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Naíe Southern Illinois uhlí Jettt reliul dobré Jak pro vaření tuk
ZPRÁVY TELEGRAFICKÉ

Přehled ze svéta politického a kronika udatí

pro Vytápaní ořechové $550 kosoré $575 ťberokee volnil
uhlí ořechové $575 kusové 500 lievier ořechové $400

kunové $425 — Na5e tvrdé uhlí Je Scranlon chvalnS známé jako
ncJIppSí PennsylvaiiHký antbraelt Dobrý poloanthraclt do vytápě-

cích pecí $800 Všecko naše uhlí je ěUtě přesívané a lze Je převá
Žit na kterékoli niřstké váze '

COUTANT & SQUIRES
Telefon DUO Úřadovna: MIH f'rnani ulice

aby se tělocvik zaváděl co nejpil-

něji a tím se lidské pokolení sesi-loval- o

Odbor ten měl by se po-

starali o to také aby bylo v so-

botu odpoledne prázdno pro všech

ny dělníky aby se tito mohli vě-

novali tělocviku na hříŠtěch ve
cvičirnách v divadlech a koupe-
lích vládou pro ně zřízených Se-

nátor Mason pravil že návrh ten-

to nesestavil ale že byl požádán

aby ho senátu předložil
V domě zástupců dne ai února

přijato bylo povolení na Indiány
aniž by k němu byly přidány ně-

jaké důležitější dodatky na to po-

voleno několik soukromých náro-

ků proti vládě

Výbor na území odporučil jed-

nohlasně aby Nové Mexiko Ari-

zona a Oklaboma byly přijaty do

svazku Unie jako státy a v nej-bliž- ší

době byde asi o tomto ná-

vrhu v domě zástupců rokováno

Demokraté v senátu při nyněj-
ším rokování o upravení poměrů

politických ca Filipínách útočí
velmi ostře na politiku rep strany
V sezení dne 21 února vyslovil se
Baker z Tennže v senátu učinilo
se málo tak velikých politických

chyb jako přijetí pařížské smlouvy
z níž vyšly tak nepříjemné a osud-

né následky pro zem Dále vy-

kládal že osadní politika není v

souhlasu s republikánským naším

zřízením a s ústavou a že získání

Filipinů bylo velikým poškozením
Soustátí a nepřineslo mu oejmen
ších výhod

V debatě filipínské súčastnil se
také dne aa února senátor Till-ma- n

z jižní Karoliny a použil své
řeči k útoku na senátora McLau-rin- a

z téhož státu Oba senátoři

jsou zapřísáhlí nepřátelé a Till-tna- u

vrhl na McLaurina přímo

podezření že hlasoval pro španěl

vy přírodovědecké a národopisné

jak po stránce vědecké tak 1

a tím většího uznání za-

sluhuje cestovatel když se uváží

Že celé toto jihoafrické museum

pořídil beze vší podpory veřejné
jediné z výnosu svých přednášek
R 1894 vyzván byl zeměpisnou

společností washingtonskou ku

přednáškám v čelnějších městech

Spojených Států V Omaze před-
nášel Holub v květnu roku 1895

četně shromážděným krajanům v

Národní síni

Néco o Kansasu

Sekretář hospodářského odboru
našeho sousedního státu Kansasu

vydal právě velmi zajímavou zprá-
vu týkající se hospodářského vý-

vinu a rozkvětu tohoto státu a z

ní vychází potěšitelný fakt na je-v-
o

že Kansas vzdor svým horkým
yětrům a suchům které po nich

následují přece jen poskytuje rol-

nictvu slušnou hmotnou odměnu
za jich práci
Sekretář F D Coburn podává

ve své zprávě údaje jež jsou málo
komu známy a proto je zde k

poučení našeho čtenářstva otis-

knout!

Stát Kansas má 5a 000000
akrů půdy z nichž dle sekretáře

Coburna jest každý akr plodný
Stát tento nemá Žádných hor a

nemá žádných bažin co se týče
počasí tu obyvatelstvo Kansasu

netrpí ani tropickým vedrem ani

přílišnou zimou a klima jest zdra-
vé r

V Kansasu pěstuje se více pše-

nice ozimky nežli v každém jiném
státě Unie nevyjímaje ani Min-nesot- tu

a sklizefi pšenice obnášela
v posledním roce 90046000 bu-šl- ů

z nichž 90 proc bylo té nej-lep- ší

jakosti a převyšovala v tom-

to ohledu nejen ostatní státy Unie
ale i evropské země zabývající
se pěstováním pšenice

Připočítá-l- i se i pšenice jarka k

loňské sklizni tu obnášela tato
úhrnem 90333095 bušlú proti

77)339i°9I bušlům jež sklizeny
byly v r1900 Celková tato skli-

zefi přesahovala onu Minnesotty a

Californie dohromady o 3500000
bušlů ačkoli ryMfcřdva uvedené

státy pěstují po Kansasu nejvíce

pšenice a byla o 11905183 bušlů
větší nežli kterákoliv sklizefi jed-

notlivého státu
Kansas čítá dle posledního cen-

su 1467808 obyvatelů a kdyby
pšeniční sklizefi byla rozdělena na

toto obyvatelstvo tu by na každé-

ho jedince připadalo přes 60 bu

šlů Ač sklizefi tato byla neoby

čejně bohatá tu Coburn tvrdí že
za příznivých podmínek může být
v budoucnosti ještě překonána
Za každý rok v posledním desí-

tiletí skončivším r 1900 Kansas

vypěstoval průměrně 46262000
bušlú pšenice K tomu dlužno

podotknouti íe snaživé rolnictvo

Kansasu nepovažuje pšenici za

hlavní svoji plodinu hospodářskou
ale že korná jest v Žírném tomto
státu králem tak zrovna jako v

Nebrasce a pěstování korný jest
věnováno tam nejvíce půdy
Ačkoli nepříznivými poměry po-

větrnostními letos sklizefi korný v

Kansasu skoro na dobro zničena

tu rolník kansasský našel náhradu
v bohaté sklizni pšenice za kte-

rouž rolník stržil a strží v celku

$182323404
Není divu že rolnictvo v Kan-

sas i vzdor neúrodž korný cítí se

býti uspokojeno a hledí jasnějším
okem budoucnosti vstříc ne} li po
mnoho roků před tím Kansasský
rolník zasluhuje těchto tučných
let aby zahojeny byly ony rány

spůsobené mu několika hubenými

roky před tím

"Zkusil jsem Severovu Žalu-

deční Hořkou a nabyl jsem hned

veliké úlevy Prosím udejte mně

cenu jakou čítáte za tucet láhví

protože bych ji rád měl stále

doma John Zaurszewski 39

Mclieory St- - Chicago

Listárna redakce

Pan Josef C Koníček r jeho
mladičká choť jakož i přáte é no-

vomanželů prominou nám laskavě
že blahopřání ku sňatku uveřejně-
no teprve tento týden Došlo nás
minulou středu ráno kdy list byl
již v tisku K blahopřání "hostů"

připojujeme též blahopřání naše

Český' pekař
hledá práci Ve svém oboru jest
dokonale obeznámen Přihlášky

dějteŽ se pod adresou: 28

F HAVLÍK Atwood Kana

7ííllVllfv trvl vyléíenv ZéchratyaI1TUI oerrosnnM tmli po Jedno-
denním oíivsol Dr Klne' Grest Nero
Keatorer Mietel pro sujoa lhov na ikon- -

ku OMrtite JI idrnia Ur U Kila Ltd

V sobotu oznámena telegraficky
z Vídně truchlivá zvěsť že v pá-

tek po delší chorobě skonal slav-

ný africký cestovatel dr Emil

Holub Slavný krajan náš pod
kopal si zdraví své na výzkumné
cestě své bařinatými a nezdravými
krajinami africkými a těžká nemoc
do kteréž upadl asi před 3 měsíci

sklátila jej konečně do hrobu Dr

Holub získal si velkých zásluh o

vědu a zásluhy ty uznávány jsou
celým vzdělaným světem Všech-

ny téměř časopisy evropské přine-

sly obšírný životopis proslulého
českého cestovatele

Dr £ Holub narodil se 7 října
1847 v Holicích studoval na gy-

mnasiu v Žatci a lékařství v Praze
kde r 1873 dosáhl hodnosti do-

ktorské Již za studií universit-

ních zabýval se horlivě studiem
srovnávací anatomie gclogie i

Velkolepé výsledky
cest tivingstonových púsobliy
QiS tak mocně že se odhodlal k

prozkumu 'černé pevniny' V

květnu 187a vyplul z přístavu

southamptonského s prostředky
nad míru nepatrnými a po 3Ďden-n- í

plavbě přibyl do Kapského mě

sta odtud odjel do Eliščina Portu

kde praxí lékařskou hleděl opatřit
si hmotné prostředky k výzkumné
cestě do vnitrozemí Nesetkav

se však se žádoucím zdarem od-

cestoval do démantonosnýcb ko-

panin a odtud podnikl 3 výzkum-

né cesty do vnitrozemí Nejdůle-žitějš- í

z nich jest cesta třetí pod-

niknutá r 1875 na kteréž seznal

značnou část veletoku Zambezi

navštívil jeho velkolepé vodopády
Viktoriiny přešel na sev břsh je-

ho a v Šešeke hlavním městě říše

Marucké zjednal si přístup ku

králi Sepopovi od něhož dosáhl

povolení cestovat! po jeho říši

Chtěl sledovati tok řeky Zambezi

proniknouti až k pramenům jejím
avšak v prosinci schvácen byl
zimnicí a kromě toho větší díl zá-

sob jeho překocením Člunu přišel
na zmar tak že Holub byl nucen

vrátili se do démantových kopa-

nin kamž vrátil se v listopadu r

1876 Když se mu podařilo před
náškami po Kapsku pořádanými
a soukromou podporou svých přá
tel v Evropě opatřiti si potřeby na

zpáteční cestu navrátil se r 1879

do své vlasti Obsáhlé sbírky vy-

stavil v Praze pak ve Vídni načež

je rozdal různým veřejným ústa-

vům ZároveB spracoval zápisky
své a r 1880 vydal je pod názvem

'Sedm let v jižní Africe Dílo

jeho přeloženo záhy do mnohých

evropských jazyků a mezinárod-

ním sjezdě zeměpisném v Benát-

kách vyznamenáno zlatou medailí

R 1881 obdržel od belgického
krále Leopolda vyzvání aby ved-

le Staneye vstoupil do služeb

státu konžského ale on chtěje

býti v příštích svých podni-

cích úplně neodvislý nabídnuti to

nepřijal" Zároveň konal přípravy
k nové výpravě do vnitra Afriky

Připraven výborně vědecky ale

skrovně po stránce hmotné vyplul
33 listopadu 1883 v průvodu své

manželky a 6 evropských sluhů z

Hamburku a 23- - prosince přibyl
do Kapského města Po neshodě

s vládou kapskou nastoupil cestu
k řece Zambezi Po mnohých
svízelích a ztrátách na dobytku

dospěla výprava k již břehu Zam

bezi kde však zadržena byla po 8

měsíců následkem občanské války
rozzuřivší se v říši marocké po

smrti krále Sepopa Teprve když

Luanika Lepaje dobyl si panství

vymohl si Holub povolení k prů-

chodu říší maruckoudo území

Po strašných útra-

pách dospěla výprava až k pohoří
Františka Josefa Avšak a srpna
1886 právě když Holub odebral

se z tábora nedaleko vsi Galulon- -

gy aby opatřil si u jistého náčel-

níka nosiče přepadli domorodci

tábor a vyloupili jej zabivše při

tom jednoho sluhu Po této ka-

tastrofě při níž Holub přišel o

své zásoby vědecké přístroje a

většinu svých zápisek byl nucen

navrátit! se na jih aby unikl dal

ším nástrahám nepřátelských do

morodců Za nekonečných útrap
a nedostatku potravy i oděvu ne-

přetržitými záchvaty zimnice a

neschúdnou krajinou dostala se

výprava na území marocké a od-

tud vrátila se do Kapského města

V září 1887 stihl Holub do Evro-

py Příhody a zkušenosti tvé z

této druhé cesty uložil v díle 'Dru-

há cesta po jižní Africe
' Z Kap-

ského města do země Mašukulum

bů" jež skoro současně vyšlo v

několika jazycích a zjednalo mu

četná vyznamenání Výstavu jeho

t druhé cesty uspořádanou ve

Vídni r 1890 a v Praze r 189a

— Na počátku minulého týdne
předvoláni byli před soudce Kinga

a malí chlaoci abv se zodooví- -

dali z krádeže železa jedné želez- -

iční společnosti Jeden byl pro-uště- n

na svobodu druhv však

poslán na 30 dní do okresního vě-

zení Případ tento pohnul sta-

rostlivého otce města Martina k

podání návrhu aby městský ná-vlá-

připravil ordinanci kterouž

by vetešníci podléhali přísnému
dozoru policejnímu Návrh rad
ního Martina byl městskou radou

přijat
— Majitelé south-omažskýc- h

nakládáren přestali již sekati led

Odhaluje se že zásoby letos na-

sekaného ledu obnášejí více než

300000 tun

- Dobytkář George Weber

bydlící v Lincoln podal proti
městu ve čtvrtek žalobu v níž
tvrdí že v noci dne 1 února zlo-

mil si na chodníku blíže 27 a N

ul nohu Weber neudává v ža-

lobě obnos jaký od města za

utrpěné zraněuí bude asi žádati

Městský návladaí Lam ber t dal vy
fotografovat! chodník a ulici
v těch místech kdež Weber dle
tvrzení svého k úrazu přišel a fo-

tografie té hodlá použiti při soudu

— V jatkách Hammondových
přestane se prý pracovati 1 dubna

Jatky v Hammond Ind jež zni-

čeny byly požárem byly již po-

staveny a společnost Hammondo- -

va hodlá veškerý obchod ze South

Omahy přeložili do Hammond

- V souhlasu 8 prohlášením
učiněným republikánským měst-

ským ústředním výborem podali
kandidáté tajemníku výboru Jones- -

ovi v pátek večer seznam delegátů
kteří voleni budou v předvolbách
v pondělí dne 7 března Jak se
dalo očekávati mayor Kelly i

městský pokladník Fr Koutský
kteříž se ucházejí o úřad mayora
podali každý seznam svých dele-

gátů Mezi delegáty podanými
Kelleyem jsou dva krajané a sice

James V Chizek z prvé a Joseph
fcflaba z druhé wardy Mezi dele

gáty p Koutskýho jsou krajané
John Kubát z druhé a James

Rybin z tr tí wardy
— Včera dokončena byla stav

ba přístavku ku koňské stáji v

dobytčích ohradách south-oma- ž

ských Nová budova rozměrů

93x140 stopách pojme v sebe asi

250 koní- - Rozšíření stájí stalo se

nutným následkem vzrůstání trhu
na koně jichž bude moci býti
umístěno ve stájích asi 1000

- Členové ligy poplatníků se

vyjádřili že příští kampaně voleb-

ní činně se súčastní a nebudou-l- i

jim navrženci všech tří stran po
chuti že vybráni budou kandidáté
neodvislí Hlavně prý přihlíženo
bude k tomu aby zvoleni byli
dobří muži do městské a Školní

rady
- Dr McCrann předseda

South Side Improvement klubu

přičifiuje se všemožně o to aby
zamýšlená Carnegieova knihovna

postavena byla jižně od N nl Vy

jednával s několika majitely po
zemků v sousedství 24 a O ul a

34 a P ul kteříž ale v naději že

snad přece jen postaven bude
viadukt na O ul a tím majetek
jich značně v ceně vstoupne 'děla

jí drahotu Jelikož na stavební
místo povoleno bylo městem pouze
£5000 nechtějí majitelé dotče-

ných pozemků za tuto cenu místo

potřebné prodati

— Tajemník republikánského
městského ústředního výboru
Jones oznámil tyto dny soudce a

klerky pro předvolby dne 7 břez-

na: V prvé wardě T B Scott

Floyd McCay a Horace L Brass
v druhé wardě S Chesley Bud

Dailey a Chas Hoover v třetí
wardě E A FarmerE E Ridge-wa- y

a J F ChaFe ve čtvrté wardě
Joho F Schultz Rob Shropshire
a Edward Fouchar v páté wardě
G H Hoagland George Micek a

John Kiewit v šesté wardě A L
Coleman Frank Dennis a H S

Duke

L — Kapitán Talbot mající na
starosti parník Castalia a zřízení
lodního mostu započal v pondělí
ráno sekati led kolem parníku a
a sedmi mostních lodic tak aby
nebyly poškozeny krami ledovými
Členové Pontoon Bridge Co praví
že se stavbou dalších dvaceti most
nich lodic započato bude ihned

jakmile tomu počasí dovolí

— Městská rada sestává nynf z

pěti republikánů a jednoho demo-

krata Čtyři republikánští radové
ucházeli se budou o tvé znovu- -

2 POLITICKÉHO SVĚTA

Z Washingtonu

První 'krok proti trustům — Výstra-

ha strýce Sama — President rot-ho- dl

proti Schltyovi

Generální návladnf Knox z ná
vodu presidenta zakročil soudní
proti nezákooitému sdružení

železnic na severozá-

pade Knox 'jest toho náhledu
že toto sdružení jest na úkor
Sbermanova zákona z r 1890 a

zakročí pomocí soudu proti hla-

vám tohoto železničního trustu
Hillovi a Harrimanovi Soud
bude nejspíše zadán asi v Minne-sott- ě

Sekretář zahraničního odboru
Hay poslal Čínské a ruské vládě
notu následujícího znční: Wash-

ington 1 února Smlouva v níž
dává Čína nějaké společnosti vý-

hradní právo neb výsadu na ote-

vření dolů stavbu železnic aneb

nějakého jiného promyslového
podniku v Mandžursku jest po-

kládána za velmi choulostivou od

vlády Soustátí Tvoří monopol
který jest přímým porušením smluv

ujednaných mezi Čínou a cizími
mocemi a proto se vážně týká práv
amerických občanů Obmezuje
náležitý obchoa neboť se proti
němu činí rozdíly a směřuje to
také silně ua zkrácení práv čínské

vlády v jisté Části říše a překáží jí
vybověti mezinárodním závazkům
Takové udělení výsad jedné ze-

mi je ve sporu s ujišťováním naší

vlády se strany ruského minister-
stva o udržování otevřených dveří
začež se vláda Soustátí také při-

mlouvá a což všechny ostatní mo-

cnosti schválily
Pro tyto příčiny vláda Soustátí

jíž se o to jedná aby zachránila
celému světu stejné výhody v ob-

chodování s Čínou na základě ro-

vnoprávnosti všech předkládá tu-

to k uvážení císařských vlád čío- -

ské a ruské nadějíc se že uznají
důležitost toho a budou se dle
toho říditi aby upokojily obavy
vlády Soustátí —

President Roosevelt konečně po
delší době uveřejnil svůj úsudek o

odvolání admirála Schleye z výro-
ku čestného soudu a úsudek ten

byl pro Schleye nepříznivým
O otázce kdo měl v bitvě veleni
nad loďstvemrozbodnul president
že nikdo a Že to byla bitva kapi-
tánů Rozhodnutí toto neuspo-

kojilo Schleye ani Sampsoaa a

jeho přátele Schley s odvoláním

svým k presidentu učinil' poslední
krok který mu zbýval k obhájení
své cti a krok ten přinesl mu trp-
ké zklamání V této těžké hodině
může mu však býti útěchou že lid

americký souhlasí s výrokem ad
mirála Deweyho a že nedbá špina-

vých intrik

Zasedání 57 kongresu

Útoky na IVheelera — RvaiTia meii
dvlma senátory — SenJI přijal fil-
ipínskou předlohu

Předminulého pátku pronesl zá-

stupce Wheeler z Kintucky řeč

proti patolízalství před německým
princem a ač bylo v ní použito
výrazů které nebyly důstojný do-

mu zástupců tu přece jádro její
bylo zdravé Leč proti Whcele-rov- i

rozpoutala se veliká bouře v

anglických novinách a také i v

kongresu kde dne 18 února Gil
lett z Massachussetts se vyslovil
že nešetrnost slov Wheelerových
nesla v sobě odsouzení a on že prý
musí hluboce Želeti urážky cizí
země K Gillettovi připojili se
také dva demokraté Robinson z

Maryland a Tbayer z Massachus-

setts jež odsuzovali taktéž Whee-ler- a

pro jeho řeč Proti těmto
útokům postavil se jeden zástup-
ce a sice Talbert z Jižní Karoliny
jenž pravil že s Wbeelerovou re
čí úplně souhlasí a chce ním
zároveB za smýšlení to býti zod-

povědným poněvadž každé jeho
slovo schvaluje
Na obranu svou vyvstal také

Wheeler sám a prohlásil že neli-

tuje ani slova z řečí své ale že ji

schvaluje celou a vytasil se s pří-pi- y

flegramy a jedním kabelo

gramem z Londýna v nichž zasý-latel- é

vyslovují mu svůj souhlas
V zasedání senátu dne ao úno-

ra předložil Mason návrh na zří
cení vládního odboru pro tělocvik

jehož tajemník by dle svého rozu-

mu a svých sil měl pečovat! o to

zvolení a sice Adkins z prvé wardy
Dvořák z druhé Martin z třetí a

Vansant ze šesté wardy Miller
se prý hodlá sříci politiky a věnu-

je se prý úplně majetkovým svým
záležitostem Johnston nebude se

prý míchati do letošních jarních
voleb avšak při vhodné příležito-
sti ucházeti se prý bude o úřad

mayora na lístku demokratickém

— Pravidelná schůze městské

rady určená na pondělí večer

opět se neodbývala neboť někteří

páni radní neuznali za vhodné aby
se do nf dostavili Po dlouhém

handrkování schválila konečně

městská rada jmenování 9 členů

knihovny rady učiněné mayorem
avšak později radní Johnston vy-

šťoural že jmenování to jest ne-

platné a nyní městská rada chce
ďonutiti mayora Kellyho aby do

knihovní rady jmenoval samé
muže

Nabyl vlastního přesvědčení
Z níže uvedených řádek ctěný

čtenář sezná že pouze věcím

osvědčeným dostane se v tomto

pokročilém století uznání a že je-

nom opravdově svojí jakostí a mocí

dobudou si světoznámé pc věsti

Jinak jest to holou nemožností

uvážfme-i- i dnešního pokroku svě-

ta — Následující řádky píše pan

J Snaider z Ashland Wis vyrá-bite- li

světoznámého Léčiyého ví-

na: —

Vážený pane Triner:

Moje manželka byla po porodu
tak sesláblá a chorá že nemohla

po celá 4 léta konati žádných do-

mácích prací ba ani vařiti —

Samo sebou se rozumí že jsme vy-

hledávali lékařské pomoci a ač

jsme vystřídali 8 lékařů žádný z

nich ji nemohl pomoci Zkusili

jsme též všemožné patentní léky
ale bez výsledku — - Tu jstné sly-

šeli od paní Němcové o Vašem lé-

čivém víně a neváhali jsme jej
ihned objedoati A hle! výsledek
užívání tohoto léku byl znameni-

tým a takřka podivuhodným —

Manželka moje po něm rychle na-

bývala sil a dnes vykonávání do-

mácích i těžších prací jest jí tak-

řka hračkou

Mohu tudíž s plným svědomím

říci a dosvědčili že Vaše léčivé

víno jest lékem opravdovým a zna-

menitým a nebýti )aho moje man-

želka nebyla by dnes mezi živými
V úctě J Snaider

211 — East nth ave

Ashland Wis

Výše uvedené řádky samy sebou

o výtečnosti Trinerova Léčivého

vína svědčí a netřeba podotýkali
že znamenitý tento lék jest neo

mylným proti všem vnitřním cho-

robám- Jest k dostání ve všech

lékárnách jakož i u vyrabitele je
hož adresa zní:

Josef Triner

799 So Ashland ave '

Chicago 111

Zprávy spolkové

Tábor Columbii číslo 09 WOW

odbývati bude pravidelnou schůzi

svou příStí neděli dne a března ve

spolkové místnosti Jelikož velmi

důležité jednání předléhá jest
tudíž nutno by se členové v plném

počtu dostavili

Jan Kraus Vel konsul

t Loie Jan Hus l 5 Kcf P

odbývá schůzi svou ve středu dne

5 března v 8 hod večer v Sokolov

ně Přítomnost všech členů nutná

jelikož důležité jednání a placení
oříspěvků předléhá Z rozkazu
Vel Kancléře Bed Sláma

Náplasti a podobné prostředky
isou zbytečné a zastaralé Proti
reutnatismu uz nastuzení povsta-

lým bolestem užívejte výhradně
DrRichteťs Anker Pain Expeller
Po užití jeho mizí následky na-

chlazení a utiší se předrážděné

nervy které neuralgii a nervové

bolesti způsobují Cena 35c a

50c za láhev

Knpnjte Dra llellera
léky pro neraoce

koňské a dobytčí

Projev soustrasti!

členu Lože Láska Mim

č 34 F U A

Tímto projevujeme svou hlnbo-ko- u

soustrast rodinč

páně Formánkově

nsd ztrátou její milované a neza-

pomenutelné matky a babičky

Nechť čas shojf Váš nezměrný
žal a budiž Vám útěchou to že i

my truchlíme nad ztrátou nažf

milé a upřímné spoluaestry

VÝBOR

So Omaha 25 února 1908

Nejsrdečnější V-- blahopřání

—panu—

JOSEFU C KONÍČKOVI I
í — se slečnou— '

ANNOU M ČÍŽKOVOU

uzavřenému dne S února 1902 v obydli
dědečka a babičky ženichových u
Clutler Ta smirSím soudcem

Vincencem KoSnařem

J12 přiíla ta doba
kdy vyřkli Jste slibem slova
1 lišky touhou spojené
rukou dáním spojené

Pfejem Vim %e srdce
Se mi sami touiíte:

fo
iťastný bez bei rušeni

a Vaši lásky ať konce není

Přeji Vim

Hosté
♦ ♦

Zuby yaše
jsou také jakými si je udčláte: uži-

tečné a pobodlné aneb bolestné a

nepotřebné Malá pozornost věno

vána jim každých několik měiícfi '

udrží Vaše ústa v příznivém stavu

BÁILEY zubní lékař
313 Paxton Blk 16 a Farnam

Dámská obsluha Telefon 1085a

IDr Fr Klála!
OBDINUJB

V obydli na rohu 15 a Wllllam ul od 1 do 3
hod odp a od 6 do 7 bod večer

V nřadovnč pokoj č 2 Orelg-hto- Bl wk roh
16 a Douglas ul od U do 1 bod odp od a

do 6 odp a 7 do 9 bod večer 84

Z el obydlit 98 Tel úřadovny 156

Kuská liborláda My kteří se
těšíme z bohem uštědřené svobo-

dy jeu slabě můžeme pochopiti
hrozné ono politické nevolnictví
v němž lid carovy říše úpí Cen-sur- a

je tam tak přísná že jen má
lokteří vyjímaje úředníku uvidí

někdy nějakou ruskou knihu uebo
něco ve světě tištěného Zaba
vení toto vztahuje se na dovoz
látek a také kupeckého zboží I

léky pojímaje v to chvalně známé
Dra Petra Hoboko jsou zapově-

zeny Vzdor přísné censuře do-

stala se k lidu ruskému zpráva o

zásluhách tohoto léku a mnoho

pokusů učiněno od trpících v oné
zemi aby lék ten dostali V kaž-

dém případě však celá zásilka by-

la najuských hranicích zabavena
Poslední zásilka Dra Petra Hobo
ka odsouzená k zničení byla ona
zaslaná Michalu Maenleovi v

v gubernii Chersonu
Píše nanejvýš dojemný dopis v

němž se zmiSuje jak potřebuje
tohoto léku a že nemůže ho obdr-žet- i

Jediná zásilka která se dostala
na místo svého určení' z labora-

toře Dra Petra Fahrneyho v Chi-

cago 111 byla ona pro americké

vyslanectví v Petrohradě V pří-

padu tomto vláda ruská nemohla
si pomoci neboť dle mezinárod-
ního zákona vyslanec jeho rodina
a majetek jsou ve svých právech
svrchovanými tak jako národ

který zastupuje Když člověk
uváží poměry v jakých tito ubozí

lidé vězí nemůže se diviti ie je
to země která rodí bezvládí a

nihilisty a spůsobuje Že cítíme se

vděčni ze Gvobody jíž se jako lidé

těšíme

Jednatel B Dienstbier č 2016
P ul South Omaha

— Předplácejí na Pokrok Zá

pádu pouse fioo ročně

skou smlouvu za úplatek čili že

mu za to president dal právo na

obsazení několika úředních míst
v jeho státu McLaurin pracoval
v jednom výboru a byl přivolán
do senátu jeďaím ze svých přátel
kde mu sděleno jakého útoku se

dopustil Tillman proti němu- - Mc

Laurin požádal o slovo a prohlá
sil že slova Tillmanova jsou zlo

myslnou a podlou lií kterou byl

již jednou na počátku zasedání

seuátu vyvrátil Sotva to dořekl

tu vyskočil Tillman a vrhl se na

McLaurina a zasadil mu ránu pě-

stí McLaurin mu oplácel stej-

ným spúsobem a trvalo to dosti

dlouho nežli někteří senátoři a

strážci oba rvoucí se senátory od

sebe odtrhli
Surovost tato vzbudila všeobec-

né rozbouřeni a očekává se že

rvačka ona bude mít v zápětí sou-

boj Oba senátoři byli suspendo
váni pro zneuctění senátu a mluví

se o tom že snad budou vylouče-

ni Tillman který dělá senátu

ostudu již dlouhá léta
'
by toho

skutečoě zasluhoval

Před kongresní výbory dostaví

lysedoei8- - února delegace ze

ženského sjezdu jednajícího o hla-

sovacím právu žen aby se při-

mlouvaly za povolení ženského
hlasovacího práva Před senát-

ním výborem mluvila hlavně l

Aathonyová a uvedla že již 34
roků objevují se ženy před výbory

37 kongresů se svou žádostíavšak
Že jen jedenkráte vzal senát návrh

jejich v 'úvahu a rokoval o něm

Dále pravila že jsou ženy v této
zemi tak oprávněny býti slyšány

jako Filipínci Portoričané aneb

Havajci Před výborem domů

zástupců mluvila pí Cattová která

odporučila výboru zahraniční člen-kyn- ě

sjezdu aby vyložily jak v

jejich zemích mají ženy hlasovací

právo jak jest to úspěšné Na

to mluvila jedna dáma z Austrálie

pak z Ruska Švédska a Norvéž- -

ska a konečně též zástupkyně z

Wyomingu a Colorada dosvědčo

valy že tam ženské volební právo

přináší dobré účinky
Po pětinedělní debatě započal

senát hlasovati o filipiuská celní

předloze a její dodatcích v pon
dělí dne 34- - února odpoledne a

předloha byla přijata Dle ní má

býti vybíráno clo dle Dingleyovf
tarifu z veškerého zboží zaslaného

ze Spojených Států do Filipin
D mokraté navrhli některé dodat

ky ale ty byly vesměs poraženy

"Severo vy Prlšky proti bole

stem hlavy a neuralgii jsou výteč-

nými přinášejíce úlevu v každém

případě S úctou

Chas Bílek Dílly Wís


