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zprAvy telegrafické

T3rn AÓtHtma nejlepší uhlí Ohio Rock Springs
X 1 UUíL V íUILU HannaSheridanWalnutBIock aj

PiaSe Soutličrn Illinois uhlí Jest velmi dobré Juk pro vaření tak

pro vjíiípřní ořechové $550 kosové $575f ťberokee velmi vý-

hřevné ulili ořechové $575 kusové 500 Bevier ořechové $400
kunové $425 — Naše tvrdé uhlí Je Scranton chvalně známá Jako

nejlepší Pennsvlvanuký antbracit Dobrý poloauthraeit do vytápě-

cích peci $800 Všecko naše uhlí je čisti prosívané a lze Je převá
žit na kterékoli é váze

COUTANT & SQUIRES
Telefon 1110 Úřadovna: 1410 Famam ulice

I Přehled ze s?čta politického a kronika udutí

Nejlacinéjší obstaravatelský důra
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10 procent vaíl objednávky dostanete zpit Katalog ve vysvětlí
ObKťastriěte domov iv&J a "Home Muslo Box" nejpodlvnějílin a nejla-c'nějií-

liiidebnlra nástrojem pro domácnost Skýtá vice zábavy aut 100

dollarové harmonium Vždy pohotově Nevyžaduje íádné znaiOHtl hu-

dební Dítko mílie na něm hrátl Vílchnl Kupci jsou překvapeni a potě

kazne skřínce vykazuje Můíe ho býtl používáno
pěveckých a Jiných spolcích při doprovodu zpěvu
pouzdru s hudebninami (Jhcete ll Dude vám
po obdržení ÍIOO PoSlete ia na katalog
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nané když zrovna neprodávají

měly židle k odpočinku vykoná-
ván jest ve Washingtonu aneb

ne a pakli ne proč není vykoná-
ván
V domě zástupců bylo v úterý

zahájeno rokování o předloze
Hepburnově týkající se nicara-guayskéh- o

průplavu a Hepburn
dlouhou řečí odporučoval svij ná-

vrh Řečník uvedl že provedení

průplavu jest možnou věcí a že

měla by být dána presidentu
všechna moc aby ho provedl dle

přání kongresu Hepburn dále

pravil že průplav může býti zbu-

dován v osmi letech a že by se

pak dobře vyplácel Měl by ročně

průměrně 7 milionů tun dopravy
což by vyneslo 14 milionů dollarů

poplatků Řízení průplavu by
stálo asi 13500000 a 10 milionů

dollarů by bylo upotřebeno ku

placení úroků a splátek Řeč

Hepburnova byla znamenitý vý-

kon a setkala se s ohromným sou-

hlasem

Proti nicaraguayskému průpla-
vu mluvil Cantion z 111 a radil k

opatrnému nepřenáblenému jed-

nání o Hepburnově návrhu a týž

byl přijat skoro jednohlasně

pouze a hlasy vrženy byly proti
němu a sice Fletchcra z Minn a

Lasivera z V a Návrh jak byl

přijat ukládá presidentovi aby
vyjednával s vládami Nicaraguy a

Costo Ricy ohledoě postoupení
pásma půdy pro průplav potřebné
a aby uložil tajemníku války by

počalo se kopati na průplavu oď

Graytownu směrem ku Brito přes

jezero Nicaragua pak aby zabez-

pečil vlády nicaraguayskou a

Že průplav bude pro ně

nestranným a konečně se povolu-

je návrhem tím 10 mil na počá-

teční práce Celkem má průplav
státi 1 80 mil dollarů
Pří hlasováoí ukázalo se že

120 Itongresníků jest pro zvolení

panamské cesty a 170 pro nicara-

guayskou cestu avšak kdyby se-

nát shledal že cesta panamská
jest výhodnější a ro chodi se pro
tuto tu dům zástupců by se bez

pochyby k náhledu senátu při-

pojil
V jednom z pozdějších zasedání

rokováno o založení stálé census-n- í

úřadovny která jest odporuče-
na řiditelem nynější kanceláře
Merriamern který návrh svůj pod-

poruje dokladem že k založeni
stálé censusní úřadovny stačilo

by nyní 800 klerků a počet ten
mohl by být rok od roku snižován
aŽ by konečně postačilo jich 200

Burkctt Z Neb postavil se proti
tomuto návrhu výrokem že jest
dosud nezralý a že kromě řiditele
censu nikdo si stálé zřízení cen
susnf úřadovny nepřeje

de zpět a peníze si vyzvedne
Lantz poslal noty na banku a ob-

držel telegrafickou zprávu že noty

jsou prohlášeny za falešný a že

učiněny budou kroky aby prohlá-

šeny byly za neplatný a Lantz prý
sečká nyní s dalšími soudními

kroky až se Jennings vrátí z New

Yorku Tato výmluva advokátova
ae zdá velmi podezřelou neboť

Lantz prý nezná adresu Jennings-ov- u

a nikdy ho před tím neviděl(!)
Walter A Lantz jest známým de-

mokratickým politikářem kterýž
byl až do nedávná členem okresní
civilní komise a nalézá se nyní v

obžalobě pro zneužitísvčho úřadu

Tento případ jest novou výstrahou
našim rolníkům aby byli nanejvýš

opatrni vůči cizincům

Zatíen žedal jednomu Búru staré

kalhoty

K jakým bídným prostředkům
sáhá Anglie v malomocném svém
vzteku to právě vyšlo na jevo z

úst manželky Dra Anthonyho jež
byla ve Washingtonu aby tam vy-

mohla pomoc zahraničního sekre-

táře pro svého manžela Dra
Richarda Anthonyho jenž mešká
v jižní Africe a dne 14 října byl
tam zatčen v Cradocku že dal

jednomu z Búrů pár starých kal-

hot Vojenské úřady uznaly to za

"podporování nepřátel" a Dr

Anthony byl zatčen a uvězněn

Teprve na naléhání našeho zahra-

ničního sekretáře byl propuštěn
na záruku a přelíčení pro tento

"hrozný zločin" bylo s ním odbý-
váno předešlý měsíc avšak man-

želka jeho ani na naléhání našeho
zahraničního sekretáře nedozvědě-
la se dosud jaký Dra Antonyho
stihnul osud Daleko to již došlo
s Bullíkem když i ze skutků milo-

srdenství dělá velezrádcel

Chtěla býtl mužem

Jessie Hughesovaz AtticaInd
dosáhla teprve 16 let a ač je sku-

tečně sličné velmi pěkně vyvinuté
děvče tu se jí přece pohlaví její
znelíbilo a ona zatoužila po tom

aby když už ji příroda stvořila
děvčetem mohla aspoň zakrýti to

mužským šatem a v nepřítomnosti
svého otce a své matky také úmysl

svůj provedla Ostříhala st své
dlouhé vlasy a pak se oblékla do

svátečních šatů svého otce a vydala
se na cestu světem Vsedla do
vlaku wabashské dráhy a když k ní
konduktér přiSel ti' klid ně kouříc
doutník podala mu svůj železniční
lístek do Danville kde si chtěla
nalézti nějaké postavení Jessie je
sice silné děvče ale šaty jejího
otce přece jen byly až příliš pro ni

volné a to u konduktéra vzbudilo

podezření že s pasažérem tím není
všecko v pořádku Sedl si tedy k

oěmu po své obchůzce a než vlak

přijel do Danville tu se dozvěděl
celou historii mladé uprchlice
"Vy musíte jít zpátky domů'
vyslovil se k ní konduktér a zůstal

nepohnutý jako skála i vůči její
slzám a prosbám- - A tak Jessie do

pravena nazpět do domova svých
rodičů jak tam ale byla přijata o

tom kronika mlčí

Bílá vrána mezi trusty
V New Yorku se tvoří nová

úvěrní společnost od vynikajících
kapitalistů se základním kapitálem
fi 000000 a 1500000 záložního
fondu- - Úvěrní tato společnost po-

nese jméno "Trust Company of

the Republic" a dle plánů její za-

kladatelů budepůjčovati farmerům

peníze na stvrzenky skladišť v

nichž farmefi uloží své obiliny po
žních aby je prodali až se jim
zdáti bude nejpříhodnější doba a

nejlepší ceny Peníze tyto budou

půjčovány oa běžné úroky Zakla-
datelé tohoto úvěrního trusu pou-

kazují k tomu že mnohý rolník
častokrát je nucen pro nedostatek
místa aneb opět za příčinou finanč-

ní tísně prodali své obiliny v

dobu kdy trh jest
nízký a tím že trpí značnou ško-

du kteréž bude moci předejiti do-

časnou výpomocí na své obiliny
uložené ve skladišti Ve spojení s
touto úvěrní společností bude zří-

zena 'Security Warehousing Co'
která bude mít svá skladiště po-

stavena v různých státech n bude
do nich přijímati obilí aby íarme-ř- i

mohli na ně získati půjčky Plán
ten jest velmi dobrý a bude-l- i

společnost svědomitá tu může být
skutečně pro mnohého rolníka i

prospěšný

rřlslinovalectvo t posledaílo roka

Právě nyní vydány byly západní
emigrační kanceláří data o přiatě
hovalectvu které vystoupilo na
břehy oslí zemi v posledním fiskál-

ním roce končícím dnem 3 Června
1901 Dle této správy přijelo do
této ženě a do Kanady 487918
přistěhori

--o kdežto rok před

pocházelo jich z Evropy 20861
z Asie a 92 z Afriky V celku při-

vezli sebou {7383822 Z každé

téměř evropské země byl příliv

přistěhovalectva větší nežli v pře
dešlém roce pouze jedině z Ra- -

kousko-Uhersk- a přijelo jich sem o

1457 duší méně z Ruska a Fin

ska o 5550 duší méně a z Velké

Britanie o 2961 duší méně Za to
z ostatních evropských zemí jako
ze Švýcarska Francie Řecka Nor- -

véžska Německa Švédska a Itálie

přijelo jich sem více nežli rok před
tím Ačkoli Švýcarsko Francie a

Řecko vykazují značný poměrný

přírůstek ve vystěhovalectvu po-

sledního roku tu není to nic u

porovnání s Itálií odkud přistěho- -

valectvo vzrostlo o 36 procent za

poslední rok proti roku 1900 Z

asiatických zemí přijelo sem o

4373 přistěhovalců méně než rok

před tím Toto zmenšení sluší

přičíst! na účet Žaponska které

poslalo sem v posledním roce

pouze 12635 vystěhovalců Velká
většina těchto přistěhovalců hleda-

la a nalezla své nové domovy na

západě

Přinesl vklad do fcanky v pejlku- -

V těchto dnech přišel do banky
v Danville 111 jakýsi stařičký
člověk a postavil plechový pejlek
k pokladníkovu oknu a pravil
ukazuje na něj že si chce v bance
uložiti peníze Pokladník zprvu
myslel že staroch pozbyl rozumu
ale tento sňal víčko z pejlku a vy-

sypal jeho obsah před udiveného

pokladníka na stolek Byly to růz-

né bankovky zamazané potrhané
a smuchlané z vydání které jest
už zapomenuto a málo kdy se vy-

skytuje v oběhu V pejlku bylo v

celku {1500 a byly to vesměs pe-

níze vydané před 35 lety a dosud

platné Některé z těchto bankovek

byly tak rozedrány že musely být
poslány bankou do Washingtonu
k výměně Pokladník naléhal na
vkladatele Davida Longa dělníka
z Danville kteréhož osobně znal

aby mu řekl kde tyto peníze vzal
leč ten rozhodně se zdráhal to
učiniti Poněvadž mezí penězi na-

lézaly se pápěrky z peří a kousky
slámy tu se soudí že je měl

uschovány po mnoho let v posteli
a když seznal že jeho poklad se
stářím ničí tu teprve odhodlal se
k tomu-uloži- ti si ko ia banku

Vládní zpráva týkající se úrody
Ze statistického odboru zeměděl-

ské kanceláře vydána byla zpráva
dle níž odhadnut jest průměr
sklizně po akru pšenice ve Spoj
Státech roku 1901 na 148 bušlů

proti 123 bušlu loni 123 bušlu

předloni a 133 bušlu za posled-
ních 10 roků v průměru Pšenicí
ozimkou oseto jest dle učiněného

vládního odhadu 32000000 akrů

tedy o několik milionů-akr- ů více

než loni a Žita jest oseto 1250000
akrů což jest také více než rok

před tím Stav veškerého osení je

po celé zemi uspokojivý ač na ně-

kterých místech přikvačivší mrazy
beze sněhu osev poškodily

"

Nadšené uvítání adm Schleye
na Jihu

'

Admirál Schley splniv dané
slovo přijel da Savanny Ga na
návštěvu ku gen Gordonovi s
nímž zasedal v komisi na Porto
Ricu a tato jeho návštěva zavdala

příčinu k těm nejnadšenějším de-

monstracím lidu naznačujícím že

americký národ v adm Schleyovi
vidí hrdinného vítěze u Santiaga
nad španělským loďstvem a tím
že zároveň odsuzuje nízké jednání
námořnické kliky snažící se po-

skvrnili vojenskou čest admirálo-
vu Na jeho počest uspořádáno v

divadle slavnostní představení v

němž zpívala slavná Nordica a

obecenstvo uvítalo objevení se

Schleye jásotem Admirál uvítán

byl úředně městem a radnice na

jeho počest byla okrášlena Po
celé cestě z Washingtonu až do

Savanny byl Schley ae svou chotí

předmětem ovací na každém ná
draží a tyto upřímné projevy lidu

jsou zajisté skvělým zadostučině- -

ním pro admirála Jiného zname-

nitého důkazu uznání dostalo se

Schleyovi od republikánského
státního senátu Minnesoty zase

dajícího v Jackson' Senát přijal
společoé usnesení schvalující roz-

hodnutí admirála Deweyho v čest
ném soudu n prohlásil zároveň že
se nesmí ve Školách státu užívati

jiné knihy nežli v nichž se dává
adm Schleyovi plná zásluha za
vítězství o Santiaga

Milliony lahví zhotovených vý-

hradně ve vlastních sklárnách F
Ad Richter & Co jest každý rok
třeba kn prodeji Pain Expelleru
nejlepifbo prostředku proti reuma- -

tickým n jiným bolestem což nej-

lépe pravdivost toho dotvrzuje
ponte tjc 50c a láhev

tomu dávno co skončeny byly
volby okresní a již chystáme se k

volbám novým městským Budou
to volby tuhé neboť budou voleni

mayor pokladník zápisník měst-

ský návladní a šest radních Kan
didátů jet mnoho a vystrkují již
hlavičky (některý z nich má ale
hlavu jako buši) jako houby po
dešti Na demokratické straně
ucházejí se o úřad mayora Dr
Ensor Thos Hoctor a k těmto
druží se ve schůzi navržený Loech- -

ner Kolik ještě kandidátů demo

kratičkých o důležitý úřad tento
bude se ucházeti to vědí pouze
bozi! V kruzích republikánských
činí se dosud vážnější zmínka

pouze o dvou: o nynějším mayoru
Kellym a o krajanu panu Frant- -

Koutském Z kandidatury
ského mají však páni politikáři
nehorázný strach Vědíť dobře že

p Koutský kdyby byl zvolen ví

jak se může a má hospodařit s

majetkem cizím s penězi poplat
níků a nikoliv jak oni s ním ho

spodařili a zároveň panáčkové ti
tuší že by to opět vzalo mnoho
let než by se pleticháři k tučné-

mu žlabu tomu dostali Nuže přá-

telé krajané nedopusťme aby nám

tato vhodná příležitost zvoliti do

prvního městského úřadu Čecha
vinou naší a netečností ušla Pan
F Koutský jest za prvé náš náro- -

dovec na slovo vzatý a za druhé
mohli bychom se honosit že jest
ryzí poctivec Nehodí se věru do
úřadu toho člověk kterýž karbaní
sází se na rváče o koňských dosti-

hách navštěvuje nevěstince a vy-

jíždí si každý měsíc na letohrádky
v různých končinách Spoj Států

Zábavy tyto stojí velké peníze a

ty musíme platit my poplatníci
Že všechny tyto extravagance
"náš Frantík" tropiti nebude o

tom jsme všichni přesvědčeni —

Dále zde máme nyní alespoň půl
tuctu lenochů kteříž nic nedělají

nýbrž nanejvýš pouze čtou noviny
buď doma aneb na stanici a mají
za to f8o až $100 měsíčně Toto

by náš Frank zajisté nepodporo-
val Než bohužel přece tu a tam

slyším že jsou našinci proti němu
ač nemyslím že takových také

krajanů je mnoho Jedno staré

sice ale dobré přísloví české praví
že "řeč se mluví a pivo se pije"
Já jsem přesvědčen že jest tu pra
málo krajanů kteříž až půjdou k

volebnímu osudí a uvidí na lístku
volebním jméno p Franka Kout-skéh- o

udělali by křížek za jmé-

nem muže o kterémž vědí že ne-

spravoval důležitý úřad ten tak

jak by jej spravoval krajan náš p
Fr Koutský Nuže vzhůru páno-
vé a krajané pracujme všichni a

každý zvláště o toaby "náš Fran-

tík'' byl navržen a o zvolení jeho
za mayora pak se již postaráme!
Věřte že si pak budete teprve
gratulovati a s vámi

Nejstaršfosadník v městě

— Ve schůzi městské rady
předminulé úterý odpoledne odbý
vané přijaty byly dvě důležité
ordinance z nichž jedna týká se

vydání obnovovacích dlužních úpi-

sů v obnosu % 110880 a druhá ve-

řejné městské knihovny Mayor
Kelly slíbil že obě tyto ordinance

podepíše a pak ihned dá je do
tisku

— členové zdravotní rady nyní
mrzí se na členy rady školní kte
říž nedbali nařízení aby všechny
dítky před zahájením vyučování
po svátcích byly očkovány Ježto
ohlášeno opět několik případů
onemocnění neštovicemi rozhodla
se zdravotní rada naléhati na školní
radu aby rozkazu toho co nejdří
ve uposlechla

— Místní úřadníci Bureau of
Animal Industry praví že se váž
ně pomýšlí na přijetí zákona kon-

gresem aby všichni zaměstnanci
dosáhnuvší stáří 60 let dáni byli
do výslužby s platem dvou pětin
nynějšího jich služného

— Školdozorce McLean do
končil v pátek zprávu vykazující
počet dítek školního stáří jež ne

navštěvují školu Dle zprávy této
nechodí do skoty v první' wardě
30 chlapců a 44 děvčata v druhé
wardě 58 chlapců a 58 děvčat v

třetí wardě 123 chlapci a 105
děvčat ve čtvrté wardě 48 chlapců
a 28 děvčat v páté wardě 75
chlapců a 66 děvčat n v Seaté

wardě 28 chlapců n 27 děvčat
Celkem tedy nechodí v So Osoaze
do Ikoly 690 dítek Slušný to

opravdu početl Nejspíše že oči
něn bnde pokus aby nedbalí ro
diče donneem byli k nachováni

zákona nařizujícího posýlánl do

ikoly dítek ve vytčeném stáři

Z POLITICKÉHO SVĚTA

Z Washingtonu

Odvoláni adm Schltyt k presidentu
—Zmenfent amer posádek na

Kubé —Nová předloha proti Č-

íňanům— Nabídka na panamský

průplav— Koncesse Kub!

Po úřadě se svým! právníky
rozhodnul se admirál Schley Že

te odvolá z výroku většiny čest-

ného soudu k presidentu Roose-

veltovi a za tou příčinou mži s

ním minulé pondělí asi hodinu

trvající rozmluvu která odbývána

byla v kabinetním pokoji Schley
▼ presidentovi dopodrobna

nespravedlivý výrok většiny sou

du a sdělil mu též mnoho věcí

je! při vyšetřovacím soudu nebyly
uvedeny a poukázal na to že vět-Sin- a

rozhodla bez ohledu na po-

daná fakta AS námořnická klika
se snažila by president Roosevelt

zamítnul iádost Schleyovu a tím
celou záležitost ukončit tu presi-

dent odmítnul a nařídil gen
Knoxovi aby z právni-

ckého stanoviska probral celé

jednání čestného soudu a podal
mu o něm nestranný náhled Dle

tohoto rozboru Knoxova president

teprve pronese svůj náhled
Na odporučení gen Wooda

vojenského guv Kuby taj Root

povolil další zmenšení poaádky
amerického vojska na ostrově

Záměrem tajemníka jest co nej

dříve možno všechno vojsko nyní
na Kube se nalézající odtud stáh
oouti a ponechati tam jen malé

posádky v přístavech Kuby Gen

Wood rovněž poradil odboru vál

ky aby zrušil department Santia-

ga a tím byly by všechny podříze-
né vojenské distrikty zrušeny a

stával by jen jeden v Havaně v

jehož čele stojí gen Wood Nyní
odvolán prapor 8 jízdy který le-

žel posádkou v Puerto Principe
Kongresnící z tichomořského

pobřeží dohodnuli se na nové

"předloze ČÍSany vylučující která
v hlavních bodech drží se starého
zákona Gearyova ale ustanovuje
též vyloučení Číňanů z Filipin
Havajská Portoríka a všech dr-

žav které bv Spojené Státy v bu- -

doucoosti nabyly Číňanům kteří

nyní v těch územích bydlí zapo-

vězen dle nové předlohy vstup do

Spojených Států Jiný důležitý
bod návrhu spočívá v tom aby

pro příště nebylo uděleno žádné-

mu ČífSanu občanské právo Ná

vrhem tím má se také učinit! ko-

nec dopravování Číňanů z přísta-
vu amerického do Mexika a želez-

nicím určena pokuta 1 1000 za

jedince takto dopraveného a že-

lezniční zřízenec který to dovolí

může být až ročním vězením po-

trestán Kapitáoi lodi Číňany
tem dovážející musí předložit

úplný popis osob na lodi a žádný
Číňan nesmí dříve na zem pokud
úplně své právo k tomu nepro-
káže

Francouzská společnost panam-skéh- o

průplavu předložila již

svými zástupci presidentu nabíd-

ku že prodá Spoj Státům vše-

chen avůj majetek a práva za

140000000 President na to

povolal k sobě předsedu průplav-n- í

komisse Walkera a požádal ho

aby svolal kornissi na poradu o té
věci Walker jest toho náhledu
Že společnost panamská může dát

úplný a dokonalý postup Spoj
Státům a v celku jest nakloněn
nabídce francouzské společnosti

Na nátlak presidenta budou
Kubě učiněny důležité celní kon-

cesse a sice má to být snížení ao

35 procent z Dingleyova cla na

dva blavnf výrobky na cukr a na

tabák začež Kuba musí takovou
zvláštní celní výhodu povolit!
americkému masu chlebovioám a

hospodářským strojům dováženým
do Kuby

Zaseiisl 57 koifres
ZviAltni událost—Rokováni 0 firi
plavu —- Zaloltnt stálé tensovnl
úřadovny

Při zahájení sasedáuí senátu v

íterý stalo se oěce zvláštního
neboť kaplan v zahajovací tvé
modlitbě věnoval lichotivou vzpo-
mínka tél novinářským zpravoda-
jům col s dosud nikdy v senátu

nesulo V první hodině úterního
Sasedáoí bylo předloženo hojnost
všelijakých návrhů nárok o lá-M- ti

na to GnUinger podal une
l -- U tUM sliea jednov ffijatf
C 7fz_J v tliUiacl

ve ScoienVch Státech:
í Z tovdmv rodiní lest náš obchodní Dlán

Nekupujte dokud neznáte naše ceny
nebo atratfte peníze
KromS hudobnleh násť-oj- l atd prodáváme

jlcn očekáváni Hiaje více nez iuu housko

Z KRUHŮ Č S D P J

Ku sjezdu ct nástupců ČSDPJ
Tímto se uvědomují veškeří br

zástupci všecb ct spolků Č S D

P J by sobě každý koupil jízdní
lístek až do Myrtle Minn- - totiž

na nejbližší stanici od Glenville

Minn Stanice tato jest nám nej-

bližší Dále jest žádoucno by
br zástupci přijeli o den dříve a

sice 20 v pondělí Vlak osobní

přibude sem o druhé hod odpo-
lední a povozy naše budou již k

další cestě přichystány Jménem

spolku J A Komenský č VI

se srdečným pozdravem a v patřič-

né úctě Jos F Straka taj

Soudce Lynch

Často přináší nám časopis zprá-

vu že musel šerif rázně zakroČiti

aby zachránil toho neb onoho zlo-

čince před rozzuřeným davem

který hoří touhou po pomstě na

zločinci za spáchání nějakého ne-

kalého činu hrozící mu při nej-

bližší příležitosti lynčováním tak
že strachem zmírající zločinec od-

kázán jest pouze na milost šerifo-

vu Právě tak jako život zločin-

cův jest v podobném okamžiku

ohrožován rozzuřeným lidem bývá

mnohdy ohrožován i život jiných
lidí nějakou vnitřní chorobou aniž

by podobný člověk tušil jaké ne-

bezpečí jej v příštích dnech oče

kává a tudíž jest odporučeno uží-

vání Trinerova léčivého vína (The
American Elixir of Bitter Wine)
které jistě a rychle vyléčí každou

vnitřní nemoc pocházející od ža-

ludku střev ledvin a jater—- -

tohoto znamenitého léku

jest jedině Josef Triner 799 So

Ashland Ave Chicago 111 a jest
k dostání ve všech lékárnách ja-

kož i u vyrabitele samého Pozor

na bezcenné a zdraví škodlivé pa-

dělky

Z tývalétio guvernéra podvodník

V Bostonu odsouzen lyl na 4
měsíce do pracovny Franklin J
Moses bývalý guvernér státu Sev

Karoliny pro padělání peněžní

poukázky znějící na £50 za niž

koupil si šaty a svrchník načež

to zastavil aby tak získal peněz
Při přelíčeni uchopil se slova a

počal líčiti historii svého života

Příčinou jsho poklesnutí bylo uŽÍ-vp- ní

opia a tnorfinú a to přivedlo
jej tak daleko že jeho podobizna
zdobí galerii zločinců a podvodní-
ků Pro některé přestupky odsou-

zen byl do vězení a to místo aby
ho polepšilo učinilo ho to ještě
horším Moseř narodil se v Jižní
Karolině a byl synem vrchního

soudce státu Při počátku občan' '

ské války vztýčil vlajku odštěpe-necko- u

na pevnost Sumter a shodil

hvězdnatý prapor Unie což učini-

lo jej známým po celé zemi

Súčastnil se války a po jejfm ukon-

čení byl jedním z prvých kdož

složili přísahu věrností Spojeným
Státům Záhy po té zvolen byl do

legislatury a konečně guvernérem

správa jeho ale byla tak špatná že

se občanstvo několikráte proti
němu vzbouřilo a on musel í ku

své ochraně povolati vojsko

Hledám si společnici a sice

hodnou a spořádanou vdovo bez-

dětnou a ve stáří od ao do 50 let

Jsem muž spořádaný dělník

vlastním svfij domek jedním lo-

tem a kromě toho mám i něco pe-

něz na banku Dětí nemám žád-

ných Jen opravdu míněná na-

bídnuti ct krajanek přijímají ae

pod adresou: "Pokrok Západu
Omaba Neb" Za přísnou m lysa-

livot ae račí Mi)

šení jeíto daleko předstihl
Jak přiložený seznam ku
v kostelich vo íkolách

'MtUH mnuli? —Jenom tflUO v pěkném
hudirtiní strot tento poslán

NANMD m CO 20

— Ve čtvrtek večer sešlo se
více občanů a poplatníka v úřa-

dovně dra W J McCrann a zalo-

žili nový zvelebovací klub jehož

předsedou zvolen dr McCrann

tajemníkem F A Agnew a po-

kladníkem Henry 'Michel Hned
po ustavení se zvolen byl výbor
jenž má požádati mayora a měst-

skou radu o jmenování občana

navržených klubem členy nové

rady knihovny ZároveS bude

klub ten pracovati k tomu cíli

aby budova veřejné knihovny po-

stavena byla jižně od N ul mezi

25 ul na západě a ?6 ul na vý-

chodě

— Plných čtrnácte let ztrávil

demokrat Tom Hoctor ve služ-

bách městských a okresních Roku
188S zvolen byl za městského

zápisníka na to po tři lhůty za-

stával úřad městského pokladníka
a po tři lhůty byl okresním komi-

sařem Obyčejný smrtelník měl

by toho "namáhání" dost ale

statný Hoctor nikoliv neboť o

jarních volbách bude v poli opět
jakožto kandidát pro úřad mayora

J — Před nějakým časem zvolil

East Side Improvement klub ze

středu svého výbor jenž měl po-

žádati South Omaha Land Co o

otevření boulevardu Syndicate

parkem a o zřízení důkladné cesty
z východní části města přímo do

Omahy Když výbor sdělil po-

zemkové společnosti přání klubu

dostalo se mu neuspokojivé odpo-
vědi Onehdy přednesl výbor přá-

ní klubu opětně a v poadělí ozná-

mila mu společnost že jest ochot-

na vyhověti požadavkům klubu

Se zařizováním boulevardu za-

počne prý ihned jakmile okolnosti

tomu dovolí a zároveS postará se

o otevření 20 ul od G ul na

sever

— Do schůze městské radyi jež
se odbývati měla v pondělí večer
dostavili se kromě mayora pouze
radní Adkins Miller a Martin a po
marném čekání na příchod ostat-

ních pánů radních v 8:30 schůze

odročena na příští pondělek Jež-

to se očekávalo že schůze tato
bude nanejvýš zajímavou dostavi-

lo se do zasedací síně hojně zvě

davců již odcházeli velice nespo
kojeni

— Školní rada kteráž dle ko

lujících zpráv dána byla velkopo-roto- u

v obžalobu aby si v ničem

nezadala neodbývala v pondělí
schůzi také To bylo velikým
zklamáním pro členy zdravotní

rady kteříž ďouíali žs školní rada
v této schůzi rozhodne se pro nu

cené očkování školních dítek

Ti V Bufíalo N Y postižena

byla na nový rok hrozným neště-

stím rodina krajana Jindřiška by-

dlící v č 102 Werner ul Asi v

10 hodin v noci vznikl ohe3 v pří-

bytku její a tři dítky Jindříškovy

61etý Václav aletá Helena a aletá
Cecilie uhořely matka pak jejich

byla těžce popálena na hlavě ra
menou a vrchní části těla Jindři-škov- á

děkuje za Život svůj jedině
hrdinné odvaze policejního seržan-

ta Sengbusche a čtvrté dítko jich

synek Joseí zachráněn byl polici-
stou Gormanem jen? a nebezpe
čím života vynesl jej ze světnice

plameny a dýmem naplněné

Lék aa itrieninj
W C Williarrson z mherst

Va praví: "Po více než rok trpěl
isem bolestmi v kříži Konečně

zkosil jsem Chamberlain's Pain

Balm a týi poskytl mi úplné úle

vy kterouž mi všechny ostatní
lékv dáti nemohly" Prodává te
ve všech lékárnách

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Výstraha pro farmáře

Celé okolí kolem Independence
a Iesup v Iowě jest pobouřeno
do nejvyšší míry neboť mnoho

bohatých rolníků stalo se oběti

prohnaných podvodníků kteříž
získali jich podpisy na noty jež

nyní zaslány byly ku skollektování

do First National banky v Inde-

pendence V celku tyto noty dosa-

hují slušné sumy 114000 a na

bance v Iesup leží takovýchto not
za % 35 000 a do obou těchto ústa

vů poslal tyto noty ke skollekto
vání právník Walter A Lantz z

Chicaga- - Ošizení rolníci zadali

společnou žalobu aby tyto pod
vodem nabyté noty byly prohláše- -

ny za neplatný ve středu čekalo
na advokáta Lantze u banky v

Independence asi 200 farmerú

kteří by ho byli ve svém sprave
dlivém rozhořčení anad lynčovali
avšak Lantz se neukázal — Dle

zpráv z Independence došlých
sbíral tam posledního léta jakýsi
John Smith podpisy na nějakou
politickou petici kterou podepsalo
mnoho íarmera podvodník pak
nad jejich podpjsy nechal vytisk-

nout! noty které byly splatný 18

prosince 1901 a jež nyní právník
Lantz hodlá prostřednictvím zá-

kona vymáhali Lantz tvrdí že

mu tyto noty svěřil ku skollekto-

vání jakýsi W G Jennings Přišel

prý k němu začátkem prosince a

představil se mu jako majitel dolů

žádal ho aby mu akollektoval

některé noty jel obdržel ta do-lov-

akcie ZároveS mu lekl že

odjíždí ca obchodem do New

Yorkn n že za aCkolik neděl přije

'i X1 tím přijeJoYxh pouze 44837 Z
těchto přistěhovalců již přijeli

h


