
4 Pokrok Západu
vnu minulého roku na jevo jehokteráž již delší dobu zahálela a za-

mýšlí založiti továrnu novou zde vPokrok Západu
kinson starý veterán z občanské

války Přecházel tratě v místech
několik zvláštních vlak) z města
větru Jízdné z Chicaga jest sní

Máchaná 1398 Broadway Cleve-lan- d

O

Americký sborník zakončil osmým
Číslem první ročník svého trvání

Číslo první ročníku II vyjde už v

těchto dnech Vydavatel a reda-

ktor p Pavel Albieri slibuje růz-

ná zdokonalení která doufáme

budou čtenářstvem dle zásluhy
' Dle náčrtku obsahu pří-

štího ročníku slibujeme si opra-
vdovou pochoutku Americký
sborník jak známo stojí na celý

rok (12 sešitů) I200 na půl roku

řioo a jednotlivý sešit prodává
se po 20 centech Adresa: Pavel
Albieri 414 Montgomery Bldg
Milwaukee Wis

praktiky Tím však dopustil se

přestupku pro kterýž jest tak

jako byl uznán Moores

— Fusionosté ve West Point

navrhnuli za okresního zástupce
F Huntera za klerka krajského
soudu Martin Pinkera za okres-

ního klerka A F Ballou a za

poslance C L Siecke tři demo

kraty a jednoho populistu Stři- -

brařští republikáné dostali čočku

— Popokratický ústřední vý-

bor v jehož čele stojí J N Gaffin

vydal cirkulář v němž vypočítá-
váno jest co prý za minulé dva

roky popokratické vládě bylo v

našem státě poplatnictvu ušetře-

no Však v celém cirkuláři není
ani slovem zmínka o oněch $33-00- 0

jež byly povoleny bývalému
kontraktoru káznice Dorganovi a

sice 1 12000 za staré krámy kte
réž neměly cenu ani jedné čtvrtiny
té 'sumy a $21000 za domnělou
smlouvu jaká nebyla Z těch

133000 bylo aspoň {30000 ukra
deno a pan Gaffin byl členem do-

tyčného výboru Byla by to snad
ta příčina proč se o té krádeži ne-

činí žádná zmínka?

— President McKinley povýšil
vojína pravidelné armády Juan
Ashton Boyle z Kearney za plu
kovníka pro hrdinství jež osvěd
čil v bitvě u El Caney před Santi-

agem Boyle byl totiž vojímem
kterýž strhnul prapor španělský
nad opevněním

— Ze Schuyler se sděluje že

tamnějšímáslovna pokračuje uspo
kojivě V měsíci srpnu bylo za

placeno za 9883 liber máslového
tuku $148093 Máslovna má
tři sběrací stanice z nichž jednu
za řekou v Octavia

— T-
- Sterling Morton z Nebra-- 1

fka City kterýž za presidenta
Clevelanda byl sekretářem hospo
dářství v kabinentu obdržel vy-

zvání od vlády argentinské aby
tam přijel a položil základ ku
vládnímu odboru hospodářskému
Morton se posud nerozhodl zdali

to učiní aneb ne

Na výstavišti

- Za minulý týden navštívilo

výstavu 189645 osob a doustou-pil- a

návštěva celková do konce

týdne 1580780
— Výstavní společnost během

minulého týdne vybředla konečně

z dluhu a má již přebytek na ho-

tovosti Z toho lze čerpati nadě

ji že akcionáři Kten siozemm po-

třebných peněz výstavu umožnili

obdrží aspoň Část kapitálu poskyt-
nutého nazpět když ne všechno

— Tiž jen pět dnů nedělních

zbývá před skončením výstavy
Ačkoliv pro dny nedělní sníženo

jest vstupné na polovici až posud
v ten den byly návštěvy nejslabší
Průměrná návštěva po všechnu

dobu minulou byla pro neděle

7012 kdežto největší návštěvy

byly ve Čtvrtek a sice 17984 Jest
tedy návštěva nedělní pouze jen

poloviční jak průměrná návštěva

ve čtvrtek Kdyby byla správa

výstavní usnesla se ponechati v

neděli výstavu zavřenou co by ťi

bylo odsuzování že jest neliberál-

ní a šábesnickou Však když vý-

stavu nechala nejen otevřenou

nýbrž snížila i vstupné na polo-

vičku nepoužívá se příležitosti k

nivštévě tou měrou jak by se

mělo V neděli zůstává výstava
otevřena a vstupné sníženo bylo
skoro výhradně v zájmu dělnictva
kteréž pracujíc v dnech všedních

nemá Času k návštěvě výstavy
Ale jak se podobá dělnictvo pří-

ležitosti té nevyuŽitkovalo jak
mohlo a mělo Výstava stojí
každému za návštěvu a podívání a

chybuje velice ten kdo opomíjí

výstavu důkladně si prohlédnouti
Chybuje taktéž 1 ten kdo nesou-

hlase se šábesnictvím nepoužívá
neděle k návštěvě neboť tím dá-

vá jen zbraS do rukou těm kdož

pro Šábesnictví horlí

— Dnes jest na výstavě dnem

mlynářů a továrníků a očekává se

velká návštěva z venkova Zítřej-

ší den bude dnem švédským a

Švédové prý připraveni jsou k

tomu a navštíví prý hromadně vý-

stavu Nu uvidíme! Též zá-

stupci k sjezdu I K Ů J na-

vštíví tuto v ten den čtvrtek

jest dnem Nového Mexika Pátek
bude na výstavě dnem dětským a

obecné školy budou v ten den za-

vřeny tak aby měly dítky příleži-

tost výstavy se zúčastoiti Záro-

veH bude pátek dnem starých
osadníka %a četné spolky starých
osadníků v různých Částí Ne-bras-

prý se zúčastní výstavy
houfně Sobota bude dnem chi-

cagským sděluje se le přijede

Pittsburgu Před rokem 1890

pokud jsme neměli to zlopověstné
ochranné clo nevyráběli jsme v

této zemi ani jedinou libru plechu
neplatili jsme americkým dělníkům
ani jediného centu za práci při vý-

robě plechu a posílali jsme každo
ročně do Anglie dvacet milionů za

plech spotřebovaný Tu však při
šel ten zlopověstný McKmley s

tou zlopověstnou ochranou celní
a spůsobil to že se začaly zaklá-d-ati

zde továrny na plech a Že vy-

rábíme nyní již zde devět desetin
veškerého plechu co spotřebujeme
za 130000000 ročně Teď již
neslyšíire falešné proroky plakati
krokodilské slzy nad tím že byl
plechový pejlek dělníka zdražen
neboť dík ochrannému clu pravý
opak byl docílen zcela dle předpo-
vídání scátníků republikánských a

a plech vyrábí a prodává se zde

levněji než co jsme zafi dříve pla
tili museli vyrabitelům Skotským
Proto teď ti falešní proroci o ple
chu ani muk!

Maličko a uzříte mne

Jest tomu sotva několik týdnů
co anglofilstvím poblázněné ame-

rické časopisy s velikým potěše-
ním hlásaly že v orientu v roz-

sáhlé Číně zvítězil úplně vliv

anglický nad ruským a že ná

sledkem toho Li Hung Chang
hlava státní rady byl hodnosti
své zbaven a od dvora vypuzen
Brzy na to sdělovalo se dále co
další důkaz převládajícího vlivu

anglického Že železniční půjčka
kteráž sloužiti měla ku stavbě

nových dráh učiněna bude v

Anglii a ne v Rusku a zároveH

že zaváděny budou různé důleži
té změny a opravy

Z toho byl veliký ples v řa
dách anglofilů Avšak náhle pro
měnil se ples tento minuly týden
znovu v plac a kvíleni nad tím
že vítězství bvlo tak na krátko

že již opět jest v Číně vliv

Ruska svrchovaným Minulý tý
den totiž došly zprávy že nastal

úplný obrat ve vládě Číny že
císař čínský vzdal se vlády ve

prospěch matky své kteráž na-

řídila ihned aby v budoucnosti

ministři veškeré zprávy jí a pou-

ze jí dodávali Jelikož císařovna
matka jest vychytralou diplomat-ko- u

a nakloněna jsouc Rusku
má v přízni propuštěného mini-

stra Li Hung Changa znamená
ovšem tato zpráva že poražen
byl znovu vliv Anglicka při dvo-

ře čínském a že toto těšilo se
svému vlivu jen na krátko Ba

nejen to nýbrž sděluje se dále
že když vidělo se Rusko ve

svému vlivu v Číně ohroženo

vytasilo se s tajnou smlouvou
kterouž uzavřela vláda ruská s Li

Hung Changem před dvěmi lety
při návštěvě téhož v Petrohradě
dle kteréž finančníkům ruským
dává se právo říditi vybírání daní
a příjmů v Čínské říši což až po-

sud řídil Angličan Sir Robert
Hart
Dle zpráv těchto zvítězil tedy

úplně vliv ruský a jest nyní moc-

nějším než kdykoliv a podrží tam
vrch asi i nadále Anglie ovšem

postřehuje plnou měrou nebezpečí
jež jí v končinách těch hrozí v

době nejbliŽší až dostavena bude
dráha sibiřská a tak sblíženy vý-

chodní břehy asiatské s Ruskem

evropským Pak bude vliv ruský
v oněch končinách nepřemožitel-

ným a proto ono zimničné úsilí

Anglicka aby mu zabránilo aspoň
dočašně aspoň v této době a

urvalo co možno nejvíce ústupků
pro sebe Práce jeho však se

jemu nedaří a Rusko podržuje na

východě neustále svůj vliv k ne-

malému vzteku státníků angli-

ckých

NEBRASKA

— V Harrison Nebr byl min

týden před soudem Irving Gil-mo- re

jsa obžalován ze zavraždě-

ní Frank Millera Gilmore se
nedávno ženil a po spůsobu místy

obvyklém přišla mu mládež okolní
u večer hřmotiti kol stavení Gil-

more vyzýval jí několikráte k ro-

zejití se a když bylo to marným a

hřmot čím dále tím větším tedy
vystřelil z domu Rána zasáhla
Millera a usmrtila jej Porota
neuznala Gilmora vinným vraždy
nýbrž sprostila jej obžaloby
— Minulý týden zemřel v Orná-

te W H Skinner Fiditel Škol v

Nebraska City kterýž druhdy bý-

val Ikoldozorcem v Crete kami
mrtvola jeho k pochování odve-

zena

— U Nebruka City přejet byl
vLiiea a usarcen William Wil--

kde byly vozy přešinovány a jsa
hluchým neslyšel ani blížící se
vlak ani výstražné znamení a po
křik zífzencú tak že byl přejet a

na místě usmrcen

— Minulý týden vezeno bylo
Nebraskou 30 železničních nákla-

dů piva do Manily Jest prý to

první zásilka podobného "zboží"
z Ameriky na ostrovy filipínské
Jestli se tam "naši hoši" ' déle
zdrží pak to asi nebude poslední
— Ve Schuylerském Quill dočí-

táme se že bratří Dvořákové

opravují svůj mlýn na Shell Creeku
xv V'V I 1 1

a jiz v prisucn acecn započnou
opětmlýti
— Howellský Journal přináší

následující zprávu: Frank No-

votný z Adams precinktu má ve

svém sadu mnoho hruškových
stromů jež letos poprvé nesou
ovoce Též má pěkné německé

(české?) švestky Každý rok po-

dává čím dále lim lepšího důkazu
že Nebraska jest krajinou ovoc
nou Ovocný sad o kterýž jest
náležitě pečováno jest tím nejvý-nosnější- m

podnikem kterýž hos-

podář může započíti

— V roce 1890 čeští voliči sko
ro co jeden muž hlasovali pro de
mokratického navržence za guver-
néra Boyda proto že republi
kánský navrženec Richards nechtěl

přiznati barvu v otázce prohibice
Letos demokraticko-populistick- ý

navrženec Poynter pro úřad gu- -

vernérství kterýž ve zmíněném
roce byl členem státního sněmu a

hlasoval pro prohibici a kterýž byl
tehdy a jest ' nyní prohibičákem
jest nejen kandidátem popokrati-ckým- j

nýbrž též kandidátem strany
prohibiční A nejen kandidát

Ppynteř nýbrž i kandi-

dát místo-guvernér- ství Gilbert je
též kandidátem oné strany prohi-
biční Co tomu říkají naší čeští
voliči? Budou hlasovat pro kan-

didáty strany prohiční? Pakli ano

pak se jim dojista nejedná o zá-

sadu nýbrž pouze jen o jméno

— Na Fremontské Normál Col-leg- e

studují tří čeští studenti z

Milligan a sice: Anna R Hamouz

August B Hromádka a Emil F
Kottas

— Ve Schuylerském Sun čte-

me: "Vyrozumíváme že Frank
Otradovský kterýž měl tu obchod

po několik roků požádal vládní
soud v Omaze aby na jmění jeho
uvalen byl konkurs"
— Schuylerský Sun v min čís

píše: Oba republikáné ve sboru
komisařů F J Hrubecký a MT
Bohman byli neúnavnými pracov-

níky pro nejlepší zájmy okresu
a nepravíme to pouze ku jejich
chvále nýbrž co skutečnost kte-

rouž by každý měl uznávati že
dva lepší lidé nikdy nebyli ve
sboru komisařů Pochvalná slova
tato přijímáme s uspokojením tím

spíše an oba tito komisaři jsou
Češi

— Jak jsme již sdělili byl ve

společné konvenci zástupců z

Gage a Salině County navržen

pro společného senátora právník
Cobb z Beatrice ač po starém

obyčeji a zvyku mělo se navržení
dostati někomu ze Salině County
Proti věrolomnosti okresu Gage
povstal v Salině County takový
odpor že dán mu konečně prů-

chod y republikánské okresní
konvenci a položen požadavek

aby Cobb se vzdal a nominace

dopřána byla po právu W S
Graftonovi z Western Cobb to-

muto přání vyhověl a tak není
kandidátem společným pro oba

okresy více on nýbrž Grafton ze
Salině

— V republikánské konvenci ve

Schuyler navržen byl B McLeod
aklamačně za poslance do legisla-j- j

tury W I Allen za okresního

zástupce a F J Hrubeský akla-

mačně za komisaře pro třetí dist-
rikt

Popokraté se příliš neradují z

rozsudku který vynešen byl vrch-

ním soudem v záležitosti omaž-skéh- o

mayora Mooresa Jak v
místních zprávách sdělujeme roz-

hodl se vrchní soud že úřadník
do jehož rukou přichází peníze
obecné jež má na jiné místo od-

vádět! nemá je zadržovati a jestli
tak činí Že se dopouští přestup-
ku který jej činí nespůsobilým ku
zvolení ďo úřadu Téhož přestup-
ku dopustil se též auditor nynější
CornelL Týž zadržoval peníze
jež měl pokladníku odevzdávat!
Podle jeho vlastní zprávy z června
1897 měl za tebou 17938 a podle
zprávy prosincové bylo za ním

ještě přes #1000 Nepochybné
Ze byly by za ním mnohé tisíce
dolaru kdyby nebyly přiíly„v čer

ženo na {1000 pro cestu sem

nazpět a dráhy prý mají již při-
hlášek tolik co prý budou moci
zastati Každý den bude na vý-

stavišti vypouštěn balon O

čtvrté hodině odbývá se každoden
ně v laguně před vládní budovou
cvičení sboru zachraQovatelů živo
tů

— Minulou sobotu skončila
mexická hudba zde své působení
a s nedělí započala hudba Innes
sova z New Yorku počítajíc cel-

kem padesát hudebníků Hudba
hraje dvakráte denně a sice o dru-

hé hodině odpoledne a o sedmi
hodinách večer a zamlouvá se po
sluchačům velice

— Minulý týden byl týdnem
v v vv

nejveisi návštěvy celkem na
vštívilo výstavu v ten týden 189

615 osob tedy průměrem 27088
denně Největší návštěva byla ve

čtvrtek kdy obnášela 52725
— Zvláštní jednatel Spojených

Států zastupující odbor hospo
dářský ve Washingtoně nalézá
se zde za účelem zřízení na výsta
višti na ukázku ocelových tratí
pro obyčejnou vozbu Sekretář
hospodářství má za to že při ny
nějších laciných cenách ocele vy
piatuo Dy se zrizovati takové ce

sty Koleje jsou ploché 8 palců
široké Kladeny jsou v pravidel- -

Vv v s 1 -
ne sirce ODycejnycn vozo a sice
do cementu Na místo pražců
používá se ocelových spojek 180

stop aeiky takovéto tratě Dude na
ukázku zřízeno a na rovině prý by
mohl jeden kůn utáhnouti snadno
deset tun

— Budoucím měsícem započne
výstava hospodářského zvířectva
a následující byli ustanoveni za

soudce Pro koně Joseph Watson
z Hastings Iowa a F M Whel- -

chel z Hes Moines Iowa Pro
dobytek hovězí: R Gibson z De--

laware Ont Claude Martin z

Lawrence Kas David McKay z

Fott Wayne Ind T J McCrery
z Highland Kas ti C Jaylor z

Oxfordville Wis A H Cool- -

ridge z Galesburg 111 a prof C

F Curtis z AmesY la Pro vepřo-

vý dobytek W E Spicer Win
chester Ta a F M Lail z Mar- -

shall Mo Pro skopový dobytek
G M Hervey z Omahy a John
A Craig z Ames la

— Dne 8 října bude den měst
St Paul a Minneapolis v Minne
sotě Tízdné k tomu dni sníženo

bylo na $ 9 00 pro cestu sem i na

zpět

HOVORNA

Pouze dotazy plným Jménem tazatele opatřeni
aojnou povaimnuit aoupoveui lKpiy

nepodepHané a anonymní naleznou
pohodlného mi ta v kolt

WILBER Neb Sdělte laska
vě v Hovorně jaký jest rozdíl v

odznaku vojenském mezi rakou-

ským císařem a polním maršálkem
míním na límci na kabátě J

OJp Přiznáme se Že ve vojen
ských záležitostech rakouských
jsme trochu pozadu Jak dalece

my víme a zjistiti můžeme tvoří
odznak list kterýž na límci m

jest stopkou dolů a na límci
císaře stopkou vzhůru

OMAHA Neb Prosím sdělte
v Hovorně zdali řeč španělská je
latinskou Ant Laušman

Odf Není avšak jest původu
latinského právě tak jako italská
a francouzská

LITERATURA

Kalendář Amerikán objevil se
letos dříve než obyčejně Úprava
je pěkná jako v létech minulých
a obsah poutavý Vyobrazení jichž
hojně v textu shledáváme dodá-

vají celku půvabu Časovým a

zajímavým je zvláště pojednání:
Válka Španělsko-americk- á od M

Maška Kalendář stojí 50 centů
a lze jej objednati u Aug Gerin-ger- a

150 W iath St Chicago
Illinois

Výňatek písni z "Nové Školy
zpěvu "je název knihy vydané zná-

mým českým skladatelem p Ant
Máchaném v Clevelandu Cenné
toto toto dílo jež určeno jest jako
pomůcka při vyučování zpěvu ja-

kož i k samostatnému přednesu
bude zajisté všem odborníkům a
znalcům dobré hudby vítané ne-

boť úprava všech 47 obsažených
písní jent veskrze zdařilá a každá

písefi opatřena je dle potřeby sluš-

ným úvodem mezihrou a dohrou
Cena této knihy je tatál jako I

knihy "Nové Školy Zpěvá" totiž
f too Učitelům na svobodomy-

slných Školách poskytují se zvlášt-

ní výhody Objednati lze a Ant
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Předplatné t

V místí s dodávkou do domu bez pMloby 1300

BpHlohou Í380

PoStou pro Spojená Státy a Kanadu bez
Knihovny Americká

W--

S Knihovnou Americkou 1320

Do Cech bez přílohy K00

8 přílohou
H-5-

0

Každý předplatitel oprávněn Je k prémii

Ohlášky
Drobné a rizné ohlářky uveřeJBulem pou-- i

Jen když peníze k objednávce přiloženy Jsou
Za croune omasg obveeiné velkosti neofe--
canujui palec citame Dcenia za triarat ia
různá ohlášení blahopřáni úmrtí a Jiná čítá
me tlW za tri palce za kaftlé uveřejněni
Nechť každý proto přiloží objednávce tolik
periťz Jak velkou ohfááku míil si přeje Ceny
ohláSek na delěí dobu oznámí se ochotné na
požádáni

Zásilky peněz
jsou nejbezpeínřjsi když se koupí na poStě
neb expressu "Money Order" a tfl nám se
zašle Též 7 registrovaném dopise aneb po-
ukázkou bankovní jest zásilka Jista hdo
chce platit! "checkem" Da bank nechť zaile
o 25 centu více proto že tolik musíme platit
banku za kolekci aneb ať koupi směnku
(draft) naOmahu Chicago neb New Tork Na
místě drobných peníz přijmeme též i -

kolky VSechny zásilky nechť Jsou
zaslány pod jednoduchou adresou pouze tak-
to i

Pokrok Západu
Omaha Pieb

Omaha Neb 27 září 1898

Budou češti voliči v Nebrasce
hlasovati pro kandidáty prohibiční
strany Poyntera a Gilberta za gu-

vernéra a náměstka v letošních
volbách?

Patrně že populističtí vůdcové

nedbají o hlasy českých voličů

když navrhli za guvernéra a ná-

městka kandidáty strany prohi-
biční pro tytéž úřady

Chicagský Katolík se zdráhá
uveřejSovati ryzí pravdu poněvač
prý není k tomu příhodný čas K

uveřejňování sprosťáctví a lží vůči
Pokroku Západu je u Katolíka čas

příhodný vždycky

Tak jako není v dějinách rovno
oněm vítězstvím jež dobyty byly
naším námořnictvem v minulé vál-

ce tak také není rovno v dějinách
které země aby skončila válku a
měla v pokladně ještě $316 mili-

onů v hotovosti a z toho tři čtvrti-

ny pokladu zlatého tak jako mají
Spojené Státy

Podle plánů odboru válečného
bude prý žapotřeby poslati 100000
mužů posádky naší na nové naše
ostrovní državy K udržení po-

řádku v celé této naší široširé vla-

sti bylo až dosud žapotřeby pouze
jen 25000 mužů avšak k udržení
pořádku v naších nových državách
bude žapotřeby čtyřikráte tolik
To postačí k posouzení jakou
nesnáz jsme si dobrovolně na krk
uvalili

Bylo by pravým zázrakem kdyby

při kvapné výpravě armády čtvrt-

milionové s jakým tato byla vy-

pravena proti Španělům nebyly se

staly nějaké chyby vady a nedo-

patření Také bývalo by zázra-

kem kdyby nebývaly žádné ztráty
na životech lidských Jisto jest
že před válkou nebyl by se nalezl
nikdo ve Spojených Státech kdo

by se byl osmělil vysloviti naději
že válku skončíme s tak malými
ztrátami a s tak skvělými výsledky

Bývalí státní pokladník Bartley
okradl Nebrasku o půl milionu a

to jest tou hlavní když ne jedinou
zbraní popokratů v Nebrasce v le-

tošní volbě Zapomínají že za
každého republikánského zprone-
věřilého pokladníka ve Spojených
Státech je pět zpronevěřilých de-

mokratických státních pokladníků
Jestliže má být strana republikán
ská držena zodpovědnou za zpro- -

nevěřilce jak si pak dlužno počí-
nali vůči straně demokratické? S

tou se ovšem musí opraváři spojití

Pas J B Patterson riditel od-vět- ví

velezávodu Keystone Mfg
Co ▼ Council Bluffs Iowa píše
nim: "Vaše zvláštní vydání k

Českému dnu jest prácí pěknou a

uměleckou a opravňuje Vás k to-

mu abychom Vám gratulovali A

slavnost českého dne slouží velice

ku cti naších česko-americký- ch

spoluobčanů" To jest pouze ohlas
všeobecného mínění všech těch

kdož byli očitými svědky slavnosti
českého dne Pouze jen mezi Če-

chy nalezli se odřezanci kteříž

pokoušeli se o pokálení té slavné
manifestace

Jak je kam na záhubu ta zlo po-

věstná ochrana celní tohonejlepší
důkaz podává nejnověji zpráva
le totil majitelé nej větší továrny
na cíaovaný plech ve Swansea ve

Wiia tam vyprodá tavína

SOUTH OMAHA

— Minulou neděli kázal rev

Johnson v methodistickém kostele

proti salonům Dovozoval že

proti-salonick- á liga založená tam

požaduje pouze jen aby saloníci

šetřili zákona aby měli zavřeno

celou neděli a celé noci aby ne-

prodávali nápojů nedospělým
aniž opilcům Pak ku konci též
zmínil se o tom že někteří dělníci
musí pracovati v neděli v jatkách
což odsuzoval právě tak jako ne-

dělní prodej v salonech A to prý

proto že pak lidé nechodí do ko-

stela a podle jeho náhledu prý by

každý měl míti den odpočinku
v týdnu a jití do kostela jestli si

přeje Ta poslední slova "jestli
si přeje" mu asi vyklouzla z úst

jen tak mimovolně

— Policie zatknula v neděli
Albert Snella pro udávání faleš-

ných peněz a mimo dolaru který
udal byl u něho ještě jeden faleš-

ný stříbrný dolar nalezen Jest
prý to již po třetí co Snell byl
zatčen s falešnými penězy v kap-

sách ale poněvadž nebyl úřadům
vládním vydánnebyl posud nikdy
potrestán
— Nejlepšídruh Walnut Block

uhlí za {325 tuna u F A Broad-we- ll

& Bros 2418 N ulice Pan

J H Kopietz s ochotou vás ob-

slouží (1— e

Při obyčejném sobotním šindiku
v salone Irappově v třetí wardě
postřelen byl Jack Delvaney
"Red" Broderickem Kule trefila

jej do spodní dásně a zaryla se do
svalů krčních kdež jí lékař nalczti
nemohl

— Na stavbě budovy kteráž
sloužiti má co městská úřadovna se

pilně pracuje tak aby dohotovena

byla do 25 listopadu Pro radní
sin bude prý též opatřen nový ná-

bytek
— Nejlepší druh Walnut Block

uhlí můžete koupiti za pouhé
$325 tunu uCuddiugton & Wilcox
v South Omaha na N ulici v čís

24I5- - (1—4
— Pro uspořádánísouth-omaž- -

ského dne na výstavě zamissis-sippsk- é

se pilně agituje a jest již
skoro jisto že se týž uskuteční

—- Policista Pete Martin složil

svůj úřad a mayor Ensor ustanovil
na jeho místo Pat Rowleyho
— Úřední lhůta poštmistra Mc

Millana vypršela v sobotu a houf
ucházečú hlásí se o tento úřádek
mezi nimiž í řiditel časopisu Dro-ver- s

Journal Denna Allbery

SKVĚLY PLES

t uspořádají

£ v sobotu 8 října i8p8

f v síni p J Koutského

Kapela páa MafVhva áftnkgjr

Sokolky cvičili budou I tyčemi a i
činkami nace i dávány budou Živé %

obraxy
'

určili t S hodin teter 4
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