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ZELENÉ "TRADING STňMPS"

Ct redakeel Pěkně vás

pozdravuji a posýlám jeden
dolar na Pokrok Záp Četl

jsem ho u p Emila Zoubka
a moc se mi líbí

Zůstávám vás

John Tesař
Clarkson Neb
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(2 tucty kvartových lahví)
—euna

! (2 tucty pintových lahví)
--cena

žeoá na mnoho bloků To jest

tem v mírnosti spravedlnosti a

míru- - McCleary odpovídaje jmé
nem oižMho domu kongresu mlu
vil o Washiogtonově lidské strán-

ce a zmínil se o různých pově
stech z nichž vysvítá humor jenž
probíhul Žilami velikána i tehdy
když se setkal s nepřekonatelnými
překážkami načež poukázal na

vřelé přátelství jaké stále mezi

Francií a Spojenými Státy jest
udržováno Čímž slavnost skon-

čena

Universita kteráž od r 1821 až

dn nedávná byla známa jako uni-

versita Kolumbijská odevzdána

byla veřejnosti pod novým jménem
universita Jiřího Washingtona
Slavnosti s tím spojené pozůstá-
valy z průvodu důvěrníků univer-

sity sboru profesorského a stu

Z Wishlnftonu

NcjvySlí epwlkuvý soud uznal

předminulé úterý výrokem svým
ústavnost i platnost protitrustové
ho zákona v Kansasu Výnos uči

v oil soudce Brevyer ve přiSmileyho
proti státu Kaasasu Smiley v

roku igoo založil v okresu Bush

jednotu obchodníka obilím již
zařídil jako trust tak že jednota
mohla pak určovati ceny obilí dle
své libosti a rolníci jí byli vydáni
na milost Došlo k soudu a nej-vyš-

soud obžalovaného odsoudil
Tento se odvolal k 'nejvyššímu

spolkovému soudu kterýž opít
potvrdil rozsudek proti němu vy

daný V rozhodnutí se praí Že

jest zákon protítrustqvý v souhla-

su s právy státu a s jeho mocí na
řízení domácí politiky a z té příči

KromS toho že doutanote nejlopfif lahvovó j)lvo dosta

Paule nete teJí avojnftHounou uoonoiu v zcicnycu irnu- - v'
Ing Stamps"

'

Objednejte rI poSlou neh telefonem 1800 nebo 1085 Ej

všecko ohněm stráveno a v ssuti-nác- h

Obchod a doprava utrpí
tím nesmírné Škody se z

toho tak brzo nevzpamatuje čtr-

náct čtverců nákladních budov a

padesát akrů nejmodernějSích pří-

stavišť doků a skladišť jest úptaě
ohněm zničeno Dva největší ele-vator- y

na světě padly ohni za oběť
a v nich přišlo na zmar dva mili-

ony bušlů tibilí Dále shořelo

dvacet tisíc balíků bavlny několik

tisíc balíků cukru mnoho tun ba-

vlnového semeoe a oleje mnoho

milionů stop dříví a veliké zásoby
všeho toho co se po železnici

vozí Škoda se odhaduje na

$5000000 OheS se rozšířil 0

úžasnou rychlostí tak že shořelo

mnoho set vozů naložených zbo-

žím vzdor veškerému úsilí Želez-

ničních zřízenců již je chtěli do-

pravit! na místa bezpečná

dentů do místnosti divadelní kde

pojmenování provedeno Řečí pro
nesli Člen nejvyŠšího soudu spol
kového Brewer a bývalý generální

POMNÍKY
žulové a mramorové

Frank Novák
1413-1- 5 So 13th St Omaha Neb

(naproti Motolu Praha)

návládní McVeagh

Zasedáni 58 kongresu

V niŽSím domě přijato bylo ve

čtvrtek povolení na řeky a přísta
vy v' úhrnném obnosu 117234 CTTJ Velký aklad kríná príco a zaniCena Kaptt

f%tý!zy il pomník v Omaze Co wíctřite záplat657 Dodatek aby prohlubovacl "W Mamě- " "

varn více nez comu
stroj vládoí převezen byl z Bosto
nu do Chicaga propadl ježto se

—V Dátek spáchala samovraždu

Napoleon a lékař

Napoleon se nesmírně bál že

raní jej někdy mrtvice Když

ptal se svého lékaře Corvisarta

obdržel tuto odpověď: "Mrtvice

jest vždycky nebezpečnou- - ale

dává výstrahu zřídka přichází bez
ohlášení První záchvat bývá

bychom užilí právní formy pouze

předvoláním k soudu a napome-

nutím soudcovým druhý jest po

kutováním že jsme napomenutí

ny ze zákon ten neui na úkor

spolkové ústavě

Velevyslanec francouzský Jusse-ran- d

odevzdal kongresu mosazné

poprsí Jiřího Washiogtooa jehož
mramorové poprsí bylo zničeno

pfi požáru kongresní knihovny v

r 185té Slavnost s odevzdáním

poprsí spojená odbývala se v ro-

tundě kapitolu kde velevyslanec
JuBsnrand promluvil ve jménu
Francie jež poprsí darovala a se-- k

' nátor Wetmore z Rhode Island a

kongresník McCleary z Minnesoty
v promluvili za oba domy kongresu
V Prozatímní předseda senátu Fryé

f předsedal Faní Jusserandová
stáhla roušku poprsí zakrývající

i Slavnost zahájena byla v ix
hod dopoledne v přítomností se- -

nátorů kongresníkft a značného

počtu obecenstva Předseda se-

nátu Frye a mluvčí domu nižšího

doprovodili vele vyslance francouz

ského do rotundy a kdyŽz poprsí
odstraněn byl americký prapor
odevzdal Jusscrand do zvláštní

schránky dějiny poprsí a prohlá-
sil že přijetím daru toho zpečetě-
no jost věčné přátelství mezi Spo-

jenými Státy a Francií Na to se

} celá spelečnost odebrala do presi-

dentovy BÍní při senátu kdež

senátor Wetmore přečetl resolnci

kongresu kterýž dar přijal a vele-- )

vyslanec přednesl odevzdávael řeč

as tohoto znění:

"Velký národ nezapomene ni- -

kdy velikých Číon a velkých pří-'- l

kladu svých předků a proto Žádný
V muž v kterékoliv zemí nezasluhuje
é vřelejší vzpomínky než Jiří Wash-- f

ington On skutečně byl mužem

prozřetelnosti žádný z velikána
vaSích nebyl by to aby vykonal
tak dobře co vykonat on a kdyby

I byl Žil v jiném období vaSÍ histo- -

ríe nebyl by se stal občanem tak

prospěSným Možná že by byl

nevykonal úlohu Lincolnovu tak

neuposlechli a třetí jest arestem
Zvláštním jest že tento lékař sám

mrtvici podlehl což jest důkazem
toho že i ten kdo zná následky

prvních příznaků nemoci si jich
nevšímá Co bývají příznaky
téměř všech těžkých chorob?

Nechuť k jídlu a tělesná slabost

Podaří li se nám tyto dvě nepři

jemnosti rychle odstraniti často

velkou nemoc zažehnáme Tri- -

organisace dělnické tomu protivi-

ly uvádějíce za důvod Že vláda
dělofkům málo platí a že neza

méstnává dělníky uniové Dále

usneseno požádat! tajemníka vni

tra o sdělení nebyly-l- i nějaké pe-

níze povolené aa Indiány zpro-

nevěřeny úřadníky a duchovními

ve prospěch náboženských sektář

ských Škol a účelů
V senátu téhož dno přijata před

loha na zavedení vlády na pásmu
panamského průplavu a ujednáno
že zbývající úpisy panamské dráhy
budou'skoupeny a ne zničeny Na

to pokračováno v přelíčení se

soudcem Swayaem dlouho do

nocí

Týž den učinil president Roose-
velt prohlášení že svolává senát
k mimořádnému zasedáaf na 4

března v poledne aby mu mohl

poslat! sdělení jež bude míti po
ruce V zasedání tom mohou být i

pouze potvrzena jmenování úřad-ník-

a smlouva se Sao Domiugo
V pondělí skončeno bylo v se-

nátu přelíčení Chas Swaynem
distriktním soudcem severního di-

striktu floridského a týž sproštěo
všech obžalob podaných proti
němu nižším domem Hlasování

započalo v 10:10 hod dopoledne
a trvalo až do 1145 hod a hla-

sováno ceikem dvanáctkráte o

každém článku obžaloby zvláStě

Po skončení záležitostí té jejíž

projednávání vzalo mnoho času

přijata byla předloha kterouž se

povoluje 1(00300000 na válečné

loďstvo

Týž den v nižším domě přijata
předloha povolující 162272280
na různi civilní vydání zároveň" s

dodatkem Bunona z Ohio že má

býti použito žuly při stavbě vládní

budovy v Clevelandě O

zastřelením se Sadie White v Cam-

bridge hotelu a sice následkem

vleklé nezhojitelné nemoci

—Městská rada béře do opravdy
v úvahu plán pořídit! stroje k

elektrickému osvětlování radnice

kteréžto výhody hodlá použiti i

knihovní rada a pakli se plán
uskuteění bude i budova v níž se

nalézá veřejná knihovna z radnice

osvětlována

— Álva Snyder z Homer Již
Dak jenž svědčil proti obžalo

váným pašerákom prodávajícím
kořalku Indiánům dostal se do

velmi choulostivého postavení %

něhož tak lehko mu nebude možno

vyklouznout! Když byl totiž při
několikadenním výslechu před

spolkovým soudce Mungerem po
dal svědectví proti obžalovaným

prohlásil ve Čtvrtek z Cista jasna

všechny výpovědi své za' nepravé
kdežto v pátek opít vyslýchajícímu
jej právníku A W Jcfferie?ovi

sdělil že povodní svědectví jeho

bylo pravdivé a on pouze násled-

kem výhružek se strany obžalova-

ných prohlásil je za lživé Soudce

Munger ovšem nebral podobné ko-

trmelce svědka za žert a proto jej
dal zatknouti pro křivopřísahu a

dal jej pod záruku f 2000
— Obvyklý zimní Žert "házení

sněhovými koulemi" dle všeho

přijde hezky draho Gus Smithovi

a Harry Elliottovi Tito totiž na

Douglas ul mezi 10 a 11 házeli

sněhovými koulemi po kolem je
doučím lohn Ántersovi Čímž kůfi

eerovo Léčivé Hořké Víno jest v

tom ohledu lékem nepřekonatel-

ným mějte je doma a užívejte ho

při první známce nevolnosti Mů-

žete je dáti dítěti i dospělémupro-tož-
e

jest to jediný lék neobsahu-

jící jedů a jiných škodných pří

— Pani Fern Kennedy žádá od
měst? £1500 náhrady za zranění

jež utrpěla pádem na omrzlém
chodníku

— Budova na severovýchodním
robu 16 a Howard ul byla pro-

dána k odklizení na místě onom

pak postaví "Spolek křesťanských
mladíků" novou budovu pro účele
své jakož i částečně pro účele ob-

chodní
— Divadelní společnost Wood-ward&Burgc- ss

pronajala pozemek
na Ilarney ul blíže tú na 25 let
a postaví na něm divadelní budovu

pro laciná divadelní představení
Rozměr budovy bude na pojmiití
1300 osob

— Ve čtvrtek večer přednášel
jeden z Japonců zaměstnaných v

Cudahyho jatkách v budově zdej-

ších křesťanských mladíku pří
kteréž příležitosti ujiíťowal Ame-

ričany o jistotě vítězství Japonců
a o velikém užitku toho pro Ame-

riku vyplývajícím Stojí zajisté
za uvážení odvaha těchto lidí

jakou sami sebe uvádí vo spo-

lečnost tuzemskou i způsob jímž

veřejnost na sebe upozorfiujf Není

se věru co divit že pak získávají
sympatie zdejšího lidu

Ernest Boiler z Noríolku stal
se obětí neznámého fiíbala jemuž

zapůjčil $10 na záruku nákladního
lístku kterýž však napálený ven-

kovan později shledal býti padě-

laným

—- Záhadným způsobem zraněn

byl E R Morgan v č 15 18 sev

17 ul bydlící Tento totiž ode-

šel v sobotu večer z domu do blíz-

kého řeznického obchodu páně
IlouŠkova kamž však nedošel a

později nalezen přede dveřmi své
ho domu ve stavu velmi zbědova-

ném a v bezvědomí Dosud ne-

bylo možno rozluštit! záhadu tuto
má se ale za to že se v případu
tomto jedná o loupež

Přcdplatte no na 1'okrok
pouze $1 ročné

sad Chcete li lék na dokonalé a

přirozené vyčištění krve spole
hněte na Trinerovo Léčivé Hořké

Vlno taktéž ve všech chorobách
žaludku Jos Triner jediný vy

rabitel 799 So Ashland Ave

Chicago 111

♦dobře než on vykonal úlohu

Washiogtooovu a to tak skvěle

jak jen si možno pomyslili Nej- -

skvělejíí otázkou ježto to byla

Srážka buď Život aneb smrt bylo

yšeřiti zdali pokus revoluční

btide kolébkou aneb hrobem ame-

rické svobody Nechť potomstvo
třebas Časem velice oddálené za

Rátané co nejblíže u svého velikého
-- předka u jeho zásad u jeho víry
ve svobodu skvělého jeho cíle a

je-- li mi dovpleno připojit? osobní

přání u jeho přátelství k Francii"

jeho le splašil a v divokém úprku(

Jo Lile Mi 2 okolí!

Všem milým příznivcům a odbě-

ratelům "Pok Záp" ve zmíně-

ném okolí sdělujeme Že

FRANK A HUBKA

přijal z vzácné ochoty laskavě na

sebe jednatelství našeho listu

Prosíme tedy všechny naše kraja-

ny aby se ve všech záležitostech

"PokZáp" se týkajících spinou

důvěrou obrátili na p F A Hub-

ku jenž jim ochotně poslouží

Vyd "PokZáp"

vrazil do okna nedalekého salonu

kteréž vyrazil a těžce se zranil

Aaters sám vymrštěn byl z povozu

proti cihelnému rohu tak prudce
že omráčen zůstal ležeti Páni

sporti zajisté zkrotnou nežli vše

to vyzobají co si ve své zbujnosti

byli nadrobili

Zhoutný pyiir
V New Orleans vypukl v neděli

v 8 hodin večer hrozný požár
který zničil celé nákladní nádraží

dráhy Illinois Central Dráha ta-

to která v New Orleansu končí

měla tu ohromná skladiště rozlo

[ Senátor Wetmore přijímaje po- -

prsí vyslovil přání aby tyto dvě

V sesterské republiky zůstaly povldy

( příkladem a vadkyoěmi před avě- -
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