
Pokrok Západuo
knoděvnická firma J Klein &Comávu podnapilém aby si odpočinuljeho "spoluobchodníku" s ním
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HORKU'- - ZÁPADU Podstatná pravda
Abyste dorfřlali se věrohodné prav-

dy jiovSímníte sl blíže snnhy s pňgo-be- ní

noftebo závodu vénujid zejména
ivliíHtnlbo zřetele na oslňující nás

obu vní závod
Jenž t&íí se lepiíhn obchodu a přízní
obecenstva každým dnem Vzdy sna
žili jsme ve prospčrh nnSiob příznivců vyčer-
pali všechny dosažitelné úspccliy lakách pří
tomné tržlilí skytá a sdíleli 8 nimi sd jnt bo zájmu
Nyní právě podařilo se nám získali nejlepSÍ druh
mužských siřevícfi rt 250 Naáe Goodyear welt
ťAtc za i2 50 Jsou bez odporu ty nejlepší druby
jakých irh en skttati mftže Procř Ponévadž závod
NlEBRASKA" rui-- í za každý pár Pak-- li vSak o

plutiti za střevíce více nežil 75 1 tu mftžeiue
Vám vyboveti s piírem dobrých f trvanlivých střevíco
Tento zvláštní dmu zpracován ze salinové teletinky
dongola svršky "bulldog yale" — jakož i globe

apicKami
— vuoec crun strevico tcebto Jest třidy '

prvé yyrábřnése zv'á8tním zřetelem by vzdorovaly vlhku zim8 lépe ne
mnohá obuv Jiné výroby Kdo Jest tak šťasten že mSže nosit! obuv ííslo6
máme asi padesát skvostných párii Jež můžete míli za 75c pár Kdby byly
véSÍ dali byste za ně $173 Pravé kangaroo střevíce z kůže vacicovvcn
telat jež pro láváme po 1175 maji zvlíiié silné podešve a chcete-- li suchou
nohou projiti blátem neb sněhem to Jaou střevíce pro Vás

T-vxč- ló
--ublínejlepši za $35©Bock SprlDRi aneb Oblo uhlí v kusech 1700 Illinois aneb Trenton v kusech IMO

Hanna nut KA) Wainut Bkx-- k Cberoke nut Whit Breut nut SMO a Jln
druhy ubil — vi mám neJlepM jakosti Takttt laclni prodávám dKvf Pfesvédtt m

duostt I LEVÍ 716 jižní 13 ulice

své zásoby a nahoře nalézá se noc-

lehárna vydržovaná Brocks Gor-do- n

& Fogel oheň způsobil asi za'

8ooo Škody a veliké zděšení
mezi hosty jichž asi dvanáct v

hořejších místnostech se nalézalo

Jeden z nich J C Anderson jenž

byl několik dní nemocen a při vy-

puknutí požáru v posteli se ležel

byl by málem zahynul Chtěl
už skoČiti s okna když tu uchopili
jej dva muži a násilím skrze hustý

dým na ulici vyvedli —V bytě C
L Morrise v dvoupatrovém dře-

věném domku č 603 již 23 ul

lampa postavená příliš blízko zá-slo-

zavinila ohefi Škoda na ná

bytkuJtioo kryta je pojištěním V

8 hodin večer vnikl oheň v čísle

1317 již 32 ul kde bydlí H F
Robinson a nepatrně poškodil
dřevěnou budovu Oheů zaviněn

byl výbuchem plynových kamen

— Ndles Pěkná červená stuha
do vlasů s jehlicí nalezena byla
při posledním maškarním plesu
Těl Jednoty Sokol Lze ji obdr
ieti v administraci Pok Západu

— Dnes je sv Valentýna vý
roční to příležitost zamilovaným
ku výměně dárků a zlomyslníkúm
ku zbabělé pomstě zasíláním ohav

ných obrázků a podobných věcí

Ostatně den sv Valentýna ztrácí

čím dále tím více na svém původ
ním rázu a zajímavosti
— Julius Treitscbke hostinský

ze 13 aHoward ul dopaden byl
asi ve 3 hodiny v neděli odpole
dne s pěti neb šesti přáteli ve své
místnosti (Policisté vešli tam
zadními dveřmi a zatkli majele
— Jedenáctiletá dívka v rodině

jménem Weatherman bydlící bií
že 9 a Spring ulic zemřela v

pátek večer na ztrnutí Čelisti při
voděné očkováním Děvčátko

očkováno bylo s ostatními dětmi
z veřejných škol Rámě jeho

bylo stále bolavé ale nikdo ne

nadál se následků tak osudných
Městští lékaři Spalding i Ralph
bájí se rozhodně že smrt u dí-

venky nenadeŠla následkem očko-

vání

— John Cook jeden z párku

lupičů známého pod názvem

"dlouhý a krátký" kterýž mezi

jinými okradl též naše krajany
Antooa Francia z č 1 2 1 8 již 14

ul a Václava Šípa z č 191 1 téže

ulice poslán byl včera soudcem
Bakerem na třináct roků do státní
trestnice Soudruh jeho McDo-

nald za něhož otec jeho složil
%4000 záruky odešel do krajů

neznámých
— Zítra o půl desáté dopole

dne rozhodne soudce Baxter vo

lební kontest Kierstadt-Connoll- y

ho Jak známo prohrál Kier

stadt jenž kandidoval do okresní

rady pouze několika hlasy a proto
zdráhal se přiznati svoji porážku
— Dráha Burlingtooská ozná

mila že počínaje příštím týdnem

přestane vypravovati svůj denní
vlak do Chicaga
— V budově World-Herald- u

chytl se včera v 1 hodinu ráno

elevátor ohefi byl však ihned

uhašen a pouze nepatraá škoda

způsobena

— Omaba Gas Company za

platila #1109774 do městské po

kladny jako procenta z plynu pro
daoébc za minulý rok

—Ed Deveney jenž zatčen byl

před několika dny pro udáváni

falešných peněz propuštěn byl na

záruku Chlapík ten bydlel v ho

telu Vendome a vytratil se odtam

tud zrovna když karanténa tam

byla nařízena Ježto během po-

bytu ve vězení neobjevily se na

něm žádné příznaky neštovic byl

propuštěn na svobodu

— Pan Beránek sděluje nám

že učinil zvláštní lov Dělníci

kopali na jeho lotě jámu pro zá

chod práci tu však pro nastalou

zimu nedokončili Když pan Be-

ránek vyšel v pondělí venzaslechl

podivné skučení směrem kde

jáma se nalézá a ku svému pře

kvapení shledal že se tam skrývá

mladý vlk jenž ven dostati se ne
mohl Pan Beránek zamýšlí vlka

darovati do zvěřince v Riverview

Parku
— Milovníkům hudby na kytá--

ru naskytuje se nyní příležitost
naučiti se bráti oa tomto zajíma-

vém nástroji V hotelu pana

Klepetky e Hotel) ubyto-

val se v minulých dnech krajan p
Josef Silák kterýž nabízí se vyu-

čovali hře aa kytáru zdarma Již

vyučuj několik láků a plál by si

kdyby založil se zde klub aspofi
se dvanácti neb patnácti žáky

Kytáry obstará každému v ceně

nejlevnějšt
— Poněvadž výroční den Abra

hama Lincolna připadl letos na

V teple se brzy vzpamatoval
avšak nohy a ruce měl zle omrzlé
Dva jiní nešťastníci nalezeni byh
policií ve stavu částečného bez-

vědomí následkem nesnesitelné

zimy Jsou tc John Jay podom-
ní prodavač sirek a John Harring-to- n

nádenník Jay ležel v uličce

a vzalo to hodně práce nežli ku

vědomí byl přiveden

f— Projednání čtyřech případů
proti bratřím jjenntsooovym a

Billy Nestlehousovi kteří obvině- -

□1 jsou okresním naviaanim
Shieldsém z vydržování heren

loterií a podobných pochybných
obchodů odloženo bylo soudcem

Baxterem na pondělí 20 února

— K povážlivému poranění
přišel v sobotu odpoledne A

Flood vozka jednoho z uhelných
vozů firmy O B Hayden & Co

Na rchu 14 a Cass ulic srazil se
s elektrickou károu Sherman ave

spadl na dlažbu a nebezpečně
zranil se na hlavě Byl dopraven
do svého domova na 6 a Martba

ul a lékař k němu povolán

— Zkoste tona našeho uhlí
Washed Nut je za $350 Hald
& Rlce 506 80 16 Str Telefon
1238 em

— Policisté Keiwiz a Urban

žalují na Otto Heinka ze 3 a

Hickory ul že prodával lihoviny
bez výčepního povolení Heink

vedl minulého roku v udaném

místě hostinec pro jednu pivo
varnickou společnost letos licensí
neobnovil ale přece šenkoval
Urban tvrdí že koupil si u Hein

ka dvě sklenice piva 16 ledna

večer a Keiwiz zaopatřil se tam

půl "pintem" whisky Heink

naproti tomu dokazuje ře v uda-

ný večer súčastnil se schůze pivo
varnické společnosti a proto také

žádných nápojů policistům aniž

komu jinému prodati nemohl

Sojdce uordon vzal případ v

úvahu a oznámil že rozhodnutí

vydá později
— Devatenáctá výroční zpráva

o působení Creightonovy nemoc

nice sv Joseía podává nejlepší
důkaz o dobročinnosti ústavu

toho Za rok 1898 léčeno bylo
celkem 1569 případů úmrtí událo
se 79 a na 1 ledna 1899 bylo v

nemocnici kdež je místa pro 300

nemocných 121 pacientů 780

případů léčeno bylo i plat 923

zdarma Dle náboženství hlásili

se nemocní k následujícím: Bap- -

tistské 30 kongregační 35 ře

cké 1 luteránské 141 novo

jeruzalémské 2 mohamedánské

2 quakerské 2 universální 2

United Brethren 3 křesťanské

19 episkopální 55 židovské

55 methodistické 70 k žádné

mu náboženství 502 presbyteři
ánské 41

římsko-katolick- é 774
Národnosti zastoupeny byly mezi

nemocnými jak následuje: Amen

čané 805 Rakušané 16 Belgi
čané 5 Číůaoé 3 Angličané
28 t rancouzové 10 Kelt 1

Irčané 2q8 Indiáni 3: Norvé

žané 15 Rusové 16 Švédové

41 Skotové 11 Američané (čer

noši) 13 Češi 53 Kanaďané
26 Dánové 45 Flám 1 Němci

273 Uher 1 Italové 7 Mexi- -

kán t Poláci 23

— Dle'vjjádfení inženýra Rose-wate- ra

krutými mrazy namnoze

popraskala asfaltová dlažba Správ

ky musejí vykonali kontraktoři
neboť smlouvou vázáni jsou k

udržování dlažby v úpiném pořád
ku po dobu pěti roků

— Někteří členové Mcolní rady

nepohlížejf příznivě na Meyersovu

předlohu ve sněmovně podanou
jejíž účelem jest snížiti počet čle

nů tělesa tobo s patnácti na devět

(jeden za každou wardu) a ročním

služným $600 Při vyměřování
školních distriktů nebylo prý dbá
no wardnícb hranic a tu neuí

nutno aby každá warda byla za

stoupena Mimo to plat $600 a

co se dá ještě "přivydělati" byly

by dostatečným lákadlem pro
mnohé zchátralé politikáře aby se

do školní rady tlačilif což by
ovšem nebylo zrovna ku prospě
chu obecnému Raději prý žádný
plat nežli Wn jaký Meyers na

vrhuje "

— Úřadníci zdravotní rady za

čínají se až těšiti nadŽjíže zbavili

jsme se nákazy neštoviční Uply
nulo deset dnůco poslední případ
byl oznámen a neonemocní-l- i nikdo

v příštích dvanácti dnech může se

s poměrnou jistotou říci ie náka-

za byla vykořeněna Prozatímní
nemocnice ve Fontanelle Parku je
už také botová a to i kdyby něja-

ký případ se vyskytl lepší karaa- -

téna mohla by býti provedena
'

— V neděli měli hasiči pilno V

budovi Č 1321 Douflaa ulicekde

s

lichvity trvala vyléčeny Zich vaty a nt

mli po jednodenním uiivlni Dr
Kline' 6reat Nerve Bestorer atlete al pro
WOu láhev aa ikonka Ohdrslto Ji sdari a
Ur K Kline Lid 831 Arch Uk Pbíiadeluhla
Pa fadtWt

Kil ÍP Jnspt Vendolsfcy Jlnramova
ÍPJC ! Moravě Kdo by o něm věděl

neohf ipravt jeho strýce p JoMfa Ptáčka
onkro tunika v Jlroramově neb jeho krajana
K Če rmáka lékárníka v Omaba Neb

nrnílpl hostinec obchod smileaf aau prUUC kováhjkou dílnu Věe tuto
m nal ei na 4 lotech ve stedu uiět-t- a Petera-bur- s

V a Aneb prodám dooře sařiienou far-buo-

akrech JenSvi mile od měaia Peters-bo- r

V)%tavnotl Jsou tu s íéiíiny nové
Viděláno Jet 125 akrů oatatni jaou pavlny
Ifuky a le O bliii-- i tprivy piěie majiteli Kr
Přibyl North Ave petersW Va (dtSB--

Kovářský dělník JiMs
který jU vCecbieh tas řemeslo provozovalnalnne n mne stálou prái 1 aluOny pln ►trá-
vu I prádlo Jeu řádný ar se hláni— V Četbách
vyučenému dám přednost Jim HAJEK
ltta Clarkaun Neb

Pékná farma v llěuf Dakote ISO

alrrft OA bk 1211- -
no iu auro ioukv poose 4 nule od menta Ciuv
Jiťlho IftOB oby vatelě telil aounedé I eeěti ob-
chodnici v niěHtí pn-d-

á se vklmi lacino aneb
vymění ta městský majetek Hlaste se m

r3 KAŠPAR ttř
1434 tlo 13 st Omaha Rasa

a víte stálého výiěěku saru
íujeme ksidému kdp pře-
velme1 Jednatelství aailrh
náooien-lfr- h viateneckýcha pud obrátě Nemějte sád-u- é

obavy snad před itrátou
O 8 KILBEHMANV

P Si St Paul Minnesota

Nabídnutí k sňatku

Pojmu Češku za manželku kte-

rá jest zachovalé pověsti buď
svobodna aneb vdova bez dítek
ve stáří od 20 do 35 let Veřejné
toto oznámení činím jelikož práci
domácí sám zastávat nemohu Ct

krajanka která přála by si mně

dopsati nechť adresuje takto:

STEPHEN OSVALD1K

Carroll Wayne Co Neb

Kdys nikdo u Valí přítomnosti prohoSI:
Oa pouhým Jen továHfceal

hoed a vád i vám to na mysl ie o bnoxt ta Je
asi Jen nounýtn liudlxrem v oboru svého re
niel Takýi--

n oslernete mel roiocraOalv a
malíH hejn Taký domnllý "uiněiev" nyllte kdyisněi-- prken ibuih ne nějakou budka
a několika okny a do léto pak iiu-- iiéuoeta
robvlýcb fobvraflckýon "aunraiě' ie hned
tnose botovltl podoby rovnojiri oněm ie
hotov tl dovedou Jen srhonní umělci Zhoto-nen- f

věru podoby vyáiduje ne eu stnij nel-'VS-S

ř nidokonslejí alebri I mlstmist
ib vláltě xahjeným orH eotrn a puk přede-yá-

vyaduje tobKtrsHcki dílna malíře omě-l-é
a schopné Fotoa-rsttM- a

Heya sve kaědého
aby M Jeho íoiotrtv fli ké aanktiim prohlédl
aajliroje ksldébo te mo v hotoví podlyPřiuHi skvostné va ceny báječně iliké Vidyoerhte se vypodobnit u foť rsHty Je I v
nlKiru svém ji st umělcem pamětllvt
phslovi: Hest allways the efitspekť' A soho
se dudčláte kdyl půjdete ka

FliTOGBAFISTO?!

S1S-SU-S-

J 15 al Oaiaha

§ m

mwmi
to krutí alma ansud a námi to
vaěl bl děvěata by opatěrar
býU bély dobrýa1

Sholnfnii strovfci
My asáoM jich a k aUaov tela-ťak- y

a fcaeaaroo teletlaky t lahrt-běc-t
kaie Pra4 rauřni vloi

braaaole věie fruv tak dohri Jak
Jen sa své penln Biti-- dostat I

Teato ttdee hudesn proaávaU aa
botové takto:
9'MColt Skla pro chlapce £( (M)

UM Hati a Calt pro chlape £ syg

$175
II je SaUa BsJs rroesWspos

! Kuwum teietlaky lat- - CA
rovact pro dívky sa ltKl

Vm II WWtney
107 Jll 16 ! o

eajea a Wtok Véa

Jsou to pp Joseph P Alexander

a C J Young z č 1441 jižní 13

ulice a Barnet Waxam z č 1316
Pacific ul Dostalo se jim totiž

pohostinnosti Mr Bernsttina a

tu dle svých sil hleděli aby snad

whisky v kamenné nádobě se ne-

zkazila Zlé však byly následky
požití "lahodného" nápoje Vši-

chni byli otráveni a lékaři měli

dosti práce aby zažívací ústrojí
jejich přivedli do pořádku Poli-

cie zavedla ihneď vyšetřování v

domnění že jedná se o pokus
hromadné vraždy ale brzy se

všecko vysvětlilo Bernstein kou

pil kořalku od S Lessera z čísla

1006 již 13 ul jenž kamenné

nádoby na lihoviny mívá na dvor-

ku dokud jich pro své zákazníky

nepotřebuje Do jedné z těch

vítr neb děti zanesly jedovatá
semena durmanová a Lesser aniž

by nádobu vypláchl nalil tam

kořalku a prodal Bernsteinovi

Se sensace tedy sešlo ale Mr

Bernstein i hosté jeho jsou dosud
toho náhledu že durmanové se

meno rozhodně nepřidá kořalce

chuti příjemné
— Kdo chce mít zuby bez bo

lesti vytržené neb dobře vyplněné
ten jde k A P Johnstonu zubní
mu lékaři 1403 Farnam tel 1561

— Sekretář La ugh land z vý

konného tělesa sdružených dobro-

činných spolků praví že žádostí
o podporu bude letos daleko více

nežli lom Až dosud rozdal o

100 tun uhlí více nežli za celou

zimu 1897—98 a vůbec za kterou
koli zimu pokud on pamatuie
Dříve postačilo 150 až 200 tun
kdežto letos rozdáno bylo už 350
tun uhlí Nyní stará se společ-
nost o 300 rodin ale potrvá-l- i

studené počasí delší dobu očeká
vad lze přihlášek ještě více Okres
ovšem činí co může pro chudinu
avšak neposkytuje lahůdek ja
kých třeba je nemocným lidem

Přítomně soukromé dobročinné

spolky mají na seznamu dvanáct
rodin v nichž některý člen je
nemocen a pro ty činěno je vše-

možné aby uspíšeno bylo uzdra
vení jejich Laughland upozor
Suje dále že společnost nevyhnu-
tělně potřebuje prostředků tná-- li

pokračovati ve svém samaritán
ském díle

— V pátek otevřen byl slav-

nostním způsobem nový hotel Her
Grand

' — Ctěné obecenstvo tímto upo
zorňuji že Jakub Svačina mladší

(syn bratra mého Jakuba) necí o

právněn pro mne nížepsaného při-

jímat! nějakých objednávek na

grocerie aniž nějakých peněz
V úctě Petr Svačina majitel
závodu druhdy Svačina Bro's

— Před soudcem Scottem opět
ně jednáno bylo o rozkaze jímž
nařizovalo se policejní komisi vy
dati výčepní povolení firmě Wal-

ter Moise & Co Soudce zamítl

protest náčelníka policie Wbitea

jímž posvítiti chtěl na čistou tu

kumpanii poněvadž prý přišel

pozdě avšak vynesl přece jedno
rozhodnutí nepříznivé Žalobcům
Prohlásil totiž že pod jednou
licensí nesmí vésti velkoobchod a

zároveň živnost hostinskou ve

dvou oddělených místnostech
Firma Moise & Co' měla totiž v

čís 214 již 14 ul velkoobchod
a v č 216 hostinec kterýž spra
voval pověstný hráč a dobrodruh
Jack Norton Právník Moise &

Co Wright ohlásil že jeho kli-

enti povedou nadále pouze velko

obchod v obou udaných číslech
V sobotu skončeno bylo líčení a
soudce Scott slíbil rozhodnutí

některý den v tomto týdnu
— Soudce Keysor rozhodl že

bývalí policisté Will White Ni- -

cholas Dargarawsky a S L Mor

ris znovu musejí býti dosazeni do

služby radou požárních a police]
nich komisařů s platem ode dne

kdy propuštěni byli- -

— Když jsme se v pátek Ion

čili se studenou vlnou nenadáli

jsme se že se nepříjemný ten host
tak brzy vrátí Už z večera za

čalo důkladně mrznouti a rtuť v

teploměru stále klesala až zasta
vila se na 26 stupni pod nulou v

sobotu v 8 hodin ráno V mí-

stech kam vítr měl volný přístup
bylo až 30 a 32 ped nulou V

neděli bylo nejstudeněji v 8"nodin

ráno kdy teploměr vykazoval 22

pod aulou ale pafom začalo se

oteplovali a dle přítomných zná-

mek soudit! m&ieme že to "nej-hori- L

ul je pryč" Sobota byla

nejťtudenějším dnem únorovým v

historii města a také vyžádala si
alkolik obití V prázdném domě

blíže 13 Farnam uL nalezen

byl dílní Charles Elbert téměř

fiplai zmrzlý Zašel tam ve sta

nalézá se ve znímé

lékárně J£m férmáka

p liste 126Ó již ij
bliíe Williami

kdež lze veškeré naše záležitosti

vyřizovali

TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU

aalfeá wvě 509-51- 1 Jli 12 nl

Z NAŠEHO MĚSTA

— Do města došla zpráva že

major Towar vrchní vyplatí de-

partmentu Missouri povýšen byl
na příručíbo generálního výplat-číh- o

s důstojností podplukovníka
— V případě proti dráze Union

Pacific na 15000 odškodného za

smrt Fredericka Millera manžel-- 1

ka jeho Ardelia přijala dobrovolné

vyrovnání v obnosu Miller

pracoval u zmíněné společností a

usmrcen byl 22 prosince minulé-

ho roku blíže Avery v Sarpy
okresu

} — V pátek
- vtělena- - byla v

okresním soudě poslední vole
Fred Taylora prostého vojína

jenž zemřel 19 prosince v Manile

Listina sepsána byla Taylorem
16 dubna 1895 a odkazuje se ní

veškeren majetek J1100 matce

jeho paní Mary Ň Taylor-Hitch-cocko- vé

— Nic na plat Zvonečková mou-

ka jest přece jen se vieck nejlepíl
Tento úsudek pronáil kaidá kospo-ifn- l

a proto jest k dostáni víudc tf

--— Dr F Rich podal žalobu
na $3700 proti společnosti

výstavy Tvrdí že

několik vepřů Poland chinských
které měl v dobytkářském oddě-

lení vystavené zcepenělo na cho-

leru přenešenou na ně nakažený-
mi zvířaty

John Gabler bydlící na
Dorcas mezi 19 a 20 ul sražen

byl k zemi elektrickou károu blíže
16 ul a Poppleton ave kolem 7

hodiny ve čtvrtek ráno a zraněn
tak nebezpečně že zemřel v ne-

děli odpoledne v nemocnici sv

Josefa Gabler zaměstnán byl

jako tavič a ubíral se do práce
když se mu neštěstí ono přihodi-
lo Kráčel po západních kolejích

pouliční dráhy a vida že proti
němu jede kára vyhnul se na ko-

leje dtuhé V tom však přihnal
se vlak z opačné strany srazil jej
k zemi a vlekl téměř plných sto

stop Mimo mnohé rány zevnější
utrpěl též Gabler těžké poranění
vnitřní

Originál Budweiser — pravé Bu

dějovické — stále Čerstvé na čepu
v Národní Síni Zkuste ho a jistě
po druhé jiného chtíti nebudete
Korbelová vína a kořalky stále též
na skladě dtAitf
— Vyšetřovací výbor školní

rady čeká na Člena Van Gildera
uzná li za dobré podati nějakou
odpověď na obvinění která byla
proti němu vznesena ve spojení s
dodávkou uhlí do škol roku lo3-skéh- o

Jakmile Van Gilder ohlá
sí že je hotov se hájiti bude vy
Setřování započato
— Jako každoročně uhlíři Ča-

stují obecenstvo sdělením že ná-

sledkem trvalé a prudké zimy
: t i x 1 t

zasuDy jejicu jsuu icuici vyčerpa-

ný a že neoteplí-l- i se nebudou
ani to vyhověti zakázkám Snad
to má býti jakousi předmluvou ku

dalšímu zvyšování cen uhlí Páni
uhlíři aspofi bědují že výdělky

jejich jsou prabídné Tak oa

příklad za tvrdé uhlí platí prý
sami 9750 oa uaracn v umaže a

odpočtou-l- i 50 centu za skládání

jejích výdělek obnáší pouze 50
cesta na tuně Nepředvídali prý
takové kruté zimy a proto nezá-sobi- li

se náležitě kdy ceny byly
ailSÍ

—Xftia Jipiter Lima aklí

u tátvOjett ejleaiíni pro va

ftzi I UftmL Telefot 1238

CiIJft Zitě &C3 816IL
— lir Jacob Bernsteio po-dos-

ní

"obchodník" t č 13 16

Pac&c Lt mívá doma kořalku

líčivý prostředek ale občas

vybije jedau třeba že na žádnou
_ % á __s — s mi sMa

C_— íW KBVI fivfiu mm v--a

Cic-no-a tato byla fj
l cca ftinZl r Bera- -

M - A % i

neděli uctěna byla památka presi-
denta mučenníka ve veřejných
školách z části v pátek a z části
včera

'— Nejpovedenější zábavou v

každém ohledu byl maškarní ples
Těl Jednoty Sokol minulou so-

botu pořádaný Přispěla k tomu

hojná návštěva a hojný počet ma-

sek zvlášť Těchto bylo kolem
osmdesáti jedna lepší uež druhá
Rozdělování c:n následovalo asi
k půlnoci I cena dámská (lampa)
přiřknuta byla královně a páŽeti v

jejichž rouše skrývala se paní M

Nováková a slečna Rosie Svači-

nová — II cenu (houpák) obdrže-
li "drsní jezdci" (rough riders)
sleč Boháčkovy a Šrámková —

III cena (hodiny) přidělena byla
tanečnici v níž se objevila pí A

Kutáková— I cenu mužskou (sto-

lek) dobyli si dráteníci pp Chle-borá- d

a Kirchner —II ceny (ho-

diny) dostalo se Maine slečnám

Jablečníkové a Krandové— III
cena přiřknuta zápasníkům sbýky
pp B Bartošovi a F Fialovi —

Povodně byla třetí cena přiřknuta
redaktoru Šibřinek který se po
celý večer proháněl čile na oslíčku
avšak nemohla mu přidělena býti
ježto se odmaskoval dříve cítě se

unaveným než k rozdělování cen
došlo —Šaškovu cenu(too)obdr
žel pařížský šašek jehož předsta-
voval malý Josef Fibigerů — Po-

bavení bylo znamenité takže roz-

cházeli jsme se již za bílého rána
s úplným uspokojením
— Včera večer opět vybráno

bylo jedna doupě karbanické
Nalézalo se za tabáčnickým krá
mem George Langa 171 1 St
Mary's avenue a tam také poli
čisté počtem sedm vykonali ná
vštěvu o půl jedenácté Lov
zdařil se znamenitě- - Hráči byli
zrovna v nej lepším a spíše byli by
se nádáli všeho jiného nežli ná

vštěvy policie Celkem sebráno

bylo patnáct "hostí" šestnáctým
Dyi Air Lang ftčicten sice po
kusili e o útěk ale když shledali
že všecky východy jsou obsazeny
smířili se s osudem svým Na
dvou patrolních vozech dopraveni
na stanici kdež shledáno že ně-

kteří mladí muži jsou z dobrých
rodin a zaujímají slušné postavení
ve společnosti Takoví udali fa-

lešná jména "NáČinfjkarbanické
jako stoly karty a pod též bylo
odvezeno na stanici aby sloužilo

jako svěJectví prou obžalovaným

Trhlina ve dveřích spfisobující
pr&van do teplé světnice často
umrtví údy natřeme-l- i je však se
St Jacob Oil stanou se opět
ohebnými

Zména obchodu
Laskavému obecenstvu uvádíme

tímto v známost že já Jakub Sva
čina vystoupil jsem z obchodu
Svačina Bro's a bratr můj Petr
Svačina bude na dále obchod u- -

držovati pod svojí vlastni správou
Kdokoliv co dosavidnf firmě dlu

huje jest úctivě zván by bez odkla
du hleděl své dluhy vypořádali
tak aby dosávádní správa obchodní
mohla býi uzavřena V naději že
veikefí ti dlchujfcf nim příznivci

nenechají to ka soudnímu zakro
čení dojiti znamenáme se v ficti
valí vděční Petr a Jakub Svačina !


