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Založen 1871 Omaha Not) vo Ntředu dne 22 Nrpna 1000 itoéník XXXVI--XínI- o i

--~ y
připočítáme k plodináiii výtěžek
dobytka činil výtěžek za letošní
rok $(i7:íi000000 tudíž o šestZ AMERIKY $ 2 millionú více než v roce přede
šlém Sena umií letošního roku to
lik jako v letech minulých V ih

kterých místech tento nedostatek
budou pociťoval při přezimováníKansasská úroda

Kansasský atátní zouiřdólaký d dobytka

Bryanovo velké dílo literárnípuirmcm vydat dne J4Nrpna zprft
vil o výsledcích letošní úrody din mimu nakladatelská firma

Funk a Wagimlls Co oznamuje žein lze soudit zc úrodu v Hiátu tom

byla znamenitou Zprávu tu vyku v době iiejhlížší vydá velkou kni
Ilji' ŽO podzilllllíllO obilí HkliCIIO

byjo více než 1)1000000 bušlů což

slán bude Npolcčnf) h výtěžkem
omažské slavnosti svému účeli bé-he- m

tohoto týdne

Drobné' zprávy
V lam Angelcs Hrazíly no dne

PI srpna pouliční elektrické káry
pří čemž bylo jedenadvacet lidí
zraněno

Vláda kupuje ve velikém
množství Hlříbro nu ražení drob-nýcl- i

mincí' Předpokládá se hi
těžba stříbru sloupne

V Minnesotě jihozápadně od

města Biwabík vypukl velký les-

ní požár Celá hIu akrů houštin a

podrostu vyhořela u požár zuří
dále Na mnohých místech způ-

sobily požáry škody ohromné

mnohých míst přišli o ee

lý majetek u byli nucení své do-

movy opustili

Přesvědčení žu ženatí zřízen-

ci jsou stálejšími než Nvobmlní

přimělo Oooperu ředitele Hwífť
o vy odbočky v Jersey Cíly k to-m- u

žo wlíbil Nvým wvým klerkňm
a pomocníkům většinou to Htu-rý- m

niládencňui Žo každému za

schodiště a hladil si šedivou bra-

du Policistu Wnrreii jej chvílí

pozoroval a ihned byl přesvědčen
že má před Hcbou exemplář tram-p- a

i neváhal m h tím svěřili svému

soudruhu "To snad není trump"
odvětil soudruh "Zdá se mí že jo
to antousek z Yorkville Ovšem

na schodech sedat nemá" Hned

oba policisté přistoupili k němu u

vyzvali ho aby šel s nimi na poli-

cejní stanici — "Profit" tázal Ne

udiveně) Ktarý muž — "Nemáte
za prvé sedat na Ncliodcch u za

druhé nepotřebujeme zda tuláků

Čím ho vlastně živíteí" ptal se roz-

horlené policista — "Nu když to

musíte vědět— tedy politikou Mé

jméno jest Pennypecker a jsem

guvernérem státu Pennsylvnuie"
Policisté zůstali státi jako kdyby
hrom byl do nich uhodil Ihned

poznali žo cizince mluví pravdu a

šli zase hvou cestou Leř guvernér
sám uznal Že nu schody sedali ne-

měl a rovněž í on odešel

Tyřui vo Washingtonu

Tyfová horečku rozšířila se ve

veliké mířo ve Washingtonu 'r

ti
jest a z dosud největší úroda

hit Pryaiiovoii již tento v něko-

lika dnech dokončí Kniha ponese
název "The VVorlds Fapious
Orations" a bude prý dílem v kaž-

dém ohledu pozoruhodným Ne-

bude to kniha jedna nýbrž deset

(4'to Htňtň (loiiílciii Správa ta
'

immujo dalo že za posledníc
deset Jet sklizeno bylo v Khmhuhii

705000000 bušlů pšenice líovn a jedna prý bude zajímavější dru
líé Jedna bude pojednávat o fto- -kukuřice pěstovala ho vo velikém

množství a jak docílená úroda

přímnoii radost nad letošním ú

Hpěchem České školy a nepochy-

bujeme že zdárné pokračovali
bude i v roce příštím

Opčtně veliké zemětřesení

Veliké zemětřesení při němž

sta a sta lidí přišlo o život stíhlo
dne 1(5 srpim město Valparaiso v

CJiile Ačkoliv už dosud jsou
zprávy neúplné přece dle nich
lze Houditi že Viilparuiso bylo

sti-žen- o

tímž(! osudem jako Hnu Fran-eisk- o

Hylo pocítěno celkem 150

otřesů a účinky jich byly hrozné
Hkorem všechny prominentní bu-

dovy byly zemři řešením zničeny
Záhy po prvních otřasech vypukl
oheň takže povstalý zmatek byl

ještě zvýšen Železniční spojení
n městem je přerušeno Zemětře-

sením byly koleje v okolí města

zkřiveny a přivedeny do takového
stavu že doprava po nich je úplně
nemožnou Elektrická a plyno-
vá vedení jsou zničena Obyvatel-
stvo ve velikém množství opouští
město Tíovněž i na ostrovech

byly pocítěny o- -

cku jiná o Hímě o Anglii atd V
Nvřděí h dohrám úspěchem Oby jedné knize zahrnul bude prý úsu
viitelstvo v státě KansiiNu má ulo dek o Kvropě Ve třech dalších
ženo v bankách průměrné $10000

každý
knihách rozepíše no Mryan o Ame

rice Očekává ne že pro dílo bu

de vzbuzen veliký zájem a že vyPokladník padlé banky učiní vy
znaní jde v několika vydáních Rovněž

se předpokládá že Brytm získáHenry M Jfenng pokladní
padlé Milwaukce Ave Stalé Han dennfi oznamují no nové případj

knihou touto dobré jméno liti

rární

Nový veliký podnik

onemocnění Až dosud oznámenoky v Chicagu prohlásil žo vyzná
hi: ze všeho aby cela veřejnost do bylo přes 500 připadli a nemine
věděla 8i o pravém Hlavu věcí téměř dne uby některý nemocnýNa panamském Hjczdé v Hio
Očekává ne mnoho zajímavýc Janciro v Urazili! znovu přetřá hrozné chorobo nepodlehl Kov-ně- ž

loni zuřila zde tato nemoc ulo % X

Hána byla otázka ntavby železnice
třasy Z docházejících zpráv vy

podrobností a seiisačnícb odlialo
ní z nichž mnohá postaví do pra
vého světla život tak zvané yyso

která by Hpojovala Hpoj Klály se

střední Amerikou a kraje Jiho- -
svítá' že zemětřesením postižena
byla i jini města na Pacifickémké společnosti Zatčený pokladiií íunerické h hlavním městem re

prohlásil že nebude Šetřili nikoho

nu v takové míře jako roku letos

ního Ilylo pátráno po příčinách
této zhoubné nemoci alo až dosud

marné Jest přírozeno že jeden

případ zaviní další ale eo Jo pří-

činou tak rychlého rozšiřování ne-

moci dosud se neví Potraviny

publiky Argentiny O plánu tomtopobřeží Jižní Ameriky

Krajan se obětoval
bylo rokováno uz jednou v minui té příčiny že mnozí vinníci dě

lají mi před veřejností nevinnými Krajan Štěpán Kostka mladý lém m kongresu kte-

rý odbýval se řed čtyřmi roky vVýpomoeny státní veřejný žalol
c prohlásil že Ilering je ochoten jsou nyní podrobovány důkladné

a nadaný hudebník bydlící v ř
IJ2I Haddon Ave v Chicagu obě

toval svůj život snaže se od ulo
Mexíco City ale nyní je nadřje
že plán tento Htane se skutkemvyznat ho zcela ze vSeho — Poli

eejní inspektor Hhippy naš nutL zachránili Carríi Anderson
prohlídce a zvlašto mléku věnová-

na jest péče nemalá Mlékaři jsou

přísné varováni před falšováním
Tato nově projektovaná dráha ve

Hkřínku již bezpochyby prchající ovu která při tlačenici cestují Ha by přes Andesské Vrchy a mě

platí $00 kdo ho ožení První od-měn- u

tuto získal jakýsi Thoma
McBrido

Jak ho z Now Yorských IíÍhIú

dovídiime přibyl v sobolu dnu 18

srpna do New Yorku pražský
městský rudni dr Alfred Baštýř
aby zdo studoval vyslóhovaleckou
?l?ukii Posláni dru Bašlýřo jo
úřední

Poslední zo stromů které ní

Abraham Lincoln před xvým
v Hpriiigfiebl JIJ zasázel

byl v těchto dnech větrem pora
žen

V Kitigfíslier Okla byl po-střel-

7()letý Oeorgo C Peck (I

H ilďeoiu rovněž UOIetýni star-

ci: tu Mezi oběma Htarci panovu-l- o

staré nepřátelství
V 1 'Uiperance Mich zastře

1U mladý farmář Henry Mciii-hur- dt

ve své Ntáji svého bratra
Nu to zapálil stáj Mrtvola fiunná

řovu nalezenu plameny nlrašně

Désná rychlost
Právě se tvoří společnost kte-r- á

zřídili hodlá přímé spojení Chi-

cagu a New Yorkem a zamýšlí
lidi vlaky elektřinou

línanými v několiku málo hodi-

nách tam i zpět Jest to pravým
úkazem naší doby Všo řítí ho v

cích kteří v Koulil Ilaven dostatipředseda banky cli tři vzíti fiebou Mnozí tvrdí že hlavní příčinou
toho jest špatná Ntudniění vodau v té byl zápisník v kterém de se chtěli na parník již na páteř

ní cestu do Chicaga se vydávajífraudant mři naznačeny tři e jiní prohlašují že množství pleve
Kly ze Spoj Obcí a sice do lako le v ulicích Jest pravděpodobnilcí byla sražena do vody Jakmile

vycb států kde cítil by ho ponf Kostka který byl zaměstnán jako žo hlavní příčinou jest nečistá pit-

ná vodakud bezpečnějším Na vypátrá pianista ve Virginia lleach Hpa
ni Stenslanda vypsaly chicažské třil eo se stalo jako šipka za div

kou se vrhl Nebohý hrdina při
Zdar Havlíčkovy oslavy v Ra-venn- a

Neb

Dne 20 července uspořádána

banky spojené v tamním Clearing
House odmřnu $5000 Podvody
převyšují daleko sumu jež v prvé

la by odbočky ku břehům moř-

ským o rovněž i do nitra různých

krajin Výbor který na uskuteč-

nění této pan-americ- dráhy pra-

cuje pozůstává z následujících:
Henry O Davis bývalý senátor
Andrew Oarnegie J I) Casasus

americký velevyslanec v Mexicu
Cli M Peper inženýr a Lago

Ariaga z Hucnos Ayres Dráha ta

byla by 10000 mil dlouhá ale ne-

bylo by třeba klásti nových kolej-

nic po celé této délce ježto z New

Yorku do Mexicu a z Bolivie do

Tluenos Ayres dráha již vede By-

lo by pouze třeba tyto dráhy spo-

jit což vyžadovalo by položení

tom zahynul ale dívka byla za

chráněna Kostka byl stržen prou
byla v Ilaven na Neb Havlíčkovadem působeným kolem parníkudivili odhadovaná byla na 2 mil

liony Mladý Stcnsland syn před nou loď a utonut drive nez mu onIuvii jež Hctkala se h náležitým
zdarem O slavnosti této píše kra- -

sedy výše jmenované banky jenž mohla býti pomoc poskytnula
sam vydal se úřadům prohlásí Mrtvola jeho byla teprve po dvou

hodinném hledání nalezena Mlaznovu ze otee jeho spáchal sebe
i1

jan i Fiala i zuo zasuam varn

poukázku na $3175 na pomník
Havlíčkův Měli jsmo zde oslavu

památky padesátiletého výročí ú

mrtí velkého národního miičenní- -

b' Kostka narodil se v Chicaguvrazuu xyy později byl propil
stěn nn záruku $10000 před 20 lety a hudbu studoval nn

Dětské divadlo v Yukon Okla Shervvoodovř konservatoři Mři ho 3700 mil kolejí I toto stálo by
(a českého Karla Havlíčka Bo

brzku ženit i a nevěsta jeho divDítky řeské školy v Yukon
y t v '

pred iiemysiio na následky jedi-

nou touhou každého člověka zdáslušné peníze Dle výpočtů A J
rovského v tyž den jako u vns v

rmšílt nad náhlou jeho smrtíukul uspořádají na ukončeni Casata každá míle vyžadovala by Omaze Slavnost uspořádána byškolního vyučování divadelní 10 až HO tisíe dollarů Dle těchtoÚroda ve Spoj Státech la na farmo E 8kocdopole Sešlo
představení a deklumatorní zába

výpočtů stála by stavba asi $18"
KMitcie anifrickycli železnicvu v neděli dno 2(1 srpna 190ti v se nás přece hrstka Ti všichni

přišli kdož maji vo svém rdei
000000 Oarnegie pry prohlásil

jsou přesvědčeni ze jesti nikdy že vláda Spoj Států byla by osíni Rádu Jmu Žižka ř C7 ZC1U

Program je pečlivě spořádaný ii netěšila se zeme takovému blaho aspoň trochu porozuměni pro na
c hol na přispět i určitým obnosem k
uskutečnění kdyby i ostatní stá

ší národní vře což i mne potěšilobytu jako v době přítomné Znalézáme v něm mimo divadelní

hry "Srdce ze zlata" od učitele Každý kdo slavnosti léto byl pidošlých zpráv j viděli že železní
ty Peru Ivpiador Columbia

se býti dosíui cíle eo nejrychleji
iii-b- o klesnout i Nejdeme ftlw letí-

me V ímim své týti'u mety nej-dřív- e

zapomínáme že v běhu

jest zapotřebí Nvěžesti a síly u že

nikdo nezvítězí v životním boji
kdo zapomene jďiostřili si zbru
ně Zde dáváme každému pro-

středek který mu udrží životni

síu biitkou M na vše připravenou
Trinerovo léčivé Hořké Víno

Ono vždycky sešili celou sousta-

vu Wdyeky uhno i a učisti yiceli-n- u

krev vždycky novou pružnost
dá Mm Mvtiluiu tt nervům krá

tomen nelitoval cesty Každémuce v tomto roce vozí vliké množtam ni školy L V Dongresa Mcxico vyšiv rovněž vstříc tomu
slavnost se Ubila a ti kdož se neství obilí a jiných plodin u dle to

to novému podnikuriiznytii iifkiamaci trž ilvé rcn

jfž přednestiu rovučž žáei oné dostavili litovali poději že neio lze dobře posoudit i rozsah le

chilli se tuto Příležitost Ujiti Setošní úrody Ole jejich úsudkuškoly Prvou řee nu thénui "Co- - Zmýlená neplatí

Zajímavá kUtorka sděluje seurmlilo se v trnulo ruce "á milli zdarem slavnosti můžeme bjli ú

plně spokojeni l 'činili june hblr
hky ndiiviti česky mysleli a česky
cítit i přednese Hužclia Koutní- - Nurristown Pa Tamní bankaonu bušlu pšrnioc 27ÓO millionú

iiislú kukuřice !(( millionú lni ku na poit tik Havlíčkův jel mčliVinuy Iviitiia Trust Compauy stě- -

lobrý výsledek Panu llavluHOvilil ovsa 'm millionú miMÚ žitu žoyjibi mí u městské rudy že nn
vn druhou na ttičmu "fVský do

rošt a čewké Kpolky" předinM A

Priutliiv n míl Ani Imslft

otiHtará Vltdiiíl ňíUinuVii Ol česk

hmloeh budovy sedlji často tuláC3 milí hušlí j'ěiin-n- c 70 milí íiislal jem f 2 a výe uvedený
t t t t ti

lká vždycky eelého ělověkti oisdrii- -

a upevni Kdy i touhle bledý-

mi ht4 tlaiti k Jídlu n k práci

uvu biiiíitborA iV mi!l tun Mťiia ci a Iriiopové ktt íi po ulicích ne

tuluji a městu k hAm odotn"
uHio posiuint varn oyie ihíii
jej ÍVnké Stráži d Chicagu Vý

bor M ftád fcUWAv Palertt ě '"i
nn U000 balikň bavlny Kok

IHťi jiní poČitá so meť i iicjúrod liejsmi le pi iciuy o l lotme- - im euiigiii a tisky k životu n

tUlými a itexriými pinKdi'iičjni r'kv byl o mnotiu nbibii r

kl Ictciiiiliti V roeo přctb liiUcji

no ptilifUtům aby podobných lidi

uikd lo lrpěii u bcí milosti je

YCll Kavenn Nrb s Kraul Ki

kIíi Franl SWoědopole V V IlU

vn - - KmjfinA v hViveiiua pněvt

vnuyini lopotí prujinein tt JK

fili Dm II srpiiři piij Uím urtnii i 71'' giH luih pe lil lul lo pufiilky vuiirioH tri
i M i ta ti í

škole v Yukon Okla tvši li jsme

jil čiutokráte pn vid'iilm u

čdele W Doiigretit pnkrnčuj'1
xdírn h j' jMliMUl Jí nejlep
šleh škl Ovšfiii initno

pni'lkitiii(t i u ikly
puctivA idrtrrtjí ' I tainut kraja
lič Mt I! jMi ttdivl plliž Vťxlolui

jiiky
ilil-ktAhl- výťuím čki

škol ml I mi v lillioe h nimi u

lo ltni Ievive Utifk lim Umnice Ji i linii luh kuKuruv im iHi UKi'in t acw oriiu máry Itě nice sbiltí b ubit VoU obě

tinutl ibkáídi fa liiiijjMO mil! tu4h ihi pMi milí U jilC poinAťt Nihojt dltl j
iři bi íiejntbiiiuii děcku V lkir
oit h be TvHur 7 t S th

Irt jieiiiui' :td itiiU buiti d

ruiitt-iiítt- mu v nMi ku velmi n

iomlcm ve y šikých tot4li n

lumni v rucť phnďid kufřík
isbe Kěi ty k l iMtliilni iV%U

k I 1 ř 4 1

t milí Imií' triindi í4 fit liin oviuv v lu v rinv v uiwihiíi
uol Ae ťhiciiít Ul'in I lilK A tiihiv Klil Ni tt l přlkl id Oltmu tento $lidně poxidd ui mriiinorovč
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