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KUBELÍK V OMAZE
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V sobotu dne 8 března

Niiíe Soni Illinois ulili Jent velmi dobré Juk pro vuření tak
pro vytiír-n-í oWliové $550 kusové $575 (iicrokec velmi

uhlí ořechové $575 kiiNOvé 500 Hrvler ořeehuvé $100
kuHnvé $425 — Nušn tvrdé uhlí je Soranton clivalii& známé Jako
nejlcuhí 1'emisj IviiiiHký niilliraclt Dobrý poloiiiillimelt 1I0 vytápě-
cích pecí $SOO Všecko nůše uhlí Je čistí přcsívuiié a lze Je přflvá
žit na kterékoli meslkl4 váze

COUTANT & SQUIRES
Telefon !):(( Giadovnu: 1410 Finium ulice
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Boston Storo Ml OiiiiicF

Povždy f ramen veškeré lác j ve zboží střížním oděvech

módním zboží botech a střevících drobnostech

dámském a mužském spodním prádle

Neopomeňte navStívitt nnii velkou ři- -

sttcf výproJej vSeho zimního zboží

Ceny byly sřezilny nemil jardno v kaž- -

dím odboru za tou příčinou abychom se

zbavili veškerého zboží zimního

Mnsíuie míli místo pro nové jarni zbo
ží Jež nás dochifzf nyní každodenně

Dejte pozor n ní rettpoi

vání korimovií no

mm
#Ii#fiř&4-- -

JAN KUBELÍK český Paganini

jela k němn a president Koosevelt
odložil svou cestu na výstavu do
Charlestonu Hochovi nyní jest
lépe avšak nebezpečí dosud nemi-

nulo
Druhá část zprávy průmyslové

komise uveřejněna byla v sobotu
a týká se průmyslových sdružení
a k omezení tohoto zla komise

navrhuje:
Aby distriktnímu návladtiímu v

Soustátí bylo nařízeno aby zakro-

čili proti tímto sdružením pro po
rušování spolkového protilrustov-níh- o

zákona

Aby sdružení známé pod jmé-

nem trusty které mají za účel

omezili soutěž a výrobu byly roz-

puštěny jako nezákonité

Aby přijaty byly nujpfísnější
zákony v kongresu a v státních

legislaturách proti trustům jež
čin! rozdíl mezi odkupníky a sni-

žováním cen zboží na některém
místě hledí zničiti místní soutěž

Aby v státních legislaturách při

jaty byly zákony proti rozvodňo-

vání základního kapitálu v trusteh
a aby státy měly moc rfgulovati
poplatky na službu korporací(jako
dráh atd)

Aby uvalena byla na všechny
státní korporace roční dan z 'fren-Časj-

která by se zvýšovala se

zvětšeným výtěžkem korporací
A konečně aby při sekretariátu

financí zřízen byl zvláštní odbor

jehož úkolem by bylo prováděli
veřejnou kontrolu nad trusty a

korporacemi
V tomto odporučení průmyslo-

vé komise skrývá se mnoho do

brých myšlenek

BOSTON STORE SOUTH OMAHA
Nejpfednžjší obchod v městě

407-400-4- 11 hcv 24 ulice
Um
lil wlílli

#1111

'1vzhledem ku velkým výlohám jež

vystoupení jeho bude vyžadovati
a sice po $250 $200 $150 a

$1 00 Dej v kterýž lístky do

prodeje dány budou oznámen
bude příští týden avšak již nyní
mohou objednávky z venkova" či-- ~

něny býti u výboru

Jan Rosický
Václav Bureš
S L Kostoryz

výkonný výbor

Po kolik týdnů jak zuámo

bylo o to aby získán

byl věhlasný náš mistr houslí Jan
Kubelík k uspořádání koncertu v

Omaze Nesnáz kteráž stavěla se
v cestu byla ta že v dny v nichž
Kubelík mohl přijeli nebyla k do-stá-

operní síň Boydova jediná
místnost kde může se v zdar pod-

niku doufali a naproti tomu v

dnech kdy byl operní dům k za-

dání byl tíž Kubelík zadán v

místa jiná Konečně nesnáz tato

po dlouhém vyjednání odstraněna
tím že změněn den jednoho z

lích kteří měli operní dňm za

mluvený ze dne h břt zna na jiný
tak že mohl pro ten den zinkán

býti Kubf-lí- Tak tedy hostili
buď: Omaha slovutného světového
umělce "naSeko" Kubelíka v so-

bolu dne S březn_

Z POLITICKÉHO SVĚTA

Z Washlnetonu
Dalíl vyklad Taftův —Presidentova

dcera hostem při korunovaci- —

Žádost burského generála — Ted-d-

mladil nemocen —Návrhy pru
my šlové komise proti trustům

Guvirnřr Filipiuů Taft pokra
coval ve svém Učeni poměrů na
těchto ostrovech a pravil že rrus- -

sy ostrovanů touží po míru ale

Čety povstalecké ře udržují je
hrozbami Pravil že pokračová-
ní u válce je velkou chybou v cel-

ku a Že co nejdříve mílo by se
k občanským prostředkům

a práce vojska že měla by se i

poixe na ochranu ostrova-

nů proti útokům barbarských čet
které se i v horách i ve vnitroze-

mí usadily Taft uvedl dále že

ihned po tom jakmile gen Ol ís

obdržel posily Filipínci rozprchli
se n malé čety a vedli guerillovou
válku Luna s tím nesouhlasil a

z té příčiny vypukl mezi nína
Aguinaldem spor tak prudký že

konečně Aguinaldo nařídil zavraž
dění Luny Odvaha a ráznost
amerického vojska spůsobila že

i tato drobni válka počíná býti
Filipíncům nesnesitelnou a hlavně
od těch deb co president McKin

ley byl zuovuzvolen a tím dotvr-

zeno že ostrovy budou od Ameri-

ky podrženy tu byli moozí vůdci

povstání k smíru nakloněni a ně-

kteří také složili zbraně
Guvernér poukázal na ně-

které barbarské vlastnosti Filipín-
ců z nichž jednou jest ukrutnost
a američtí důstojníci sdělili mu v

nejednom případu zohavování
mrtvol našich vojáků Proto ta-

ké některé malé čety vojínův to
domorodcům spláceli tím že
usmrcovali někdy povstalce i zby-

tečně někde je také bičovali a lili

jim vodu do krku aby sdělili kde

mají své zbraně ukryty avšak vel-

mi přísné rozkazy gen McArtho-r- a

to zastavily
Z pravidla bylo s povstalci za

chizeno mírně a válka vedena

lidsky Ke konci svého výkladu
vyjádřil se Taft že veliká většina

obyvatelstva touží po míru že

však povstaLcké čety tomu zabra

Bují
Po dlouhém uvažování president

Koosevelt svolil k tomu aby jho
nejstarší dcera Alice doprovodila
svého strýce a t:tu ke korunovaci

anglického krále Edwarda Velile

voies a ) no choť kteráž cst
sestrou pí Rooseveltové budou

přítomni poněvadž
Cowles je připojen ku štábu kap
Clarka námořního vyslance Sou
státí Alice bude při korunovaci

pouhým divákem Kdyby bývala
však provázela Whitelaw Iťeida
ustanoveného zvláštního vvslance
Soustátí tu by bývala byla do

jisté míry úředním hostem angli
cké vlády což by bylo na ameii
cké veřejné míněnf nepříjemně pů-
sobilo na co zvláště senátor Han-

ča důrazně poukázal
Vysoce zajímavý list poslán byl

presidentu od generála Samuela
Pearsona který zde mešká jako
delegát Uúrů Pearson Žádá aby
mu president dovolil vrhnouti se
se zbraní V ruce na anglické

koní a mezků kteří ina
jf v New Orleansu svou zvláštní
stanici Pearton upozorňuje pre-

sidenta že v Port Chalmetto u N

Orleansu jest prý vojenská stanice

anglická řízená vojáky a důstoj-

níky ovšem v občanských krojích
kteří se tam zaměstnávají dopra-
vováním válečného materiálu do

jižní Afriky Ke konci svého listu
sé Pearson táže: "Bude li mi do-

voleno udtřiti na ně s mocí jakou
bych tu sebral ř Prosím Vaši exe
lenci aby tomuto stavu buď uči
nila konec aneb dovolila mi bych
to učinil já jednou ranou Při všf
své úctě ku vládě Soustátí nemohl

bych Vaše mlčeli vykládali si za
svolení k tomu bych učinil konec
tomuto porušování zákona o ne
strannosti mezinárodní v americ-

kém přístavu?"
President dosud není rozhod-

nut jak odpovědít na tento Pear-sonů- v

list

Jeden z hochů presidentových

Teddy známý svojí kuráží chodí
do Školy v Grotonu a chtěje vzdo
sovati zimě cbodil stále bez při-

krývky na hlavě a bez zimníku
Tím přivodil si zápal plic a ne-

moc jeho stala se tak pováživou
c choť presidenta okamžitě ode

Příští pátek dne 14 února od-

bývána bude schůze celého výboru
kde ostatní záležitosti koncertu
mistra Kubelíka v Omaze se týka-

jící budou projednány Všichni

předsedové a předsedkyně spolku
omažských i south-omažskýc-

ja-

kož i ostatní členové výboru jsou
žádáni by se do schůze tétokoncertu budou se

35 proč snížky na dámské dívří

spodní prádlo
35 proc snížky na mužské g chlapecká-spodn- í

obleky a zimníky
25 proc srážky na vlnřné deky a vato-

vané přikrývky čepce a pásy

Dámské a dívčí kabílty a jupky prodá-

vají se za čtvrtinu jich ceny

ztti ffirodej v sobotu

Zhoubný požár
Ačkoliv máme dnes skoro v

každém sebe menším městečku
hasičské stanice a opatření proti
ohni nicméně tu a tam způsobí
požár ohromné škody a mnohdy i

ohnivzdorné budovy poškodí Prá-
vě tak jako zhoubný požár ohro-

žuje lidský majetek tak ohrožová-
no je zdraví a život člověka nemo-
cemi které obyčejně od žaludku
pocházejí Jediným a jistě účin-

kujícím prostředkem kterým lze

podbné nemoce odstraniti jest"
pouze Trinerovo léčivé víno jehož
vyrabitelem jest jedině Josef Tri-n- er

799 So Ashland Ave Chi-

cago 111 Znamenitý a osvědčený
tento lék čistí krev a posiluje celou
soustavu člověka a chrání před
nemocemi které pocházejí od ža-

ludku střev ledvin a jater Jest
k dostání ve všech lékárnách a

nemělo by se ho postrádati Pakli
ho nemá váš lékárník na skladě
pište přímo na vyrabitele a vystří-

hejte se všech škodlivých a bez-

cenných padělků!

Zprávy osobni

— Včera večer zavítal k nám
návštěvou p Jos Hotek mladý
pokročilý rolník od Fort Dodge
la Přijel do Orrahy minulou so- -

Dotu a manželkou a d tkem jež
churaví a svěřil je péči dra K H
tfreutra Doufáme že co nejdříve
odveze si opět choť a dítko úplně
vyléčené
— V pondělí měli jsme potěše-

ní pohovořili si několik okamžiků
s uvědomělým krajanem p Frank
Dobeshem z Ansley Neb Přijel
se podívat na dobytčí trh v South
Omaze a při té příležitosti objed-
nal si některé hospodářské stroje

Nřco co túib proHpřjc
Neznáme žádného způsobu ja

kým bychom mohli Čtenářům na
ším lépe posloužili než když jím
sdělíme něco co jim skutečně
prospěje Za tou příčinou chceme

je seznámiti s jedním z nejlepších
léků v trhu proti kašli rýmě a
oné děsné chorobě -- záškrtu Mí-

níme tím Chamberlain's Cough
Remedy Používali jsme ho s ta
kovým dobrým výsledkem v naší
rodině po tak dlouho že se stal
domácí nezbytností Při včasném
použití jeho neměli jsme nižádné

pochyby pouze co do času a opět
ně zabránil záškrtu Svědectví
toto zakládá se na naší vlastní
zkušenosti a domníváme se že
naši Čtenáři zvláště ti kteří mají

ilé dítky mají iei vždv ve svém
jmě jako zéštitu proti záškrtu —

Lamden (S C) Messenrer Na

prodej u všech lékárníků

Kupujte Dra Heliem
léky pro nemoce

koňské a dobytčí

"Váš lék jest nejlepším na
světě Užívala jsem mnoho jiných
ale žádný mně nepomohl až Seve-rů- v

Životní Ealsám který mne
zcela uzdravil Jeho účinek jest
zázračný jistě by měl tento lék

býti stále v každé domácnosti
Theodor Nowicki Waller Tex"
Podporuje trávení odstraSuje
zácpu aílí soustavu Cena 75c

vítr který plameny hnal přes
město v šíři jedné míle a sice
zrovna přes obchodní část a vše-

cka námaha místních hasičů i z

okolních měst přispěchavších byla
marná Qhe8 opanován teprve od-

poledne ale v ssutinách doutná to
dále a hasiči musí trosky t nichž
vybuchují stále ještě plameny
střežiti Ve městě prohlášeno bylo
stanné právo a Šerifovi příručí
hlídali ulice a po 7 hodině večer
nesmí nikdo na ulici kterýžto zá-

kaz potrvá po několik dní Během
ohně udály se četné loupeže a

právě -- proto učiněna tak přísná

opatření Tisíc rodin vesměs zá-

možnějších připraveno bylo o své

příbytky Na štěstí neshořela žádná
z velkých přádeleu ve kterýchž
se nepřetržitě pracuje Při ohni
zatčeno bylo 11 lupičů Mayor
města se vyjádřil že obyvatelstvo
nepotřebuje cizé pomoci leč když
z Newarku dopraveno bylo 3000
bochníkň chleba do Patterson tu

byly pohořelými přijaty s díky

Odvážná bankovní loupež

Obyvatelstyo Clarksville Ark

bylo nanejvýš pobouřeno odváž-

nou bankovní loupeží která se

tam udála ve středu asi o 3 hod

ranní Šerif Powers který b dlel
v domě zrovua vedle banky byl

probuzen strašlivým výbuchem v

bankovní budově a nemeškaje

uchopil do každé ruky šestihlav
ňový revolver a spěchal k bance

Lupiči jichž bylo celkem pět ho

zahlédli a sotva že vystoupil it
svého domu zahájili naS palbu
Šerif byl poraněn hned těmito

prvními ranami ale vzior tomu

neprchal a počal páliti do banditů
avšak poranění jej tak oslabovalo
že se musel navrátit do svého pří-

bytku a zde v dvaceti minutách

vypustil ducha Když jiní občané

přispěchali k bankovní budově tu
nalezli šerifa Powerse mrtvého a

po lupičích nebylo již aai památky
Celý vnitřek banky byl výbuchem
roztříštěn Od budovy vedly stopy
krve což se považuje za důkaz že
šerif musel některého z lupičů po-

ranili Šerif byl střelen třikráte a

kíždá z jeho ran byla smrtelná —

Bandité ukořistili něco okolo

$2000 — Guvernér Davis vypsal
oá jich polapení odměnu $5000 a

arkansasská společnost bankéřů

připojila k touiU zvláštní odměnu

$500 Po lupičích se na všech

stranách pátrá poněvadž nelze po
nich nalézti ani nejmenších stop
tu se předpokládá že uprchli do

hor Šerif Powers zastával svůj
úřad iiž do dvanáct roků a b

znám svou neohrožeností a sy

zručností ve střelbě

Strach dohnal ho k se te vraždě

V pondělí odpoledne zastřelil se

ve svém obydlí v Bloomington
III William F Crawford příručí
mě-tské- klerka obávaje se ná-

sledků operace Crawford před
několika dny musel následkem

choroby zanechali práce avšak

stav jeho dle výroku lékaře nebyl
příliš nebezpečný Crawford byl

53 roky stár a zanechal zde man-

želku a dvě dcery Těšil se vý-

borné pověsti a v politice jak
místní tak okresní zaujímal přední
místo

Zasedáni 57 kongresu
Návrh na truíeni vdlefných dani —

Boj o pamáslo — Newlandiv ná
vrh k rotluítlnl kubánské otázky

Finanční výbor dolní sněmovny
rozhodl se ve své schůzi konané
due 3 února aby sněmovně oj
poručeno bylo zrušení celé válci
né daně K tornu učinil Babcock
z Wisconsinu návrh abv bvlo

zrušeno také clo na jisté ocelové

výrobky z nichž trust má největší
výnos leč dodatek len zamítnut

byl 7 hlasy proti 6 Steele z lnd
navrhl dod-Ue- aby na cukr

Kuby bylo slížcno 25 procent cla
ncŽíi však se počalo o nAvrlm

tom rckovati tu jij navrhovatel
vzal zpít

V č rokování o zaka
ovacím zákonu proti paiiiáslu
(btitttrin) bIo dlouhé a prudk'
neboť nivrli ten zajÍTiá vtšktié

koijgresnihy v mina ] st pro
něj mtnšina jst proti Přát Ič

butttriny dovozovali že tato ne

chová v sobě nic Škodlivého a že

nahražuje chudým lidem vlmi
výhodně máslo svou lácí

Dne 4 února odhlasován byl v

seriálu návrh na zvýšení služného

pro spolkové soudce K návrhu
tomu učiněu dodatek aby služné

tajemníků kabinelních zvýšeno
bylo z $8000 na $12500 avšak

byl zamítnut Dle tohoto přijaté
ho návrhu obnášeli bude nyní
služné předsedy neivyŠSÍho spol
kového soudu 113000 a jeho pří
sedících po $12500 Služné ob-

vodních soudců bude $7500
distriktních soudců $6500 před

sedy nárokového soudu $6125
ieho přísedících $5625 předsedy
odvolacího soudu $8000 a jeho
přísedících $7500 předsedy

soudu okresu Columbia

$7500 a jeho přísedících $6250
Senátní výbor na zahraničné

věci rozhodl příznivě o smlouvě
na zakoupeni dánských ostrovu v

Západní Indii a podá senátu pří-

znivé odporučení v tom smyslu
Kongresník Newland z Nevady

předložil dne 5 února sněmovně
návrh aby se kubánská otázka
rozluštila připojením Kuby k Sou

státf a aby z této utvořen byl nový
stát Návrh Newlaodův ustano

vuje aby se pro leato rok vybíralo
na kubánský cukr a tabák clo v

obnosu 75 ze sta z Dingleyova
c'a a 1 ledna 1903 aby byii Ku-

bánci pozváni by se vyslovili
zdali by si přáli státi se občany
Soustátí a jejich ostrov jedním ze

států Soustátí Kdyby většina
se vyslovila pro to tu by ostrov
Kuba stal se nejprvé územím sa

mosprávným pod ústavou Soustátí
a později kdyby kongres uznal za

dobré přijal by Kubu a okolní

ostrovy za samostatný stát k

Unii který by byl znám jako stát
Kuba

Lístky ke

prodávati co

Chtěli ztrestat! vraha

V Chester Pa zastřelen byl

policista Mark Allen Černochem
Albertem Western když tohoto

zatýkal pro nepořádné chován! a

výstup s jakousi černoškou Vrah

nejprve střelil policistu do nohy a

když tento padnul na zem tu vy-

pálil do něho ještě dvě ráuy a smrt

pak okamžitě následovala West

po spáchané vraždě uprchl ale

byl chycen ukrývaje se v jedné
maštali v Darby městečku vzdá
leném 7 mil od Chester Když byl

přiveden nazpět tu shluklo se asi

2000 lid! na náměstí a s křikem:

Lynčujte ho!" Zabte ho!" hnali
se na VVesta ťolicisté chránili
vraha svými těly ale tento přece
zasažen byl mnohým: ranami holí

konečně dav chtěl ho vvrvati

policistCm z rukou leč West přec
dopraven byl do radnice ale roz-

zuřený dav vyvrátil železná vrata
a s křikem: "Lynčujte hol" řítil
se do vnitř radnice V koridoru
však stálo odJělení poljcistů s vy-

taženými revolvery a li hrozili že

každého zastřelí kdo odváží se
dále a před touto hrozbou dav

pomalu aČ s láním ustoupil —

Venku vůdci davu vymyslili nový
plán jak by dostali viaha do své
moci a náčelník policie byl koneč-
ně donucen tyto vůdce zatknouti a

když mayor města promluvil k

davu ie vrah neujde zasloužené
mu trestu který zákon nad ním

vyřkne tu teprve dav ustoupil z

nádvoří radnice ale na ulicí h

bylo ai dlouho do noci plno lidí a

poněvadž se msyor obával nového
útoku na radnici lu stráže byly
sesíleny Rozjitřený lid koneční se

7 'upokojil -

možno nejlevněji

Obrovská krádež

V Detroit Mich zatčen byl v

pondělí v noci Frank C Andrews

místopředseda City Savings banky
na obvinění že provinil se proti
státním bankovním zákonům —

Provinění jeho spočvá v tom že

úmyslně "vzal z banky jejíž byl
místopředsedou více než

aniž by byl dal jakousi
záruku Mimo to přiměl kasíra

banky že tento potvrdil čeky v

obnosu $662 000 jež drženy jsou
pěti mísícími závody a chráněny
jsou zárukou složenou Andrew
sem Není známo kam Andrew-se-

zpronevěřené peníze se podě-

ly Nejspíše je týž ztratil v nezda-

řených spekulacích — Andrews

opustil před několika lety farmu s

$5 v kapse Po zaplacení dluhů

zbylo mu pouze $125 Pustil se
do různých obchodů Štěstí mu

přálo a v několika letech stal se

milionářem Z milionáře stal se—

zlodějem

Osudný souboj

Z Cheyenne oznámeno v páuk
že dva percheronští hřebci i ni

portovaní z Anglie svedli spolu
souboj na život a na smrt v dobyt
čím rychlovlaku Union Pacific

dráhy Jedeu hřebec byl usmrcen
kára rozbita na třísky a majicel
koní Edgar Boise ztratil $1500
Dva sluhové ošetřující hřebce
museli z Vity utéci aby nebyli
usmrceni kopyty a zuby rozzuře-

ných zvířat Veškeré pokusy
zápasící koně byly mar-

nými a boj skončen teprve tehdy
kdy! jednomu koni podařilo se

soupeři překousnouti hrdelnici
následkem čeho! týž vykrvácel

Jedenáct životů lidských zmařeno
V neděli Časně z rána zničen

byl požárem třípatrový Empire
hotel č 2700 — 2702 Olivě ul v

St Louisů Při požáru tom při-

šlo o život 10 mužů a jedna žena
a mnoho jiných oso' bylo vážně

poraněno Škoda na majetku od-

haduje se pouze asi na $20000
Oheň vznikl asi ve 3:30 hod ráno
avšak byl spozorováa teprve teh-

dy když již valně se rozšířil A

i pak ještě nebylo dáno hned po-

plašné znamení tak Že když ko-

nečně dostavili se hasiči bylo

průčelí v jediném plameni Oby
vatelé budovy chtíce uniknouti
smrti byli nuceni vyskočiti okny
někteří pak spustili se po provazu
zrobeném z prostěradel

Zhoubný polár v Patterson N J

Jeden z nejhroznějších požárů
zastihnul průmyslové město Patter-

son Šestadvacet čtverců nejlep-Šic- h

domů v městě tom bylo po-

žárem zničeno a v tom zahrnuty
jsou skoro všechny důležité stavby
V ssutinách leží 5 kostelů nejlepší
obchody v městě radnce a 500
obydelných dorrů tak že 1000
rodin nalézá se úplně bez přístřeší
a škoda na majetku odhadována

jest na $10000000 Strašlivý ten
oheň vzniknul " kolnách na vozy

společnosti pouličních dráh na
dolení Broadway Několik lidí se

pohřešuje ale dosud nebylo zjiště
no zahynuli-l- i vobni Značná část
lidí byla při požáru tom zraněna
od jisker a padajících trámů a

jeden hasič se poranil těžce při
pádu stříkačky Jedna nemocná
stařena když ji vynášeli z domu
zemřela bezpochyby náhlým úlek
nutím V době ohně vál prudký


