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Zakázané láky

Vláda francouzská zakázala vý-

robu prudkých patentních léků

pro žaludek protože se jimi více
zla než dobra způsobí ale za to

odporučila lidu by vrátil se k pří-

rodě a léčil žaludek jemným pří-

rodním vínem a bylinami Lid

zdejší již dámo jest o tom pře-

svědčen že čisté víno s bylinami
konejší a sesiluje žaludek tak že

jiných léků nepotřebuje lid také
ví že Trinerovo léčivé hořké víno

jest poctivě upraveným prostřed

Zhoubný hurikán v Baltimore Md

V neděli krátce po poledni
strhla se v Baltimore strašlivá
vichřice kteráž přikvapila na mě-

sto z nenadání Střechy s mnohých
domů byly ní strhány stromy vy-

vráceny a budovy rozmetány ploty

smeteny a mnoho velikých oken

bylo silou tohoto vichru vymačká-
no Kostel St Mary's Star oí the
Sea byl úplně zničen a střecha na

skladišti lodním byla vichrem

stržena a vodou tam vniknuvší

bylo poškozeno uložené tam zboží
v obnosu 1 400000
V North Baltimore kde odbý-

vána byla schůze ve stanu zvrá-

cen byl vichrem veliký strom na

stan a jeden člověk byl zabit a

mnoho jiných bylo poraněno Nej-vět-

škody byly spúsobeny kolem

vody a také tam udály sc největší

ztráty na životech lidských Pokud

mohlo býti zjištěno utopilo se při
vichřici 13 lidí Hurikán se vybou-ři- l

v 15 minutách

Ztráta íestl mil do! spúsobena roz-

vodněním Mississippi

Jednazaejhrozdějších katastrof

spůsobených vodou zastihla náš

sousední stát Iowu Co tyto řádky
píšeme voda stále ještě vstoupá a

škoda obnášející již tolik milionů

se stále ještě zvětšuje V krajinách
kolem řeky jest pod stále vzrůstá

jícími vlnami pochována jedna z

nejkrásnějších úrod jakou kdy
tam farmeři měli a sta těchto ne-

šťastných íarmerů ztratilo všecko
Své domovy i Bvůj všechen maje-

tek
V zaplaveném kraji jižně od

Kcokuk utrpělo obyvatelstvo při
aejmenším ztrátu šesti mil dollarů
a tato ztráta se o několik milionů

ještě zvětší pakli vody brzo neo-padn-

Největší ztráta byla uči-

něna mezi Keokukem a Hanniba-le-

Ústí řeky Des Moines je nyní
téměř dvě míle široké a její dvě

ramena splynula v jedno a ostrov

ramena tato dříve rozdvojující jest

nyní úplně pod vedou a všechny
farmy kteréž se na něm nalézaly
jsou úplně zničeny

Městečko Alexandria jest dosud
chráněno hrází ale kdyby se tato

protrhla pak je voda zatopí úplně

Gregory je zatopeno kromě jed-

noho kostela Železniční trať jest

obklopena vodou na míle a míle

ale trať dosud zatopena nebyla
Celá krajina podobá se obrovské-

mu jezeru z něhož vyčnívají jen

vršky stromů a střechy některých
farem jež dosud voda nestrhla a

nepodemlela
Někde vyčnívá stoh pšenice z

této vody avšak veliká většina
sklizené pšenice v kopkách odpla-
vena byla řekou do zálivu mexi-

ckého Řeka jest nyní pět a někde
až deset mil široká a tato zhoubná

záplava sáhá až do vzdálenosti 70
mil

Konvenc uhlokopi v Inlianapolls
V sobotu o 1 hodině skončila

konvence uhlokopú vyslovivší se

proti všeobecné stávce a přijmuvší

plán jakým spůsobem se má

fond ku podpoře stávkářů
z anthracitových dolů a zárovefi

usnešeno aby k americkému lidu

vydáno bylo provolání se žádostí

který se dvakráte spustil do dolu

a později zemřel James Eckstrom

plynovou otravou a smrt jiného
statečného havíře Jacka Boltona

který se súčastnil zachrařiovacích

prací se očekává Výbuch zavi

nžn byl nepozorností hlídače pra
chu Johna Burgyho jehož tělo

bylo úplně roztrháno

S úsaévem na šibenici

V Toronto Kanada oběšen byl

dne 18 č'ce Fred Lee Rice pro
vraždu spáchanou na konstéblu

Vilému Boydovi dne 4 června

1901 Rice byl oblečen v elegant
ní tmavý oblek a v knoflíkové dír
ce měl růži — K Šibenici kráčel

chladně s úsměvem na rtech jako
by šel do nějaké večerní zábavy
Časně ráno probudiv se Rice

přijal duchovního a mluvil s ním

o náboženských věcech a na to se

asi půl hodiny tiše modlil Když

vstoupil kat docelí odsouzencovy
uvítal ho s úsměvem a na to ho

ihned provázel k šibenici Popra-
va byla odbyta v několika minu-

tách Tělo oběšencovo vydáno

bylo jeho matce jež je dopravila
do Champaign 111 kde rodina

Riceova bydlí Rice byl původně
souzen se svými společníky pro

oloupení posty v osadě Aurora
Po spáchané loupeži zločinci

uprchli do Kanady a když byli

tam vypátráni měli být dopraveni
zpět do Spoj Států Cestou k

soudní budově v Toronto hodila

jakási žena balíček do vozu v

němž zlosynové byli veženi a Rice
ho ihned uchopil a vytáhnuv re-

volver zastřelil jednoho konstebla

druhý konstebl se vzdal a Rice se

svými společníky uprchl na kolem

jedoucí pouliční káru konstebl

Stewart pustil se ale za nimi a vy-

střelil po nich několik ran z revol

veru jedna kule zasáhla Tonese

Riceova společníka a ten později
zemřel Rice byl chycen s Ruth-tedge- m

a oba byli znovu uvězněni

Ruthledge později spáchal sebe
vraždu skočiv s půdy vězení na
dlažbu dvora Rics byl souzen pro
vraždu a odsouzen k smrti prova
zem Jeho rodina je v Champaign
111 velice vážena a snažila se aby
Riceovi proměněn byl trest smrti
v doživotní žalář avšak nepodaři-
lo se jí to

Odpykal svSj zločin smrtí na bránici

Černoch William Ody kterýž

dopustil se útoku na Virginii
Tuckerovu z Clayton Miss od

pykal tento svůj zločin upálením
na hranici dne 17 července Mladé
děvče si vyjelo v buggách na pro
cházku a na cestě bylo přepadeno
surovým černochem a strženo s

buggů tak prudce že mu byly obě

nohy zlomeny Následkem tohoto

poranění toae nyní mezi životem
a smrtí Okamžitě po spáchaném
zločinu uspořádána na černocha
honba a tento byl polapen a držen
od několika občanů by ho šerif

odvezl do vězení Leč jakmile se

zpráva o tom roznesla tu ze všech

stran přispěchali muži s nabitými

puškami Odyho uchopili a dovedli
ho před slečnu Tuckerovu která
ho ztotožnila jako útočníka Na to

zločinec doveden byl poblíže ono
ho místa kde byl zločin svůj spá
chal a zde přivázán byl řetězí ke

stromu a nalit naO z několika kon-

ví petrolej Černoch úpěnlivě pro-

sil za slitování ale na jeho prosby
odpovídáno mu jen posměchem a

zlořečením a když byla kolem

něho vystavěna hranice tu ji otec

děvčete zapálil a zlosyn odpykal
hroznou smrtí svůj zločin

Vražednicí svého manžela a ivakra
z obrany

V Carbondale III zabila paní
G Jaubertová ráno dne 18 č'ce
svého manžela a jeho bratra Již

po dlouhý čas byla nešťastná paní
od obou mužů trýzněna a v ten
den jsouc oběma muži opět napa-
dena použila ku své obraně re-

volveru s tak strašlivým výsled-
kem Oba bratří Jaubertové dolo-

vali uhlí u Oraville a žili spolu
Navrátivše se domů po práci opilí
poručili Jaubertové aby jim při-

pravila večeři což ona učinila
Nežli byla ještě botová tu ji její
manžel počal tlouci a Jaubertová
utekla do ložnice a zde se sestrou

svojí se uzamkla Zuřící Jaubert
však vyrazil dvéře a ohrožená

žena uchopivši revolver který
ležel oa stolku vypálila na svého

muže tři rány a okamžitě ho zabi-

la Bratr zastřeleného se vrhnul

na Jaubertovou ale ta ho také

dvakráte střelila a on krátce na

to zemřel Jaubertová vydala se

úřadům a koroner svolal porotu
která po vyslechnutí případu spro-stil- a

paní Jaubertovou vší viny

místní unie jež nalézá se v práci
zvolila výbor který by se staral o

zaopatření práce pro stávkáře
V provolání k americké veřej

nosti jež bylo přijato se praví:
' Stopadesát tisíc našich spolu- -

dělníků v anthracitových dolech v

Pennsylvanii snaží se získati lepší
mzdy a zmírnění mnohých nepří-

stojností kterými trpí Oni se
snažili všemi čestnými prostředky
dohodnouti se smírnou cestou se
zaměstnavateli aniž by muselo

dojiti k stávce avšak zaměstnava
telé spravedlivé jich požadavky
odmítli

Zaměstnavatelům se patrně
jedná o zničení unie a my máme

právo brániti se proti tomu všemi

prostředky vzdor tomu však ne-

dopustíme se porušení našich

smluv

Zápas v anthracitové oblasti
bude veden tak dlouho pokud
naše požadavky nebudou povole-

ny aneb pokud kompetentní úřad
arbitrační nerozhodne že chybu-

jeme

Potřeby 150000 mužů a jich
rodin v takové prodloužené stávce

vyžadují veliké sumy peněz a po-

něvadž naše prostředky jsou
dovoláváme se pomoci

každého unionisty a každého spra-
vedlivého občana abychom mohli

získati měsíčně £1000000 k vy-

držování těchto stávkujících sou-

druhů My důvěřujeme že s tímto

obnosem můžeme pokračovati v

zápase pokud nebude získána

spravedlnost pro anthracitové

uhlokopy
Po přečtení tohoto provolání

ozval se jásot a na to hned dele-

gace z Illinoisu oznámila že po-

volila ze své pokladny $50000 ku

podpoře stávkářů Ohio věnovalo

í 10000 a Iowa a Indiána slíbily
svoji pomoc později
Na to konvence zakončila všeo

becným zpěvem písně "Amerika"
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— NA PRODEJI— V South

Omaze prodá se z volné ruky lot
a domek na 16 a S ul Majetek
ten jest úplně bez dluhů Všechny

peníze nemusí býti složeny hoto
vě Postačí když kupec složí

hotově I300 ostatní peníze dobře

zaručené možno spláceti Úrok

mírný Bližší podrobnosti sdělí
z ochoty adm "Pok Záp" 311147

— Ku konci tohoto týdne 0- -

tevře p J V Vacek hojně záso

bený obchod zbožím střížním a

obuví v Čísle 339 scv 24 ul Bude

zajisté jen s prospěchem každého

když se u něho zastaví a zboží

jeho si prohlédne Jak doslýchá
me zboží to jest vesměs nové Je-

likož jest p Vacek obchodník

zkušený vybral zboží to nejlepší
za ceny mírné a bude je také levně

prodávali Přesvědčte se!

— Proslýchá se že hostinští
south-omažš- tí hodlají zakročiti

proti nařízení mayora Koutského

aby hostince i nadále zavírány

byly v neděli V South Omaze

jest přítomně 88 hostinců a každý

hostinský utrpí za neděli škodu

$30 — ř 75 Jistý obchodník tvrdí
že South Omažané předminulou
neděli utratili v Omaze a v okol-

ních místech při nejmenším $3000
o kterýžto obnos byla So Omaha

ošizena

— Asi v polovici měsíce června

požádal občan Louis Zadina mě-

sto o náhradu 6oo ježto prý
vinou města majetek jeho na 36

a U ul asi v témž obnosu byl po-

škozen Zadina tvrdí že sklep

jeho následkem zátopy vodou se

sesul a též část základní zdi a že

kotle byly zaplaveny A to vše

zaviněno bylo prý tím že město

nepostaralo se náležitě o S ulici

a proto jest povinností města aby
buď majetek jeho do pořádku
uvedlo aneb Žádaný obnos mu vy-

platilo Záležitost tato odkázána

byla městskému návladnímu k

prozkoumání a tento se vyjádřil
že nikoliv město nýbrž Zadina
sám zavinil Škodu ježto postavil
budovu svou na místě velmi nízko

položeném

— Mezi občanstvem south-otnsžský- m

koluje 25 peticí jež

mají za účel přiměti mayora aby
dovolil hostinským míti otevřeny

obchody v neděli Petice ty byly

dány do obhu v pondělí pozdě

odpoledne a večer již četnými pod-

pisy občanů byly opatřeny Mayor

se prý vyjádřil že poleví poněkud

hostinským bude-l- i mu doručena

petice opatřena 5000 podpisy a

jest prý naděje že do příští nedě

le tolik podpisů bude sehnáno

Z POLITICKÉHO SVĚTA

Z Washingtonu

Pfistfhovalectvo za fiskální rok IQOJ

'otvolný prodtj pozemků v reser-

vaci v Idaho—Experiment jemui
' se nechce nikdo podvolili

Z přistžhovalecké kanceláře vy-

dán byl výkaz v němž uvedeno

jest jaký pořet přistěhovalců z

různých zemí přibyl za fiskální rok

190a do Spoj Států Úhrnný počet
přistěhovalců za tecto poslední
rok obnášel 648743 duší 382655
bylo jiných cizinců což íiní úhr-né- m

730198 osob
To jest o 160825 osob více než

v předcházejícím roce Z následu-

jících zemí byl příliv přistžhova-lectv-a

vřtší nežli loni a sice:
Z Rak --Uherska o 58599 dufif

7 Itálie o 42379 "

Z Ruska a Finska o 23090 "

Z Japonska o 9001 "

Z Nčraecka o 6651 "

Z Norvéžska o 5236 "

Z Řecka o 2194 "

Z Dánska o 2005 "

Ze Švédska O 7751 "
Z následujících zemí příštího-valectv- a

ubylo:
Z Irska o 1128 duší
Z Číny o 810 "

Z Turecka o 200 "

Nejvíce přistěhovalců přibylo
sem z následujících zemí:
Z Itálie 178385
Z Rakousko-Uhersk- a 171989
Z Ruska a Finska 107347
Ze Švédska 30894
Z Irska 29138
Z Německa 28304
Z Norvéžska 17484
Z Japonska 14270
Z Anglie 13575
Assistent komisař Richarda z

generální pozemkové úřadovny
jemuž svěřen prodej pozemků ve

Fort llall indiánské reservaci v

Idaho oznámil telegraficky sekre-

táři vnitra že se mu dosud poda-
řilo prodati pouze 14 domovin ze

210 jež se nalézají na pět mil

kolem města Focatella Kongres
ustanovil nejmenší cenu lio za

akr na tyto domoviny a tato cena

zdá se kupcům asi příliš vysokou
a proto je prodej pozemků tak

pomalý

Váleíný odbor vydal dne 14

července nařízení jímž jest gen
Chafíee sproítěn velitelství nad

vojskem na Filipínách a postaven
v Čelo odboru východního se

sídlem v New Yorku a určeno mu

zároveB kdy má býti na novém

svém místi Na jeho místo v Ma-

nile přijde major Davis a tice 30
září 1902 načež gen Chaííee se

svým štábem se přestěhuje na

Goveroora ostrov u New Yorku

Dr H W Willey hlavní

zemědělského odboruhledá
asi tucet zdravých mužů které

chce krmiti uměle barvenou a na-

loženou potravou Dr Willey
chce na nich pozorovat! jak jim

to bude svědčit Tyto pokusy koná

zemědělský odbor v souhlasu 8

nařízením kongresu z minu'ébo

jara
Účelem tohoto zkoumání jest

vyšetřiti zdali potrava do níž

bylo namícháno barvidla nebo

preáervaíní látky Ikodí lidskému
zdraví Doktor Willey bude oněch

jo mužů krmiti deset dnů takovou

potravou a při tom bude pozoro-

vali jak jim jde k duhu Na to je
bude krmiti opět 20 dní obyčej-
nou stravou a porovná výsledek
tohoto krmení t výsledkem přede
ilého Až tuto práci skončí má

podati o ní zprávu kongresu —

Dosud však se k tomuto experi-

mentu nikdo nepřihlásil

Republikánský státní sjezd ve Wls-- -

cousino

Ve sjezdu odbývaném dne 17

Července jmenováni byli následu-

jící kandidáté do státních úřadů:

Za guvernéra Robert M La Fol-lett- e

za místoguvernéra J O

Davidson za státního sekretáře

Walter L Houser za pokladníka

John J Kernpf za návladního L
M Sturdevant za superintenden-
ta veř Skol Č P Cary za že-

lezničního' komisaře John W

Thomas a za pojišťujícího komisa-

ře Zeno M Host — Proti kandi-

datuře nynějšího guvernéra La

Foletta stál Wbithhead ale týž
obdržel pouze 366 hlasů proti

790 jež odevzdány bjly pro prvé-

ho — Senátor Spooner byl v pro- -

všem svém jednání dle prohlášení
zásad sjezdem přijatých Poněvadž

tyto zásady byly zpracovány stra-

nou guvernérovou proti níž Spoo-

ner stojí jest možno že tento

neíli by se oné podmínce pod-rod- il

raději z veřejného života

odstoupí

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Tři místenka cyklonem zničena

Dle sporých zpráv které byly

zaslány do St Paul Mian byla
tři městečka zničena cyklonem ve

středu v noci Tato strašlivým
neštěstím postižená městečka jsou:

Borup v Minn a Emerado a

Thompson v N D Poněvadž

jsou všechny telegrafní dráty str-

hány tu nebylo možno obdržet!

žádných podrobných zpráv ale

vyslovují se obavy že při tomto
neštěstí ztratilo mnoho lidí své

životy —Městečko Dorup ležící na

Great Northern dráze jest obráce
no v ssutiny a ani jediná budova

nebyla hroznou vichřicí uchráně-

na Zprávu tuto poslal jeden

statečný telegrafista který unik

nul z rozbořené telegrafní stanice
s klíčem jejž připojil později k

telegrafním drátům a oznámil tuto

katastrofu do nejbližší stanice —

Tentýž osud postihnul městečka

Emerado a Thompson v sev Da-kot- ě

Všechny budovy leží zde v

ssutinách a trosky stanice Great

Northern dráhy byly vrženy na

trať a doprava tím přerušena
Městečko Thompson čítá 200 a

Emerado asi 250 obyvatelů —

Cyklon se vyvinul v okresu Woods
a letěl přes severní Část státu smě-

rem jihozápadním Účinky jeho

byly strašlivé U Winnipeg
Junction byl smeten ním celý vlak

s tratě zda-l- i však zahynuli při

tom nějací lidé to dosud nebylo
zjištěno Do těžce postižené kra-

jiny vypraveny rychle vlaky s po
mocí — V Grand Forks N D

strhnula se také strašlivá elektri-

cká bouře která byla provázena

krupobitím jež proměnilo se té-

měř v deŠf malých kousků ledu

Krupobitím zničeno všechno ose-

ní v okolí a také ohromné škody

byly způsobeny vichřicí Také v

Meckinocku Gilby Inksteru a

Conwayi způsobeny ohromné ško-

dy touto bouří— V Minnesotě za-

bita byla u Ulen celá rodina
a tisíce akrů osení zde

bylo bouři zničeno

Zkázonosný výbuch v stříbrodolu

Ve středu o jedné hodině v noci

nastal výbuch ve dvou skladištích

střelného prachu nalézajících se

v hloubi 1200 st v šachtě Dalyho
stříbrodolu v Park City Utah a

výbuchem tím způsobeny otravné

plyny jež naplnily celý ďůl a vni-

kly také do vedlejšího důlu Onta-

rio V zkázonosném tom výbuchu

zahynulo nejméně 35 horníků

Třiatřicet mrtvol těchto nešťastní-

ků bylo již vytaženo z dolu na

povrch a při těchto zachrafiova-cíc- h

pracích ztratili život dva sta-

teční horníci kteří snažili se za-

chránit! své ostatní soudruhy

Nalykali do sebe totiž tolik otrav-

ného plynu Že vypustili ducha

sotva že byli vytaženi ze šachty
Uba doly naiezi uaiymu a v

hlubinách jich nalézá se dosud to
lik otravných p'ynů že byly

všechny další zachraflovací práce
zakázány Celé město nalézá se

následkem této katastrofy ve

smutku Park Lake jest obýváno
pouze havíři a jich rodinami

skoro z každého domu padnul ně

který člen rodiny za oběť kata

strofě udavší se v stříbrodole—

Výbuch prachu y dole byl tak

hrozný že každý byl ním probu
zen do vzdálenosti jedné míle

V dole byly všichni koně zabiti

silou tohoto výbuchu Obyvatel
stvo celého měslečka spěchalo k

dolům a v nářku přihlíželo k po

malým zachrařlovacím pracím Ve

West dolu kde se výbuch udál

pracovalo 150 havířů V Ontario

dolu pracovalo jich 100 Ačkoli

každý pokus vstoupiti do dolů
znamenal býti připravenu oa smrt

tu přece mnozí havíři neváhali a

majíce sté obličeje zabalené

mokré plátno spustili se do vnitř
a zachránili několik havířů naléza

jících se v bezvědomí Ze zachra- -

i
— V pondělí odpoledne odbý-

vána byla poradní schůze členů
městské rady s předsedou Park-hurste- m

a několika členy Live
Stock Exchange ohledně zřízení

viaduktu přes železniční tratě buď
na N neb na O ul Bylo usnese-

no že členové bursy opatří od
Union Pacific dráhy a od Union
Stock Yards Co jakýsi určitější
návrh a předloží jej městské radě

— Minulou neděli vypadalo to
v South Omaze opět jako po vy-

mření I v nejživější části města

panovalo mrtvé ticho a na ulicích

nebylo Človíčka téměř k spatření
Velké zástupy obecenstva hrauly
se z města do míst okolních aby
užily krásné pohody nedělní ku

svému zotavení Hostince v mě-

stě byly opět zavřeny a5 se pro-

slýchalo že hostinští hodlají zá-

kazu maybrovu vzdorovati Pouze

pět hříšníků bylo zatčeno pro pře-

stoupení zákona Prvním z nich

byl sklepník v hostinci Grant Kel-logg- a

Henry Schmailing Za ním

lapli policisté sklepníka v hostinci

Lawrcnce 0'Connora~Ba Q ul

Patricka 0'Donnella později Her-

mana Angcra hostinského na záp
Q ul Patricka Fennella hostin-

ského na 27 a Y ul a konečně

Louise Humplea hostinského v

Brown parku Všichni zatčení

byli propuštění na vlastní svou

záruku V pondělí ráno postave-
ni byli před policejního soudce a

přelíčení s nimi ustanoveno na

den 30 července Obžalované

zastupoval v zájmu sládků advo-

kát A S Ritchie z Omahy a slá-

dek Jetter podepsal záruky

— Městský pokladník Hovre

rozeslal v pátek 500 poštovních
lístku osobám jež dluží městu

osobní daně Howe kojí se nadě-

jí že tímto spůsobem rkolektuje
slušnou částku peněz jichž měst-

ské správě bude letos velice za-

potřebí

— V neděli kolem 6 hodiny
večerní skonala po delší chorobě

krajanka pí Františka Pípalová
vdova po Janu Pípalovi Zesnulá

paní byla asi 42 roky stará Po-

hřeb odbýván byl včera na kato-

lický hřbitov

— Pondělní večerní zasedání

městské rady trvalo sice pouze

půl hodiny ale dosti práce bylo

vykonáno Podána byla žádost

podepsaná četnými občany aby
ihned opravena byla L ul mezi

36 a 40 ul ježto prý sa nalézá

ve stavu prabídném Žádost ta

odkázána byla výboru na ulice a

uličky a městskému inžinýru
Radní Queenan podal ordinanci

pravidlující rychlost parostrojů a

vlaků v hranicích městských Po

vyřízení ještě několika naléhavých
záležitostí týkajících se po většině

žádoucích oprav odročena byla
schůze na dnes večer

— Školní rada otevřela v pon-

dělní večerní schůzi nabídky na

postavení cihelného přístavku o

ďvou světnicích ku Škole Albright
a přijata nabídka krajana Frank
J Kavana v obnosu $2949
— Krajany naše upozorňujeme

na nový obchod střížní a obuvní

který ku konci tohoto týdne
otevře na 24 a N ul chvalně

známý krajan p J V Vacek Pan
Vacek jest zkušeným Obchadníkem
a po dlouhá léta zaměstnán byl

jako klerk v předních obchodech

omažských Obchod svůj zásobil

vesměs zbožím novým' jež bude

prodávat! za ceny mírné

Nabídnuti k sňatku

3 tem 23 rokli stár v Jakémkoliv povo
láni uvědomily jmenovaly fádny 1

berký a dobrého srdce Jelikol nemám
českých dírek hledám touto cestou řid-

nou zachovalou diWu od 16 do 24 let

Podobizny se vymění a xa úplnou ml- -

fenlivost se ruci veaaisi ae vjíreui
Nibldkr zatlete laskaví na adresu:
Pokrok Západu Omaha Xeh 51k4

kem a že ono jediní jest léčivým
že upravuje žaludek aby žádal

potravy a aby ji rychle strávil a v
čistou krev přeměnil že má vý-

borný účinek na ledviny a játra a
že nedopustí aby nastala zácpa
nebo průjem Když pokrmy jsou
řádně stráveny jest stolice vždy
pravidelnou není třeba žádných
léků Trinerovo léčivé hořké víno

jest zárukou zdraví a '
síly jest

ochranou proti chorobám letním
K dostání v lékárnách a u vyrabi-tel- e

Jos Trinera 799 So Ashland
Ave Chicago Ills Muww--- t

-
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PŘIJMOU se 'rot:rosvaiani patontntrh leVi vftaíkti kohmí
krmiv pro dobytek línech predmeti m

v Nbrec Smlouva na leden rok
emane muuD splatné katdy meeie ctovjiI
vluby AdrMw: Drawer H Blair Neb (1

Předplácejte na "Pok-

rok Západu" pouze $100
ročně

4ta - - rtrf

o hmotnou podporu pro stávkující

uhlokopy
Konvence přijala jednohlasně

tato ustanovení o něž se přimlou-
val tak mistrným spůsobem presi-

dent Mitchell:

1) Aby národní pokladník byl
Bplnomocněn a aby mu bylo naří

zeno by vyzvednul $50000 ze

zálohy národní pokladny a ode

vzdal je k disposici úředníkům v

distriktech čís 1 7 a 9 (které

jsou distrikty stávkářů)
2) Aby ke všem distriktům

poddistriktům a k místním uniím

bylo appelováno by k podpoře
stávkářů povolily tak velké obno

sy jak pokladna jejich jim dovolí

3) Aby uvalen byl poplatek 10

procent na hrubý výtěžek všech
členů místních unií v distriktech
čís 6 8 12 19 23 a 25 a popla
tek $1 týdně na všechny členy
místních unií v distriktech 2 5

11 13 14 15 16 20 a 21 k pod
poře stávkářů '
4) Tento poplatek budiž pla

en přímo od místních unií národ
nímu sekretáři a místní unie buď
tež zodpovědný za řádné jeho
placení
5) Poplatek 25 pročet budiž

uvalen na služné a mzdy všech

národních distriktních a poddi
striktních úředníků a organisátorů

6 ) Tento poplatek má započít!
dnem 16 července 1902

7 ) Všechny přfspSvky od ná-

rodní úřadovny v antbracitové
oblasti budou rozděleny stejno-
měrně každému anthracitovému
distriktu dle počtu uhlokopů a

důlních dělníků jak jest udáno v

v nejposlednější uhelné zprávě
"V

lW&VM


