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nou přesilu Vojáci praví že In VÝSLEDEK VOLBY V DOU-GLA- S

OKRESU
dobili slasti h Indiány znžil po de-

set měsíci) V letech JmíIO a ]!)! VZprávy americké 1'diáné jeví zvláštní rozčilení a žo

( dobé skonéil slavný vňdc jisté podniknou bitvu při první
příležitosti Jiné oddělení rovněžHiouxfi svoji válečnou kariéru

Právé se {(' dočítám že slavný desátého pluku narazilo na četu S"'
Indiánů čítající asi 100 mužů

Hýli to indiáni tak zvaní Vranní

nás vudec tehdejší generál Jor-syt- h

jioslední čas ve výslužbo se

nacházející dne '21 října ukončil Vojáci zahnali je do jejich domo
vň ale ti tvrdili že vyjeli ní pouze

Roztržka mezi Spoj Státy a Ja-

ponskem

Mezí Spoj Hllty it Japonskem
vznikla roztržku která může míti

V následek že obě spřátelené do-

sud velmocí mohou Nláti proti so-

bě nepřátelsky V Han Francíscu

Oni vyloudili se Akol íi rniffiííJtýírh

děli japonských rodičů Aincri-kán- é

prý ní nepřejí aby děli je-

jich nedělí v jedné lavici hií Šikmo- -

svoji pozemskou pout
M K IbiHtýr Vna lov iíyli prý daleci úmyslu

připojili nc k 1'tňm Podobné doNew Prahne Minu

padena byla vojskem i četa ChDen díkůvzdání
yenů kteří také tvrdili že jdouJ)le dávného obyčeje vydal dne
na lov a 'byli z té příčiny propu'!') října president Roosevelt pro

hlášení jímž kc iislíinovuje čtvr

velikánech ale přece překvapují-
cí že pochází od časopisu který
nikdy příznivě o našem národe se

nezmínil Praví se tam doslovné

že v hudebnictví německém od ll
Wagnera se nezrodil ještě genius

který bý tohoto mohl aspoň z části
nahradit Všecko eo bylo až do-

sud tvořeno byly to immitace
StrauHHo a Wagnera a zvláště ame-

ričtí komponisté ní libují v násle-

dování a kopírování cizích vzorů

Kdyby prý Američtí skladatelé
následovali příkladu českých skla-

datelů Dvořáka a Smetany snad

by mohla být vytvořena samostat-

ná Škola Čeští hudební mistři a

zvláště tito jakoby navzdor Něm-

cům stvoří I i národní hudbu kdež-

to Američané kteří mají méně

překážek nedovedli nic Česká

hudba vyniká původností i v me-

lodické i rythmické stavbě v har-

monickém i orkestralním zabarve-

ní a u Smetany zvláště v rozvrhu

symfonických děl Dvořák je ve-

likým v mohutném patriotickém
vznětu a Smetana celý svět si pod-

robil poesií a malebností svých ča

štěni Vojáci však domnívají se

že tito Indiáni mají spojení h lity' í li- - I!!! Irul-- rlilil Ttt tek dne 'Jíb listopiidu za den dí
J

'

ponský vyslanec v Hun Francíscu kuvzdání J resident praví žt

nikdy v dějinách amerického i ji

a chtějí těmto pomáhati Tamčj
ší osadníci dokazují že zvědové

jíž vojsko spolkové vodí jednaj

' OAlnl r i r i c ( l mi Vlnili ii IV Ze

ného národa netéšil se lir] takové
zrádně a nevedou vojáky po pra

V Škol vyloučené děti jíi johhU6 byly

vzaty zpět K tomu se vsak nafio

M í vláda mnoho nemá uč Japonsko
'lK I !„ í { Uiiíti

mu blahobytu jnko právě v roce

přítomném Připomíná dále že vých stopách Utove táhnou hlav
ne za noci a to temi nejpustsimiprosperita by nás neměla připra

vít o rozvahu ani od plnění povin krajinami 'A dne se před voj

Republikáne zvítězili v okresu

Doufáš (Jcorgo li Sheldon

kandidát pro úřad

guvernéra ohdržel většinu 300

hlasů volen byl celý republi-

kánský lístek s výjimkou dvou

kandidátů John Jj Kennedyho

jenž se ucházel o znovuzvolení do

kongresu a W W Hlabaugh-- a

jenž se ucházel o znovuzvolení za

okresního návbidního

Nesplnily se tudíž naděje demo-

kratu již doufali ve vítězství za

pomoci drah Porážka Hlabaugh-- u

dala se očekávali Vystoupil pří-

liš rázně proti různým menším

"trustům" a tyto se postaraly o

jeho odstranění volenému

ná vládnímu James P

Knglishovi bude dokázali že si

zaslouží důvěry lidu

Povolení výsady neodvíslé te-

lefonní společnosti schváleno bylo
obrovskou většinou hlasů a též i

vydání dlužních úpisů u snad i

proposiec ineialívy a referenda

prošly
Tito kandidáti byli zvoleni:
Do kongresu — OM Ilitchcock

deru

Státní senátoři — L C Oibsori

i Saunders a H F Thomas

rep #
Poslanci do státní zákonodárný

— S O Bar nes V C Dest II T

Clarke Jr N P Dodge Jr„ A K

Ilarvey Michael Lee Edward
Lccdcr F H Tuckcr a JamcH

Walsh vesměs rej)
a okresního návladního —

skem skrývají Není prý daleka

1 IIIOI H JMIOI I T ř"5 HIM íJ'J'
Hiáty porušily smlouvu uzavře-no- u

h Japonskem v roce 1804

) Mimo to japonská vláda dosud
ností ule měla by prý nás přivezli

doba kdy Indiáni dorazí dok střízlivému nazírání na život
Hirney '

J rozhořčenu JeHt z té příčiny že abychom blahobyt od nás iiezjipu
Otevření reservace v Oklahomědilí Máme prý děkovati za tyto

dary" ale neobraceli je ku svojí (Niiíe i(iv(ili)l Hili'li"iií)
'

V době ncj bližší naskytne hoskodé a záhubě

Veliké železniční noátčstí
itěm krajanům již by rádi usadili

přeI nijakým řfiwin v vodách

j AhiAnkých íwiSh pohrnnířní hItuŽ
'

'f powlíila několik japouMkých moř-- '

' Í ký'h pytlíilu na onen vřt Ja-- '

"l nořifilí ryhAří totiž velíeo rAdi za-- 1

v 'hojí do cizích vod na lovení ryh
) pii tulcňň Jnponei loví ryhy při

'!' i } hřezích Alaňky ní k tomu práva

rovných tonů

Drobné zprávy

Jak se ze Han Kranciska ozim

se v teplejší Oklahomě příležitostVeliké železniční neštěstí událo

se v Atlantic ('ity N } dtie '28
že budou moci získali pozemky v
Oklahomě za ceny velice levné rA

niuje nehodlá školní rada tamní
října Toho dne po poledni elek

té příčiny chci upozorniti kraja v otázce týkající se vyhoštění ja
trieký vlak sestávající ze třech

ny aby tuto příležitost neprome1 1
Jicuiají Naií pohraniční Ktrfiži

vozu pravé když přejížděl most
skali utvira se nova reservace5 konáni' doňlu Irpřlivont a když

ponských dětí ze škol ustoupili
ani v tom riejmenším Dokazuje
že zakazujíc japonským dítkám

"Thoronfare" zvaný spojující tak zvané velké pastviny jež ob
ipeii caHcm apoueiKv pnHunii Atlantic (lity s břehem sřítil se s

přístup do škol činí tak v souhla

r -
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nášejí f05000 akrů nejlepšího po
zemku v Comanche Co i jinde

výšky Jr stop do moře Dle zá♦'♦o Špinavé prací podnícení
Igorem jejž tito kladli jtoslali znamfi zřízence dotyčného vlaku

nu se Ntátními zákony které pra-
ví že dětí původu orientálskéhoivi'i ti - Výběr bude dobrý a nával nebude

veliký jako v těch dobách kdyAuierikA- - mají být i
poNÍlány do škol orien- -

' Mckolik na onen
ý

y
Pii '1 n Koreou provozují

1 mV' dohře ne vyplácející í

'}[) íliiHko-jaiioiiHk- éI

I

vojny

nalézalo se ve vlaku právě HH pa
nažeru Dle došlých zpráv í

těchto přišlo f3 lidí o život Pří
čína hrozného tohoto neštěstí do

pozemky dávány byly zdarmaobchod 01 talskych '
Jak nc z New Yorku oznamuonli u Til Nyní budou se prodávali pozemky Smnu nu

James P Knglish dc--akr za o dollarů it výše podle ja je přibude do Ameriky během týponeí o mnoho rnřlejňími Při-''!- :

r 1 Aiwi1si
sud zjištěna není Neštěstí událo

fdne pověstný český silák Krištenkosti a hodnoty půdy dle uznání

kupujícího Proklamace projde

Za okresního komisaře —

Kenmird rej)
a okresního školdozoreií

ský aby v New-yorské- m Madison
rimiji wi vi:iiiifaiii-

- ur ni"' M

ny vytlačili z trhu na Koreji á v

('ÍJ a Kami zaujali jejích mínta

W J

— W

M T

dne 'l prosince a po té počnou m Square Oardeu svedl celou řadu
A Voder repzápasů podle řecko-římskéh- o způprodávali domoviny až do 8 té

hož měsíci de nelze však od
'A tc Htrany hrozí hlavm' Hpoj Stá-J'"'t- n

nchczicM Není pochyby že
Do vodárenské komise —

sobu K zápasům těm přihlásilo
I kladati Kdo drive přijde ten se již nyní 1!) zápasníků

Stávka zlatnických pomocní

Ibirlow rep a D J 0'Mrien dem

Do školní rady— W D Christie

liobcrt Dempster Charles líar- -
pozemek obdrží K nabídce musí

se následovně: Prvý vůz núsled-ke-

silného nárazu naklonil si v

bo a spadl do vody Druhý vůz

následoval jej v téniže okamžiku

Třetí několik okamžiků klátil se

se strany na stranu což několik

pasažérů využitkovalo a z vozu

vyskákalo Po té sřítil se za
a v malé chvíli ponořil se

pod vodu Očitým svědkem hroz-

ného tohoto neštěstí byl strážník
mostu který s bezprostřední blíz

'-

-V

Olinko je h to zničili na

obchod Orientem 'A

mohou Japonci vyhnat amerí- - iiýti přiložen čtvrtý díl nabídnuté
ding J L Me('ugue a J W May- -ceny Kdo zabere domovinu mu

ků v Chicagu skončila v těchto
dnech a sice prohrou stávkářů
Unie zlatnických pomocníků od

U ké obchodníky kdy h jim znm
nard vesměs repsí vyhověti domovinářskému záko

nu totiž za ( měsíců [to zabrání hlasovaly aby se v stávce nepo
oouřvadž junu v Korci nobmee-jivm- i

Fány Vliv jajioriHký v Čí-- l

není o nic menní než byl vliv Zprávy docházející ze státu

nasvědčují tomu že (Jeorge L
se na domovinu přistěhovati Ti

krajané již štěstí své zkusiti míní
a na zabrání Oklahomských po

I

kračovalo poněvadž nebylo ani
té nejmenší naděje na výhru Pří-

čina této prohry leží v tom že zlat
iiwký v Pekingu před válkou ru

Sheldon zvolen byl za guvernéra
iko JauoiiNkoti Hozumí ne Hamo

velkou většinou hlasů Lid neb- -zemků počítají nechť přijedou dne níci a klenotníci dostali záhy zprábou ž i tam mohou ainerickó

Kut obchodu zasadit í ránu rozhod 2(i listopadu do Pawnee O T rasský důvěřuje že Sheldon splní
co slíbil A tato "důvěra v Sheklona i ' Í

vu o chystané stávce a proto při-

pravili se na niodtud všichni vyjedeme Kadil

kosti neštěstí pozoroval Pohled
na hrozné to neštěstí natí působil
tak že sešílel Když jej po něko-

lika hodinách našli nebyl v stavu
na dané otázky odpověděli Ce-

stující byli povětšině z Phila-

delphie a bylo mezi nimi mnoho
žen a dětí Mezi cestujícími nalé

iu Příznaky toho j'hou jíž nyní
přispěla zajisté velice k vítězstvíbych krajanům aby zabírali kraie Ve státu Kansas je dle udání'

iitclnv V ('ínč Í na Korei za- -

strany republikánskéjiho-vychod- neboť tam jsou po sekretáře státní zemědělské spo'iii jí bovkotovati americké vý
zemky nciiirodricisi Pres tamní lečnosti které sestaveno z podáníbkv# c v tom má Japonsko

Ve státu New York zvítězil'krajinu jel jsem v roce 1!)01 a sámluliřn viilí i ve WiiNhinirto okresních assessoni celkem

jabloní 4021147 hrušek
zá se take ilalska luiuemii společ Charles K Hughes republikánskýjsem si o tom přesvědčil UčiííU

jič Pro strýce Sama je to citelná
xamlidát pro úřad guvernéra asitudíž v Pawnee Olda zastávku a OV2'275 třešňových stromů 002-OP- Í

sliv 190708 meruněk a 2 43- -

nost jejíž členové bez výjimky
přišli o život Při neštěstí udály
se hrozné scény Konduktor Ku- -

00000 hlasy nad Wiiliaiu Kan- -
' liiiiíi Spoj Státy pomáhaly Ja

i
„cínu k vítězství a nyní vítřz o jisie neenyniie uoviie se zue

mnohého o čem jinde bvste se 4Ó7 stromů broskvových
Dne 31 října otevřena byla

„Htil k proti nim JíooHevelt

tVhto dnech vyslal Metealřa ta

icmiiika obchodu do Han Kra ne i-

ris a sirojveiia scott zůstali na

svých místečtí a zahynuli s ostat-

ními' Neštěstí tuto jest jedno z
indiánská reservace ve Walker
latke Nevada Otevření ohlášeno

v !#

olph llearsteiu

Naše premic
Kalendáře za prémie
právé ná& došly

Jako každoročně tak i letos dá

V t v ku a by Zidezitont vyloiiewu tleli
liejvětších jež udály se v pohlední

ylo výstřelem a na to sta zlatoikil vyšetřil dobe

Indiáni jii útočí
kopův v divokém úprku hnalo se

im Indiáné na válečné stezce

if řes hranici aby mohli zahniti
oiiěkud cennější místa Praví

Ze Sheridaii Wyo so oznamul'iínii'i státního hajného War- -

' Av
je ze mezi spolkovým vojskem aJmIíiihu % New tustle yo

sotva dověděli Tudíž přijeďte v

hojněni počtu Dne 2li listopadu
sejdeme se u krajana J (írejjora
řezníka nebo J Stamby po pří-

padě v českém hostinci v Pawnee
Okla Jednejte rychle a rozhod-

něte se ještě dnes Kdo by st přál
védéti ililšíeh podrobnosti nechť

dopíše na adresu: Jan ZnauictuÁ-ře- k

Ob neoe Okla

Jan uameliáeek
Amerikán© o české hudbé
Jest zajisté potěšitelným úka-

zem Amerikáne aříiiaji do-uáa-
ti

saiiii e národ český n o- -

se Ze liilsla V sousedství hielirit me Nvým předplatitelům za nepa-

trný doplatekIndiány došlo k srážce Indiáné(l y právu liilerior Departiiien-- i

t ' i i ' ii i
)utchiuan Cottonwood a jiných
otokii vlévajíeiel se do Walker
nke b la zabrána ještě den před

prý neměli v úmyslu vojáky po
bljeti u proto snului odbyla se

KALENDÁŘE NA ROK 1007

Následující kalendáře možno u
l

i v

til e liiuhtliHKV hun u n s t'1'u-- i

tiilb tle u spěíné postupuje tm pňl
řlHUiieiiá h' w loíld llil

w t„ e-- l

1 M I

nás obdreti :Um iniui kteří indiánské struo
VELKÝ OBČANSKÝ—iřeiltohli PCllli to jest Veliké

hladce U't krve Stalu se totM
že jedno odděleni desátého pluku
opolkovéh" vojska přepadlo opu
ilěué tátnu tště indiánské na Hitteř

%% vi til doplatek 15c(! aorlo rlieyenue K pH

t tny vi'uiv l!v V botu
ani "o mil Zvláštní pozemkový
iient Park vyslov i se h vládu VELKÝ SLOVANSKY—

(Verku a nmm-iiil-
o se tam ni óO sláluíini ve Veeeih kulturních i u- - u doplatek 15cHMornl nu tyto přehmaty n vy- -

VELKÝ NESEĎ LIDU—lu iii pranic si teadA "IIIK li ve ji by toto otevřeni prohlásí- -
kulil V tom objevilo se s llHl

liidiálttí ¥ idlié Jřbroji jž střelbou la dopUtck ISo4 Vit neplatné a vypa)t jinétl V New lot ku VyeltiUejhí
pie o tom jik tanuti éiisopis Suli
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ituliáiuWytu IohIiu Ve
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