- -

íf ZE SOUTH OMAHY lj

ZB ZAMOŘÍ
opustit] svou ženu kteréž při od-

jezdu svém zanechal peníze a dne

23 října zaslal prý jí $400 Bydlel
po několik měsíců v Drážďanech
v Německu

— Pondělní večerní zasedáZPRÁVY PODMOŘSKÉHO LANA

Rozhledy ye svété politickém i společenském

DO SOUTH OMAHY

PROJEV SOUSTRASTI

Tímto vyslovujeme nall hlubo-
kou soustrast pf Anné Kubínovi
nalf tpoluiteitře a jaji rodině nad
ztrátou Jejich mllovanébo man že-- In

otce a nafiebo spolubratra

JOSEFA KUBÍNA

který tak neočekávaně v neděli
dne 34 listopadu 1901 neúprosnou
smrti s kruhu naieho vyrván byl
Budiž Vám to v sármutku Valem
útěchou neb i my bol Vál cítíme
sVáml
Za řád Jiří Poděbradský & 79

ZČBJ
Filip Zelenka )
DomHlávka
Jan Červený )

So Otnaba SS listopadu ItOl

ve vyslaneckých domech ukryly

DO SOUTH OMAHY

Projev soustrasti!

Řád Hvězda Svobody č 45 Z &
B J usnesl ae tímto vyslovit! svou
hlubokou soustrasť své snolusestře
Anně Kubínové a rodině nad ztrá-

tou jejího milovaného manžela a
otce i

JOSEFA KUBÍNA

Vzdor tomu že br J Kubín pa-

třil k jinému řádu naSÍ Jednoty
želime jeho ztráty a cítíme žal
Vál jakoby byl naším pokrevným
bratrem jelikož ztrácíme člena
horlivého

Za řád Hvízdá Svobody č 45

ZCBJ
Jos Štěrba '
B Horáček [výbor
Jos Doležal J

South Omaha SO Hat 10 H

t ZE SOUTH OMAHY

Díkůvzdání a-- odporučení

' Tímto vzdávám srdečné díky
Hlavnímu táboru Dřevařo Světa
(WOW) za brzké a správné vypla- -'

cení pojistného po mém zesnulém
choti

ANTONÍNU PIVOŇKOVÍ

kterýž byl členem táboru Žižkův
Dubč 115W0W v So Omaze
Mftj vřelý dik platí i nřadoíkum
tohoto táboru za rychlé a vzorné
vykonáni jich povinnosti Mám
za povinnost svou odporučit! vý-

hodný spolek tento krajanům svým
co nejvřeleji S veškerou úctou

V Františka Pivoňková
' So Omaha 2 pros 1901

DENNÍKU
a více stálého výtěžku taru-cujr-

každému kdo pře-
vezme jednatelství natích
ráma podobizen krajin ná-

boženských vlasteneckých
a pod obrazí 26k&

O 4 S1LBERMAN
P2 St PauLHlnn

— Píedplácejte na Pokrok Zá-

padu pouze $ioo ročně

ní školní rady skončilo vel-

mi bouřlivě Když schůze byla
ukončena a školní radní počali si

oblékati zimníky napsdenl byli
A H Merrill a D M Click

městský stavební inspektor Členo-

vé ligy poplatníků školníkem z

Lincoln školy Schweringerem a

tesařem Echmierem spůsobem na-

nejvýš surovým Click dostal ně
kolik řádných "kopanců" kdežto
Mtrull odnesl to několika "fac
kami" a ztrátou chumáče vousů
Jedině zakročení předsedy školní

rady Bully a Hon Davise Ander- -

sona mohou napadení členové ligy i

děkovali Že to s nimi nedopadlo
'

ještě hůře Merrill Click a An- -'

derson navštívili schůzi školní!

rady za tím účelem aby těleso
teto požádali o jisté vysvětlení I

To však se nelíbilo školníku

Schweringerovi proti němuž již
více stížnosti bylo podáno a proto
vrhl se zuřivě na nenáviděné členy
ligy poplatníků Echmier přidru
žil se k surovci neboť i on měl

proti členům ligy "pifku" ježto
žádali školní radu aby tato pro-

pustila z práce dva tesaře stále
zaměstnané '

Školní radové odsu-

zují do jednoho surové jednání
zaměstnanců a není pachyby Že

surovci budou propuštěni

Ve Waukee la vznikl v pá
tek večer obeB v obchodní části
vesnice a nabyl takých rozměrů
že požádán byl požární odbor v

Des Moines o přispění Skoda

odhaduje se na $24000

V Chickasha I T vnikli

čtyři lupiči ve středu v noci do

herny a kromě hodinek a skvostů
ukořistili $615 na hotovosti

V St Louisů vznikl v budo
vě v níž nalézá se závod Mueler- -

Bayless Shoe and Glove Co po
žár jímž způsobena byla škoda v

obnosu $50000

STATE OF OHIO City of Toledo I

LucasCounty f™
Fr 3 Chenev odořísáhnul že lest starším

ělenem flrmy F J Cneney &0o provozujíc!
obchod t městě Toledo okresu a místa uve
deného a ze zmíněna Dnna vyplatí obnos Jed-

noho atadolara v jednom a každém případě
v němí katarrh nebyl by vyléčen užíváním
Hall'8 Oatarrh Onre

OdnHsihnuto a DOdeDsánov mé nřitomnost
dnes dne 16 prosince 1886

A W GLEASON
Seal i ' notář
Hall'8 Catarrh Oure lest užíván vnitřně a

liinkule nfímo na krev a slezlnv Pošlete al

pro dosvědčeni edarma
F J OHENKT fc CO Toledo O

Prodává ae u lékárníka ia 75c
Hall'8 Family Pilulky jsou nejleplí

NASE MOTTO:

JVýborné zboží

za nejmírnejší
ceny

vkořalkách

vínech a

likerách

Pro domácí a létařstou potřeln

Fikonsko-Unersk- o

Neslavný kontt Wolf&v — TroiM

} rotmnoUnl stálého vojska ~
Oslaveni am posvíceni am vyslán

J tem —Pobouřeni Poláci

NejvětSf nejsprostší kfikloun
a k tomu nejsurověji! odparce če-

ského národa poslaoec Wolf zná

mý také pod jménem "kulhavý
ďábel" byl nucen vzdáli se posla-

neckého avého mandátu v říšské
radl Stalo se to následkem veli

kého rodinného skandálu do ně

hoi byl Wolf zapleten Udržoval

prý nedovolený poměr a manžel
kou jistého profesora Seidla který
e to během času dozvěděl a vy
zval proto Wolfa na souboj Ten
akoDČÍI však bez krve ale prof
Seidl zajal žalobu za rozvod a tím
ovsem celá skandální tato affčra

přijde na Veřejnost a bude přetři
sána a tu jeho kollegové ve velko
německém klubu vyzvali ho aby
se okamžitě vzdal poslaneckého
mandátu a ušetřil jim veřejnou
ostudu což Wolf byl nucen nCini- -

ti Nynf se stane jediným vůdcem

této velkoněmecké skupiny posla
nec Schoenerer o němž se praví
že byl rád že zbavil se ve Wolfo
vi soka ve vůdcovství Schoenerer
není o nic lepším kulhavého ďábla

V sobotu byla odbývána zvláštní
schůze ministerstva jíž sám císař

předsedal a v ní projednáván byl
návrh aby stálá armáda rakouská

byla rozmnožena o xoo praporů
Rozmnožení to stává prý se nut

ným aby Rakousko-Uhersk- o udr-

želo své postavení ve trojspolku
Ministr financí se vzpíral proti
zvýšení armády v době míru a aC

ostatní ministři souhlasili s tím tu

ještě nedošlo k žádnému určitému
rozhodnutí

V říšské radě přijat byl mávrb

aby vládě vrácena byla její bursov-n- í

předloha týkající se omezení

spekulací a zvolen výbor jemuž
uloženo aby sám vypracoval po-

dobnou předlohu leč daleko přís-

nější
Vyslanec Spoj Států Rob ck

s manželkou oslavili ve

čtvrtek americké posvícení hosti-

nou ve svém novém domově bý-

valém to paláci knížete Salma
Mezi hosty nalézal se také náš

krajan Karel Hrdlička4 nedávno
jménova iiý konsul pro San Juan v

Nicaragua se svou manželkou a

ti be ae všemi přítomnými zároveB
rozloučili před cestou do Nicara

guy na niz se jiz vydali
Surovost německých učitelů již

ve Vřešně trýznili polské děti že

se nemohly naučiti německé úlohy
na paměť vyvolala v Polsku tako-

vou nevoli že se sbírají všude na

vyzvání slavného spisovatele Sin
kiewicze příspěvky na tyto oběti
německé surovosti Městská rada
Ivovská povolila k tomu účelu

1000 korun a jejího příkladu ná
sledovala i jiná města

Francie

Nynější president francouzského

ministerstva waldeck-Rousse- au

dokazuje čím dále tím více že jest
nejen jedním s nejlepších státníků

francouzských ale jedním z nej-

lepších státníků světa On jde se

v distriktním soudu W B Dru
ckerovi náhrada 13800 Před ně

kolika týdny usmrcen byl y nádvo
ří dílen dohlížitel na vozy Joe
Drucker a pozůstalí zažaloval

Chicago Burlington & Quincy
Railway Co o náhradu

— R B Heldt majitel smíše

ného obchodu v Bissell ssí 13 mil

jihovýchodně od Leigh přivezen

byl do města tohoto v pondělí ráno
ve stavu polovědomém V neděli

večer upravoval těžkou gasolino
vou lampu ve svém obchodukdyž
tato pojednou spadla a udeřila jej
do hlavy B1 nebezpečně zraněn
a lékaři se obávají že utrpěl otře
sením mozku

— Arthur Shoenhut z Indepen
dence la vyskočil ve čtvrtek

poledne z vlaku Union Pacific

ďráhy když tento vjížděl do ná'

draží v Grand Island avšak tak
nešťastně že padl na hlavu a ve

stavu bezvědomém musel býti od-

nesen do nemocnice Z dopisu u

něho nalezeného vysvítá že sestra

požádala jej aby zanechal toulání
se po světě a vrátil se domů

— Gus Petersovi bydlícímu asi

čtyři míle jižně od Wood River
utižena byla v sobotu odpoledne
levá ruka nad loktem při drolení
kukuřice Těžce zraněný muž do

praven byl do Wood River kdež

se mu dostalo pomoci lékařské

Předminulý týden přišel v témž
droliči Joe Ross o tři prsty a Adam

Burmood o část ruky Drolič ten

jest společným jich majetkem

- Při vjezdu do stanice v Mc

Cook předminulé úterý ráno vjel
zvláštní dobytčí vlak B & M~drá

hy na zlomenou přesunovací kolej
následkem čehož dva vozy vyšinu-

ly sé z kolejí z nichž jeden pře
vrátil se úplně druhý pouze Čá

stečně Z jednoho vozu riiohl býti

dobytek vypuštěn avšak u druhé
ho musela být dříve odstraněna
střecha Tři kusy byly zabity 1

více jich zmrzačeno

— Dobytkář W N Rogers by
dlící východně od McCook žaloval

B & M dráhu na náhradu $5000
za cenného berefordského býka

jenž byl usmrcen asi před rokem

při ztroskotání vlaku v Harward
na zpáteční cestě ze státní výstavy
v Lincoln Případ ten projednáván
byl po více než týden v distrikt
ním soudu v Lincoln a porota
přiřkla Rogersovi náhradu v ob

nosu $750

— V sobotu večer zemřela náhle
v North Loup dívka Maud Aenova

zaměstnaná jako služka v rodině
G E Johnsona Ve čtvrtek večer

súčastnila se posvícenského píesu
a druhý den konala obyčejné své

práce V sobotu ráno probuzena
byla rodina hlomozem v její svět
ničce Když pak pospíšili k dívce

shledali že tato pobíhá divoce po

pokoji nalézajíc se u velikém rgsr
čilení Konečně se upokojila sešla
dolů avšak v brzku ulehla Kolem

10 hodiny upadla v bezvědomí a

večer zemřela Pytváním bylo zji
štěno že jí praskla v mozku krev
ní céva

— Patnáctiletý Oliver Watson
a x 7letý Grover Tbotn pson z Grand
Island vyjeli si v neděli odpoledne
na hon Sotva že vyjeli za město
sehnul se Watson v kočárku při
čemž zavadil o kohoutek ručnice

vyšla rána a náboj zasáhl nešťasť
ného mladíka do levé strany těla
smrtelně jej zraniv Thompson
vrátil se ihned do města a zastavil
se u nejbližšího lékaře jenž s obě-

ma chlapci zajel do nemocnice

kdež rána Watsonova byla ošetře
na Než veškerá pomoc lékařská
osvědčila se marnou neboť již v

7:30 hod večer Watson skonal
Watson byl synem F EWatsona
inžinýra St Joseph St Grand Island

dráhy

Hledá se Jakob Krímáříkv

Od jistého příznivce listu naše
ho obdrželi jsme následovní zprá
vu: "jel Jsem z bvropy a na
cestě seznámil jsem se s jistým
krajanem p Jakubem Krčmáříkem

Týž měl dvě těžká zavazadla ko
šík a tašku V New Yorku mne

požádal abych mu pomohl nésti
tašku Vyhověl jsem žádosti jeho
Všichni cestující kteříž jsme při
jeli měli jsme každý své číslo Já
měl číslo 38 V přístavu v němž

jsme přistáli rozdělovali nás podle
čísel těch Sel jsem před p Ta

kubem Krčmáříkem V tom ujal
se mne muž nepochybně zřízenec

vystěhovalecký a' odvedl mne k

místu kde byla zavazadla a mým
Číslem Počal jsem se ohlíželi po

Krčmářfkovi avšak nemohl

jsem se no nikde doplditi ' Ná-

sledkem toho taška jeho mi zůsta-
la Pokud mi xnámo jel krajan
JakuB Krčmářík do města Ervine
nebo crving ale neznámo mi do
kterého státu Poněvadž jest měst
tébof jména' vícé a to ve státech k
různých žádám vás laskavě aby-
ste dle možnosti přispěli mi k vy-

pátrání p Jakuba Krčmářfka
Nechť zašle na "Pokrok Západu"
dopis a udá v něm' jaký byl obsah

tašky a já mu ji pošlo
S úctou F S

— Předplácejte se na Pokrok
Západu pouze $100 ročně

To manltlské Msti královnino mílo

krátil trváni nei ta jejl láska

Princ Jindřich manžel královny
Viléminy se stal v Holandsku tak
neoblíbenou osobou že se nesmí
ani na ulici objeviti Hned po pří
chodu do Holandska se nepohodl
s královnou neboť princ nechtěl
hrát podřízenou úlohu jaká mu

byla vykázána Praví se že si

na to i stěžoval císaři německému

a Žádal ho za sprostředkováníaby
se mohl od královny trvale od

loučiti Chtěl vrátiti se do Němec

a žiti tam z odbytného které si

ovšem vymiDoval leč císař zamítl

zprostředkování této záležitosti'
Královna Vilémina vyvázla již ze

všeho nebezpečí

m

i ZE STÁTU NEBRASKA
:

is ú

— Ve Fremont uznán byl min

středu Joseph Dusseldorf vinným
zabitím Arthura Payne-- a v North
Bend v minulém červnu

V Gretna spáchal minulou

středu večer sebevraždu otrávením
Alexander Simon majitel hotelu
Simon narodil se ve Francii roku
1874 Zanechal po sobě 4 dítky

- Ve Weepiog Water padla pí
Russellová choť soudce C C

Russella na kamna popálila se

na jedné ruce a druhou si zlámala
Paní Russellová jest asi 70 roků
stará a zranění její je nebezpečné

V Grant postřelil se nešťast
nou náhodou v pátek okresní škol-dozor-

A Softley při spravování
rifle Kule pronikla mu stehnem

spůsobila mu ' nebezpečné zra
nění
— V neděli časně ráno shořela

ve Schuyler stáj Johna Binghama
v ní uhořelo dvanáct koní a hří

bě Bingham odhaduje ztrátu svou

na 11500 kteráž jest pro něho tím

citelnější ježto nebyl pojištěn

- V pátek ráno splašil se ků3
W S Tiltona vydavatele Evening
Tirres v Beatrice a s větrem o

závod uháněl po hlavní ulici Ko

nečně vrazil do telefonního sloupu
avšak Tilton zvláštní náhodou vy-

vázl pouze s nepatrnými jen odře-

ninami

uuy Jfletcher učedník ve

strojovně slévárny v Yorku byl

nebezpečně popálen v obličeji při
výbuchu gasohnu Přišel do slé

várny a shledav že oheS pod par
ním kotlem uhasl vlil asi quart
gasolinu na dříví a tento vybuchl

V Tilden nalezen byl v oby
dlí svém Edward Brasch s pro
střelenou hlavou Týž byl po více

než rok nemocen a bydlil střídavě
v domě otcově a v Salt Lake City
odkudž nedávno se vrátil Byl za

městnán ve státní bance v Tilden
zůstavil zde mladou bezdětnou

vdovu
— V posltdní době kolovala

pověsť že guvernér Savage za

mýŠlí zpronevěřilého pokladníka
státního Josepha Bartleyho buďto
omilostmti aneb propustiti na

čestný slib Guvernér onfmil
sobotu že pověsť ta nezakládá se

na pravdě
— Nemine jediného snad dne

aby nebylo oznámeno několik zra
nění mnohdy i smrtelných utrpě
nýcb ph oblíbené nyní hře "ko-

pané" (foot ball) V Auburnu zlá-

mal si Will Power "pouze" dvě
žebra a utrpěl ještě četných jiných
zranění

— Jesse Dixon farmář a dobyt
kář z Platte Center přišel v sobo
tu k smrtelnému úrazu na své far
mě Přihlížel výkonům droliče ku
kuřice když nešťastnou náhodou
vtsžen byl do stroje jenž mu obě
ruce utrhl Dixon poranění svému

podlehl
— V Benkleman usmrcen byl v

pondělí brzdař A H Washburn
Při přesunování vlaku uvázl nohou
v přesůvce a byv zasažen vlakem

zabit byl na místě Mrtvola jeho
dopravena byla do jeho domova v

McCook

— V Alliance přejet byl v pon
dělí v 7 hodin večer železničními

vozy Robert Sheldon zaměstnaný
opravou vozů Byl usmrcen oka
mžitě a tělo jeho hrozně zohaveno
Sheldon přistěhoval se do Alliance
z Grand Island asi před měsícem

— Dick Irwin učedník v ko
vářských dílnách Burlington &

Missouri dráhy v McCook vstou-

pnul nešťastnou náhodou minulou
středu večer do sudu vařící vodý a

opařil ai nohu tak velice le mn

bude muset býti nejspíše odfiata

— Kolem Friend hyne farmá
řům mnoho dobytka jenž pase se
korniskách Choroby vzniklé

následkem pastvy v kornisku jsou
jil dávno předmětem důkladných
studií předních zvěrolékařů avšak
všeobecni se má xa to že přímou
příčinou pádu dobytka nejsou
stonky kukuřičné jako spíše bole
hlav a rulík xlomocný (belladonna)
jež rostou v korniskách a jel do-

bytek žere— čeští rolníci měli by
si přečisti důkladni Článek "O
pouštění dobytka do korniska"
uveřejněný v "Pokroku Západu"
se dne 33 října tohoto roku

— Zboží prvé třídy a zaručené
dostanete u John Flynn Food &

Clotbing House South Omaha

17x4
— Městský tajemník Shrigley

podal v sobotu v poledne zprávu
za měsíc listopad vykazující stav

peněz v jednotlivých fondech
Rozvrh daní na rok 1901 obná-

šel $106416 K této částce sluší

přičíští ještě $6017 2 rozvrhů da
ní pro rok 1 900 z okresního fon

du cestního $497 a z dlažebního
fondu křižovatek $893 tak že

celkem $113833 měla městská

správa k disposicí Z obnosu
tohoto vydáno bylo mayorem a

městskou radou oď počátku fiskál

ního roku v srpnu $93341 Zby
tek $30481 má vystačiti na krytí
výloh obecních do příštího srpna
ve tondu všeobecném nalézá se

$3311 rozsudkovém $853 slu
žebním $7318 na opravu ulic

$167 osvětlovacím $198 požár-
ním $1015 úrokovém $2759
žlábkovacím $118 policejním
$2103 vodárenském $953 par-kovní-

$2180 knihovním $571

pro nahodilé potřeby $25

- Zboží výborné jakosti a za
levné ceny naleznete vždy u John
Flynn Food & Clothing House v

South Omaze 17x4

— Členové East Side Improve
ment klubu pracují usilovně o

postavení nádraží na úpatí aneb
blíe úpatí Misssur iAve Zvolen

byl pčtičlenný výbor jenž má

správu Burlington dráhy poŽádati
brzké postavení nádraží toho

Členové klubu požádají též měst-

skou radu aby cesta k řece uve
dena do lepšího stavu tak aby
získán byl pro South Umahu ob-

chod iowský

— Měststcý pokladník Koutský
radní Johnston dohotovili v so

botu součet distriktních dlužných
úpisů splatných r 1902 na žá
dost firmy Spitzer & Co z Toledo
O Obnášejí celkem $30204- - 50

zmíněná firma zamýšlí převzíti
tyto dlužní úpisy zároveB s oněmi

vydanými v roku 1901 jež obná-

šejí nyní $7044878 Z dlužních

úpisů těchto placen bude úrok

óprocentní Má se za to že

městská rada schválí tento plán
finančního výboru

— Zřízenci Plattsmouth Tele- -

phone Co pokračovali v sobotu v

rozvádění drátů po městě Ježto
společnosti té nebyla udělena vý
sada tvrdí městští úředníci že

prací tou porušován jest zákon
neboť ani městský elektrik ani
městská rada nedala k tomu spo
lečnosti dovolení Městský

Larobert jest toho náhledu
že úřadníci telefonní společnosti
předvoláni budou pro nevážnost
soudu ježto se provinili proti

soudnímu zákazu nedávno vyda-

nému

— V neděli v noci vznikl požár
v obydlí T J Tatroe-- a na 37 a

R ul a škoda jím spůsobená od

haduje se na $300 Příčina po
žáru není známa

— Město South Omaha zmohlo
se již na zdravotní radu a měst-

ského lékaře Zdravotní rada
bude sestávati z máyora A R

Kellyho předsedy městské rady
w ť Adkinse zoravotnino in
spektora Franka E Jonese John
O Herna a col Jack Watkinse
Dr C E Sapp má býti městským
lékařem a bude podřízen zdravot
ní radě Členové rady obdrží po
$1 za každou schůzi již navštíví
eště jest třeba aby se zdravotní
rada sorganisovala a zahájila čin
nost Především se jedná o zří
zení nemocnice pro osoby stižené

nakažlivými nemocemi neboť ne
štovice a horečka spálová počíná
městě povážlivě řáditi — Schů

ze zdravotní komise svolaná ma

yorem Keuy-e- m

odbývaná byla v

pondělí odpoledne Všichni čle
nové se dostavili a přikročeno k

organisaci Mayor Kelly zvolen

byl předsedou zdravotní inspektor
Frank Toneš tajemníkem Dr

E Sapp ustanoven definitivně

městským lékařem Po skončené

organisaci jmenován byl předsedou
v v bor jenž má vypracovati pra-
vidla kterými by se zdravotní
rada řídila a zároveB má ustanovi-

li jistá zdravotní pravidla pro
město Druhá schůze zdravotní

rady odbývati ae bude zítra odpo-
ledne

— Proti městu South Omaze

vydán byl v distriktním soudu

opět rozsudek na obnos $3000
Před nějakým časem utrpěl jistý
Fennel zranění následkem chatrné-

ho chodníku a zažaloval město na
náhradu jel mn porotou přiřknu
ta jak se samo sebou rozumí
město z rozsudku toho se odvolá

nejvyŠšímu soudu Zdali však
tím něco získá jest velice pochyb-n- o

— Henry Mies dřívějlí mistský
radní a později kolektor pro So
Omaha Brewing Ca kterýž zá-

hadným spůsobem ze South Oma-

ky zmizel vrátí ae prý co nejdří-
ve x Evropy V zaslaném dopisu

praí Že' neměl nikdy v úmyslu

KLEIN
imprter a TelíoobCuOáult

Vláda ovšem nechce aby takováto
děsná ostuda byla úřadně zjištěna
leč co je to platné když je už ve

veřejnosti tak jako tak
Doe 98 list vyvolán byl soud

vdovy po plukovníka Henrym
který byl jedním z hlavních spik
lenců proti Dreyfusovi proti red

Figara Reinachovi Vdova Žaluje
tohoto pro urážku na cti svého
manžela a očekávalo ne že advo

kát Labori který tak důmyslně
obhajoval Dreyfuse bude i obhaj
cem Reinachovým sč týž oznámil

soudu že se vzdal veškerého úča

stenství v té záležitosti Praví se
že mezi bývalými přátely nastaly
rozmíŠky pro politiku Reinachje
přívržencem nynějšího minister
stva Labori jest jeho odpůrcem 1

aby nemohl Labori napadati mini
sterstvo v tomto soudu tu prý
vzal Reinach svoji obhajobu z jeho
rukou
Dne 36 list stala se na námě

stí de 1'Opera sensační vražda

vykonaná ze žárlivosti jíž se stalo

bezděčnými svědky velké množství
lidí jistý muž pronásledoval
drožku v níž seděla jeho žena se

svým milencem a když policista ji
zastavil tu otevřeným oknem vy'
pálil dvě rány na svou nevěrnou
ženu a okamžitě ji zabil Milovník

její vyskočil z drožky a chtěl uté
ci leč žárlivý manžel zastřelil

jeho načež se pak odevzdal do

rukou policie Jméno své však

nechtěl udati toliko učinil přizná-
ní že zastřelil svou ženu a jejího
svůdce

Rusko

Dohodnuti se Žaýonskem o východní

otázce

Car přijal ve zvláštním slyšení
markýze Itožaponského vyslance
načež tento byl hostem hraběte
Lamsdorfa ministra zahraničních
záležitostí Toto přátelské přijetí
vyslance žaponského je důkazem
že mezi nběma říšemi bylo docíle-

no dorozumění pokud se týče vý-

chodní otázky Smlouva snad ještě
podepsána nebyla ale o hlavních

bodech učiněno bylo asi dohodnu
tí" K lepšímu dotvrzení přátelství
car daroval markýzi Itovi řád sv

Alexandra Něvského zasazený v

briliantech který jest druhým nej-vyšŠ-

řádem ruským

Anglie

Ve veřejnosti počínají proska-kova- ti

opět pověsti o míru Je to

pozoruhodné Že to nejsou Búří

kteří hledají mír ale Angličané
kteří tajně po něm touží ač veřej-

ně se stále ještě kasají ač jim svět
už nevěří Anglická vláda kdyby
dnes některý z předních vůdců

búrských jako Botha aneb DeWet

nabídli ruku ke smíru tu by ji
uchopila s tou největší ochotou- -

Důkazem toho je řeč vládního

tajemníka Ritchiehokterý v Croy
den pravil že Salisbury vyjádře
ním že búrským republikám nesmí

býtí ponechán ani stín svobody
nemyslel aby jim nebyla pone
chána žádná samospráva Búrové

mají prý býti zastupováni v příští
správě osady s jinými obyvateli
Ritchie doložil že Anglie nechce

jen dovohti aby ponechána byla

republikám samostatnost a Búrové
zase nechtějí na nic jiného při
stoupiti a tak tato palmová rato
lest kterou by vláda ráda podala
Búrům jen kdyby ji chtěli pří- -

imout uvadne asi na cestě

Časopisy o válce v jižní Africe

se téměř ani nezmiňují neboť není
žádného pramene' z kterého by
mohli čerpali zprávy Kitchener

žádných skoro neposílá a pošle-l- i

jsou to zprávy kusé někdy i faleš

né a anglický lid se dozvídá nej
více a nejspolehlivějších zpráv o

situaci v jižní Africe ze soukro

mých dopisů vojínů
v sobotu uspořádaná byla ve

prospěch gen Bultera demonstra-

ce jíi se súčastnilo asi 50000
lidí vojsku bylo veškeré účasten-

ství na demonstnci té zakázáno
Policie dostavila se v četném počtu
chtěla v čele- -

průvodu nesené

poprsí Bullera zabavitL Z toho
strhla se tahanice při níž bylo

poprsí rozbito Mezi účastníky
demonstrace panoval veliký nepo
koj a stěží se podařilo vůdcům

demonstrace zadržeti davy aby
neútočili na policisty' Průvod do-

spěl až kyečern do '
Hydeparku

ale zde panoval' takový hluk že

slova řečníků v něm úplni za-

nikala 1

Anglie zaplatila válku burský
mi republikami nejen přímo hodni
draho ale i nepřímo stála její lid
válka tato obrovské sumy Dle
odborného časopisu "Bankers

Uagazin" sklesly akcie 335 růz

ných obchodních společností od!

doby války o 144 mil liber iterl
(Aai 710 miL dolU)

Zvláštní

pozornost se vénuje

objednávkám

v lahvích :

a plucarech

Klein jest téz jednatelem 2merova hořkého vina

pro South Omaku a Omaku

SfifflíHícMií rol 26 a i le Sonta (tak
Václav Schneider řiditel

: železnou energii v před za vytče-

nými cílí a ač oposice proti němu

Iiiřfíllzřyzářřprsleíuttc
Obchoduji rozhodné s nejlepSim zbožím jež se v
oboru tomto vyrábí Nové vzorky právě došly
Tažte ae na ceny

2413 N ulice

SOUTH OMAHA

Omaha Sanitarium

ČESKÝ LÉČEBNÍ ÚSTAV

Moderní ostav dokonale aaHmnf k Itteni
obronlckfcb nemoci dle přiloženého aptaobn
Telké liáně k léčeni vodou vieml antsob
Velké elektrické stroje a X papraky:
Krásné pokoje pro nemocné Nemocni mo-

hou ae atravovati na mlat a doatatl vešker
opatřeni neb mobon dochátetl do ástavu k lé-
čeni a města
Ústav e věnuje hlavně léěenf vtoklfch b

mocijako Jaoa souchotě a Jiné pllcnl neduhytenaké nemoci kraval nemoci taisdeenla
střevní nemoci bostee srdeťal namoci atd
Nalézá ae pod vedením Českého leaaře Dra
K H Breuera Adresujte i

OMAHA SANITARIUM
95S North 7tk Ave Omakm ÍTth

neb lunet

jest stále vzteklejší — následkem
toho le marné jsou všecky její
útoky — tu početně oposice tato
stává se menší a menší a presi
dent ve sněmovně prosazuje veške
ré své návrhy a přání lehce
Dne 29 listopadu přijMa sně

movna 335 blasy proti 313 hlasům

předlohu o půjčce 365 mil franků
na výlohy a náhrady v Číně Opo
sice ještě jednou se pokusila o vy-

volání skandálů tím že žádala za

uveřejnění zprávy gen Voyrona v
níž tento obvinuje prý missionáře
x ukrutnosti a ze zlodějstvf v Cfně

páchaných leč předseda minister-

stva tomu předešel uiistiv sně
movnu le všem jíi škody v Číně

utrpěli bude poskytnuta náhrada
bez rozdílu náboženského a na toto

ujištění předloha pak přijata
Vláda se sice snažila aby zata-

jila zpráva gen Voyrona velitele
íranc vojska v Cfně leč část její
dostala se přece jen db veřejnosti
V této části Voyran praví že fran-

couzští vojáci lonpili v Číně bez

překážky Co x kořisti nemohli od-

nést to odevzdali kněžím kteří

jim za to platili umluvené částky
poukázkami splatným iod jeptišek

tvj Vincence de Paul ve Francii
Co důkaz pravdy uvádí gen Voy-ro- n

poukázku na 500 liber sterl

splatnou biskupu Favierovi co ná-

hradu za vyplacené poukázky mis
sionářské íranc vojínům
Dále z této zprávy proskakuje

M veřejnost po vniknutí spo-

jeneckých vojsk do Pekingu ev-

ropská dámy pobraly v císařském

palici celé náklady nejkrásoějších
jáuk krajek oxdob a klenotů jel

JS obědu
mftí tampafiaké neb ústřice jest velmi dobrá
kdyl mi Člověk tobolku plnou nebo chce pěni-
li plýtvati aviak k obědu spořádané rodiny
nebo když lidé hoví vlastní chuti není nad

1 íi

uvjuu rujr'' íanvove píro
k obědu neb lunči Jest to čistý výživný %

chutný nápoj a pro lékařské účele jest nepřeko-
natelný—Dodává se v bednách lahvemi qsar-tový-

neb pintovými Objednejte ai a avýcb
obchodník A aneb telefonujte Telefon Č 8'

S3UrH GIAHA EEETO CO nH i tiraj Tf~Tj tz
SOUTH OMAHA NEB

J K SDifiULE festt zizi
Jedla pivevar v Msbraaot ktatf i


