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P0$SROK ZÁPADU '5

Založen 1871 Uočník XXXVÍ-Oíh- Io 5Omalia Neb vo Ntřcdu dne 20 srpna 11)00 r
iíi

I

del Mars s 10000 obyvateli Santo V St Louis zastřelil policista OMOFií OSPDJ
fiiiiacho s (5500 obyvateli (milota M McNamara dno 13 srpna svou

s 10000 obyvateli Mnoho a moŽ ženu a jejího milence Jamesa r
i
uI Z AMERIKY no 'směle říci nojvíco škod zavíni

požár jenž hned po otřasech vy

Drophcyho McNamara stopo
val svou ženu již delší čum až ko

nečnč přistihnuv ji v jistém boto

lu při nevěře pomstil svou čest
ukl Obyvatelstvo uprchlo do

okolních míst a hor Přes 100

000 lidí nalézá se bez přístřešíPašovaní přiitčbovalcl do Spoje májo v městé k vyřízení jakousi Komise pro mezistátní obchod

vydáno jest na pospán krutémuných Států ve Spoj Htátecli uveřejnila v neobehodní záležitost odešel zano

chav dúvěo samotné V obebodé nedostatku Potraviny stouply dávných dnech zprávu jednajícíPřistěhovuleeký inspektor Ja

členům a tpolUm ČSDPJ

Jsem churav a není uinč mož-

no abych no rozepsal o našich

měsíčních událostech a záležito-

stech Jsem nucen žádatí o ní

a vynasnažím se bych v

příštím číslo orgánu všo vynahra-
dil Prosím ještě jednou o od-

puštění neboť za nemoc nikdo ne-mů-

Ve Svornosti Láseo a Bratr-

ství a s pozdravem všem členům

Franta A Krcli

tajemník

úžasně v ceně a není jich možno o nehodich na našich železnicíchl'o chvíli přísel do obchodu výňomes Jí Dunn v St Louisů přišel
ani za peníze obdrželi Trudnéjmenovaný černoch a koupil něja
jsou myšlenky obyvatelů nešťastkou mallékost Když ji obilrŽe

na Klopu velkému propagováni při
Mčhovulců kteří nebylí přípuště
ni na půdu Spoj Států té příči

Dl o této zprávy bylo za první
čtvrtletí letošního roku zabito

1120 lidí 17170 zraněno Srá-žo- k

událo so 1921 a dálo 150'J

uého města do budoucnostichopil nu řeznického nožo a poěa
Otřasy nejvíce pocítěny byly v obu lekaném u dévéetí vyhrožovatiny žo postiženi byli jakousi oční
chodili části města a tam také

učiněna byla největší škoda Vo
Ijcc vo chvíli so dévco vzj)amntova
lo chopilo so železné tyéo chystá

chorobou Následkem tohoto od

balení nimiž! no úředníci vystěho

vlaků vyjelo z kolejí

Za posledních šedesát dní u

jíc ho zlosyna zahnati Došlovuleckého úřadu všechny ty již ložil denartmeiitni obchod zastředu města nezůstala ani jedí
ná budova celá Později dosta
vivší se požár spousty ty doko

putce při níž David dóvěo na krku $8100 pokut paroplavebním spopodobným způsobem do teto 'orní
m dostáli vynajítí a všichni mnjí lečnostem proto žo přiváželi sem

lil nal Na místo neštěstí bylo ihnecbytí posláni pět Asi 00 Asyřa přistěhovalce stizcno oční iiorno

a rukou pořezal Na to uprchl
obávojo 80 bezpochyby žo by ně

kdo mohl do obchodu vejiti rAnú

uěný černoch dopustil so již je

vysláno vládou vojsko které snanŮ stíŽcnýeh oční nemocí dostalo cí tak zvanou traeboma Za každý
ží so udržetí pořádek což nense sem zvláštním způsobem Bylí takový případ jo povinna páro-plaveb-

ní

společnost zaplatili $100úkolem tak lehkým — Oheň jaodmítnuti bned v Neapoli když denkráto útoku na jistou bělosku

a jen náhodou ušel lynéi Nyní na

tisíc mužů po něm pátrá a jistě

ko v Han Krancisku byl hlavnSchtěli po italské lodi odebrali nu a nemocné dovézti zpět do h

vropydo Hpoj Států Asyřanů vsak obmezován dynamitem čímž způ

sobeny byly v ulicích veliké průprohlásili že elití do Mexika Když Klizabctha Flynnova dcerutentokráte lynéi neujde
Revoluce na Kubě lomy Práci tu většinou vykonádojeli svého cíle byli pře védo

Z KRUHŮ Č S D P J

IIOPKJNH Mimi — Ctěné po-

řadatelstvo orgánu Žádám za

laskavé otištění těchto několiku
řádků Tímto vyzývámo bratru
Johna ňvíhola který dříve bydlel
v JíopkiriN Mimi a nyní přestě-
hoval so kamsi do' státu Wash-

ington by so do příští schůze při-

hlásil a so vypořádal Zmíněný

krajan odcestoval aniž by dal o

sobě vědět Doufám žo orgán
náš dostává ježto byl odběratel-

em Pokroku Západu hned když
'bydlel v líopkins Nepřihlásí-l- i

so do příští sebůzo t j 14 září
budo vyloučen S bratrským po-

zdraveni

8 ItySavý tajemník

ní jistými agenty přes hranice do Není pochyby žo na Kubě rc
civilního inženýra Flynna dev

čo Šestnáctileté zatčena byla po
licistou nu rohu Hroadway a !JB

ulico v New Yorku pro socialisti

valí vojáci — Na kongresu so žá

dá aby okamžitě povolil 10000

000 na znovupostavení města Ja
volueo vypukla Vláda niiňo snažíHpoj Hiátů za poplatek 10 dollu

rů z blavy Stalo se všaJc žo je
den z jijcIi byl dopaden a týž vy

ho to popřítí Duo 20 srpna ode
ko v Han Krancísku tak i zde činíhrála so první větší bitva 11 iloyo cké řečnění k víco než tisícihla

radil všechno Po ostatních za Colorado mezi povstalci a mezi vému zástupu lidí k čemuž si neso plány na vystavění města je
ště krásnějšího a v každém smě

zemským vojskem Ditva byla vzala od polilo povolenu Dylavedeno bylo íiyní YíhíIoviió pátraní
Zahraniční obchod Spoj Států prý velice tuhá a bylo při ní néko předvedena před jioliccjníbo

ru moderního

Soudce lynč soudco Walsha v JeffersonZe zvláštní zprávyjiž vydal sta
lik tisíc lidí zraněno i pobito Vlá
da snaží so revoluci potlaěiti Za

listický úřud departmentu obcho Courte kdež prohlásila žo nauku

socialistickou počala studovatí

n

'
L '
f

du a práco vyti vítá Že zahraniční
t tli I f ě M

tykft Jaavne jineraiy kteri pry
revoluci podněcují — Další zprá

V (Jol um biu v Ho Caroliné so

oznamuje že za posledních deset
dnů provedeny byly y tomto

státě tři lyněe Posledním jcnŽ

tehdy kdy otec její připraven bylopcimwi wpoj siatu vzroati v po- -

vy oznamují že revohmo se síří V — Členové spolku Čechie i 11

potrestán byl soudem lidu byrůzných krujinách dochází k bo

ji mezi povstalci a zemskou K"r

ČSDPJ v South Omaze Bratři
žádám vás tímto bysto všichni

vyni zaměstnavateli o dvouroc-n- í

mzdu čímž rodinu velico utr-pŠl- u

Soudce Walsh propustil
však mladou propagotorku socia-

listického učení na svobodu bez

černoch Wíllinm Spain ndadík
ilou Dno 21 srpna strhly se dvě určité dostavili so do mimořádné2llclý 7 North Oaroliny Spaiu
bitvy při nichž prý povstalci utr pokiiNil se vloupati oknem do o

bydlí S li Connora ředitele ob pokuty

schůze v pátek dno 31 srpna ve-

čer Poněvadi předléhá důležité

jednání jest účastenství všech žá

pel i citelné ztráty Vláda popla
Sena byla zprávou o vypuknutí re chodů společnosti Dorchester Výbor pro uvítání W J
voluco v provincii Matanzas doucí Adolf ZezulákLumber Company v Dadham a po llryana který v nejbližších dnech

vrátí so zo svých cest po světě u- -kteréž se myslelo že jo vládě věr
tajemníkzjištění malým děvčetem zatčen

a uvězněn Dne 21 srpna dav

ty
ř

i'
J
i" r

na Z tohp da se soudit ze revo Z administrace orgánu ČSDPJ
lučí nutno tenkráte bráti vážně vnikl do vězení lupiče vytáhl a Pp tajemníky zdvořile žádáme
Zdědil peníze po svém soku sám vykonal nad ním soud Neda

leko St Ocorge v okresu Dorcho

činil již všechna opatření aby W

J Bryun uvítán byl co možno nej-

okázaleji Předseda novinář-

ského výboru Walker obdržel od

Bryuna dopis v němž přijímá
tento pozvání ku banketu ve

Zajímavý případ oznamuje so z

by nám oznamovali adressy těch
členů Jednoty již so přestěhovali
do jiných míst Ty pak kteří sa

slední dobo v míro nemalé Zpra-
va udává žo za poslední rok vý-vd- z

surové bavlny masitých po-

travin výrobků železných a oce-

lových dosáhly výše přes 100 mi-

lionů dollarů každý V roce 18!)G

byly pouzo dva předměty jež do-

stoupily tukové výše Qd pade-

sáti do Nta milionů dosáhlo výše
Hcdmnáct různých předmětů a si-

ce i hospodářské stroje dobytek
kůže a kožené zboží surový tabák

prkna pšenice různé pok rutiny
měkké uhlí oves chemikálie ro-stli-

oleje dříví ovoco a oře-

chy dřevěné výrobky komáry ter

pontýn a přístroje vědecké V

roce 18DG dovozu tak velikého do-

sáhlo pouzo devatero druhů zboží

a sícci kukuřice pšenice dobytek
tabák ocel a železo kůže látky
bavlněné prkna a zboží měděné
Na mfsté prvém je až dosud bavl-

na kteráž byla na 'místo tom již v

letech předešlých Masité potra-

vy jsou na místě druhém zboží že

ster byl oběšen na strome a tělorhiladelphie l'a Jistý F Klisen
jeho mimo to provrtáno iiní 50 kujenž byl zaměstnán v jedné z tam mi změnu adressy oznamují pro
lem i Waltlorf-Ast- orn dne 1 září V síme by udali rovněž i jméno spol-

ku kterému dřívo náleželilistč tom praví Bryau mimo jiné:Na pomník Havlíčkův
ních továren jako foreman pro
hlásil v těchto dnech žc zanechá

práce poněvadž jeho manželka s Budo mi milým potěšením stra- -
Další hřivnou na pomník Hav- -

viti několik chvil mezi novinářikterou so asi před půlrokem ože
Poslední pomoc

List který tímto předkládámelíčkův přispěl řád Sumavan čís
nil zdědila po svém dřívějším ná

110 ZCDJ v Tato Neb Pan Jan tí -
Nikdo nenašel jsem lepších novi-

nářů než jsou naši" — Bryan

vystoupí z lodě o 4 hod odpol a
padníku $270000 Paní Kliseno- -

ukáže jak často by mohli so

ozdravili kdyby hned z počátkuli Findeis tajemuík dotyčného
vá jmenovala se dříve Brownová a řádu píše nám: Zasílám Vám zvolili si řádný lék Pan Anton

Skula 517—11 Ave So Lorain
byla druhdy zasnoubena s inžený částku $500 jako příspěvek na uvítán budo nayorem McGowa-ne-

Na to nastoupenu budo cerem Johnem Williamsem Leě asi
postavení pomníku našeho Karla O praví: "Děkuji Vám nejvře

před dvěma lety so s ním pohádala Havlíčku Horovského v Chicagu leji za poslední pomoc kteroua zasnoubení bylo zrušeno Slečna
Jest to výtěžek z přednášky již

lezné a ocelové na místě třetím Urownova odebrala se do rhila
mně byl zachráněn život Byl jsem
těžce nemocen a nu konec koupiluspořádal nás řad dne 5 srpna O

sta do Victoria hotelu kde uví-

tán budo Bryau delegáty z růz-

ných států s nimiž v porado strá-

ví několik chvil Po poradě bude

míli Bryan řeč ku shromážděné-

mu lidu na Madison Square

delphie kdež později provdala se
Karlu Havlíčkovi promluvu zdeVývoz petroleje nalézal so dříve

na místo třetím nyní vsak nalézá jsem u panu AI Virantu Trinero- -

dr Iška Prosím byste obnos vo Léčivo Hořké Víno které mno
za Kliscna Před krátkým časem

nrojevil "Willam žádost že by se

s ní rád usmířil leč ouemoeněl a
ten zaslali svému účeli loeelu uzdravilo Když všechny

éky selkou buďte ubezpečeni že
V nedávných dnech přibyla

se až na místě pátém Rovněž i

vývoz zboží měděného znučnč

stoupl Dříve nalézal se na místě

jedenáctém kdežto nyní jo na mí

Drobné zprávyzemřel Na smrtelném loží pak do této země sl Mario Winkleru- -

Trinerovo Léčivé Hořké Víno Ván
V Tomahawk Wis oslepnulodkázal veškeren majetek svůj vu z Německa jež jo zástupitol uzdraví Odporučují jo všem trpístě řtvrtém Vývoz mouky sice C C Kumsey horkemeeué 1270000 bývalé své milence kyní spolku proti obchodování s

značně stoupl ale v řadě přcdnio děveaty Výso jmenovaná dáNew Yorští socialisté vyzvali
trvaná k veřejné debute uu dentň vývozu mouka klesla na sedmé mu nalézá se právě na eestú clo

místo a1 dříve nnlfala ne na tni !) září Itali aby zavedla tam vyšetřo
hté řtvrtém Znněné kleni vývoz líobcrt H Atkius americký vání v této záležitosti Bylu sem

mihtokoiiiiiil ve Vnlparaisn ozná ysláuu hlavně za tím účelem by J

mil státnímu odboru íe v ameri- -
vypátrala jakým způsobem ob

cím na žaludek" Tento lék

jo nu zažívací soustavu pří-

mo a dodává jí zvláštní síly v kaž-

dém případě Následkem toho
každá část její začne pravidelně-pracovat-!

vytvoří se nová čistá a
bohatili krev u člověk jest zdráv

ťjUťujcme každého žo v léku
onom není žádné škodlivé součást

ky V chorobách sužtvueí sou-

stavy léku lepšího není V lékár-

nách Jo Trincr 7!' Ho Ash-

land Ave Chicno Ul

kem kousulátě V méstě zemětřo- - hod k lidským masem so zde pro-ád- i

' Před svým odjcjulem do

Valparaiao v Chile zničeno zenió

třesením

Jak už jniue zběžní v předešlém
ěóílo oznámili byla postiženu část

pobřeží Pacifického oeeáuu V Již
ul Auieiico zeiiktřiHt ním jel rpň-Hubili-

ohromné spousty a íkmly
Vt ttvrtek předminulého týdne
bylo pooHémi dvaaosmdesát otřesů
které lui'ly valtitiit ěást budov
kvetoucího iiumU VatpuruiHU
Ztrát ji? ohroiiiná a uetd nn hyb
ži doAhm }íe iOlHHI((HíH tK

hiilujo use íe na dvn sU' twiob tu

senim postiženém bylo všechno

IIHVIIII Hah prohlásila žo je přesvědče
V Han Francisku Cal v do- - na íe v všech ViBich amen

kých městech jsou filiálky otroo iicjuuiAi poctie se so muvoou

ářů a ty žn jsou spojeny hUvitui radnice Uude to pouíu
rad-nic- o

prouttmid Hude vysoká

pneniťe V roce 1HU6 bylo jí o

ttl úmm kdežto V

rov uplynulém poua za
V iniírt Veliké Vřnwtl

výviu hMipodářkýrh strojů jiehi

Vtvveiiu bylo V foe právé UplV
tťutéin di'tkráte tolik jako v r
e Dfi 'A mfita třiadvaeátťlui
dumtítl luislo ětrnáeté Juk

I éixlÍK těchto VVfvitá obvinul

vtělil ittěii-n- kvřt4

HlcdJi iloiyn
V jitém ít ihVh itwood

R D dopustil itotVritnfh D lUvii

út'ku tu l 4 Urooknovu doru
Ltuudlm obilonliiik Mř Dri'k

nfml agenturami v Kvropé Víť
Ivé poi hidÍ titúli bude $M)(HK1i Sinu děvčat Jd sem bývají vylá

ány slibem íe se jim ďUneJak e ipráv Nrolid
(ieuerál Armády Spásy v

Minucapoli Minu JAV (uÍiut
vdd v nedávných dnech upolko

vutt statistiku a nU vysvitá žo

obrého místa jot íavUčcnakladny vyítfi piijidíi tato ihI 1

hynuta v trunkách n v nastalém ve

kém imatku Mimu Vuttpuraiito
flliéiMIH Uy til Ůplllé i jillA ItlénlU cnctico htuioiho roku Ulb mi- - o riWnýeh brlohů luřcsti od

kuU útek je iictnuluý WtJinatllé VeMiice b ly úplné tsmt-t- i výe jmenovaný fcplck vypravil

S(jenýeh Států l„u) vjstě- -
ionů dolUrů vydalu V'č liti

omy iIoIUhú ScImmU-- j-- t 7 í évhto miťanttiých 1'hčti pK'haiuy JoreliU ti tne Mimo Juu5

ruiéťtui bylo kvetoucí iiiťto Vd1 Francie ltdU Německa tovaKů d KanadynuluMtů dollarů

1


