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nrávo vetovati zákonv municipálků Ačkoli státní návladní na-

vrhoval pro Jacobeyho šestimě-

síční vězení odmítl soud návrh

pouhé zlomyslnosti Babcockův

přístroj na hašení ohně v dobyt-
čích ohradách Řiditel ohrad

Kenyon vypsal
' £25 odměny na

jich vypátrání

— Každý kdo jde ze South
do North Omahy koupiti

Lung Balsaiii
Jest lék pos&stsvijlcl bojících Iťáv a

výt&žkt c kofinkn a bylin pomůckami

ZPRÁVY ZAHRANIČME

Telegrafické

Rakousko-Uhersk- o Císař rakou-

ský jest upoután na lůžko násled-

kem nastuzení při jedné vycházce
Z nastuzení vyviň íla se dosti váž-

ná choroba— Ve Štýrsku zemřela

známá spisovatelka Marie

jež psala povídky pod

pseudonymem Maria Solina

Srbsko Na hranicích srbsko-tureckýc- h

vedou se neustále po-

tyčky a srbští sedláci připravují
se k rázné obraně Sultán vydal

atrakcí této ulice Budovy zbylé
od loňska jsou buď zvětšeny neb

dokonale opraveny a světlou bar-

vou natřeny takže budou míti

vzhled východnít Řada nových
bud jest též zde postavena kde

budou se prodávati různá občerst-

vení jakož i různé ozdobné zboží

Novinkou bude zde turecká kavár-

na a ochutnavárna kde budou

upravovány turecké lahůdky V

ulici Kahýrské budou nepochybně

magnetem různé tance ve vý-

chodních zemích obvyklé s Tak
na příklad zaveden tam bude tanec

Kleopatřin poprvé v této zemi

tančený "Královna" Madelina

jedna z nejdokonalejších krásek

egyptských jež při produkci bude

hráti si s hady okolo těla a ramen

se jí vinoucímizpívati bude egypt-
ské písně a tančiti tamní tance
Madelina přibude sem příští týden
z New Yorku Další zajímavý
tanec bude beduinský pro který
jsou již též získány síly dále tak

zvaný caucasus jejž provedou

dívky perské

V divadle Kahýrské ulice zná-

zorněn bude válečný tanec Syřanů
konflikt mezi sudanskými váleční-

ky marockými kejklíři a lebanon-ským- i

bojovníky Dále bude mož-

no zde spatřiti mohamedánské

bohoslužby dle jejich ritu východ-
ní šašky proroky átd V jedné
z místností bude panorama před-

stavující yýchodní města a vedle

toho znázorněna bude na jevišti
smrt Kleopřitřina

ní konsulární : diplomatická a

soudní řízení byla by zrušena dů-

chod zvětšil by se zvětšením daní

a snížením poplatku z hlavy prá- -

vnmne neivvŠšího soudu bvla bv— j
- ' -

zvětšena obecní úřady sestávající
z mayora a rady byly by rozšířeny
a poštovní úřady nalézaly by se

nod sorávou hlavní vládv Bude- -

li vládami přijat tento návrh

předpokládá se že prvním admi-

nistrátorem správy samojských

ostrovů bude jmenován ar sou

Afrika Dobrovolníci v Natalu

obdrželi rozkaz abý byli každou

chvíli pohotově v pádu vypuknutí

války s Transvaalem' V pádu
že by válka byla prohlášena
stane se generál sir Redvers Hen-

ry Bueller velitelem anglického

vojska v jižní Africe
'

Výstava Vétší Ameriky

V těchto dnech dodány byly
na výstaviště čtyři železniční vozy

palmových stromů magnolií a ji-

ných květin jež přivezeny byly z

jihu a umístěny budou částečně v

zahradnické budově a částečně po

výstavišti na vhodných místech

V průmyslové budově pracuje
asi 50 dělníků na budkách v nichž

budou jednotlivé výstavky uspo

řádány V úterý pojistil si zde

Kengo Morija zástupce největší

firmy vývozní v Japonsku 24x30

stop místa kde vystavovati bude

své hlavní výrobky New-yorš- tí

hrnčíři zaujali též plochu 24x84
st na níž vystaví zboží v ceně

$100000 mezi jiným budou tam

míti pár váz mající ceny $10000

Libbyho válečné museum jest
téměř s uspořádáním výstavky
hotovo a není pochyby že bude

těšiti se velké pozornosti se strany
návštěvníků Sbírka palných zbra

ní je dokonalá a odborníci tvrdí
že jest úplnější než ona loňská na

výstavě zamississippské Obrazy

jenerálů Spoj Států od doby re

voluce jsou již téměř uspořádány
Tyto tvořiti budou úplnou kol- -

lekci v tomto oboru -

Na Midway jest velmi živo a

přítomně pracuje tam 200 dělní-

ků na opravách loňských budov

Také množství nových budov tam

bvlo postaveno Na jižní straně

západního Midway od 20 ulice

ku skluzavce s které možno bylo

po loďkách z návrší bleskurychle
do vody sjeti zřizuje se úhledná

ulice do níž nebude vchod ku

výstavišti Na druhé straně ulice
budou umístěny různé vesnice

jako ná př kubánská a filipínská
která bude dohotovena tento tý-

den Postaveny budou ze dřeva

a střechy budou pokryty doškami

slámou a travou

Ačkoliv program na otevření

výstavy dne 1 července není ještě

úplně vypracovaný byly již uči- -

něnv kroky aby vojíni kteří

súčastňili se poslední války
byli zde hojně

zastoupeni Dráhy snížili pro ně

značně jízdné které platí pro
všechna místa ve státu v Omaze

ústící Všichni vojíni kteří účast-

ní se otevření výstavy ubytováni
budou v staré dopravní budově a

hostěni budou tam do 5 července

Každý den odpoledne budou

na Plaza na Bluff tract

jižně od zahradnické budovy Jest

žádoucno aby také jiné vojenské

organisace při této příležitosti

sůčastnily se parád Po celou

dobu co nebrasští hoši budou na

výstavě se nalézati navštčvovati

budou večerní divadelní předsta-venín- a

severním pahorku

Výstavní správa jmenovala již
své zvláštní policisty pro dobu

trvání výstavy a sice v počtu 74

Šestnáct jest jich již zaměstnáno a

ostatní nastoupí místa svá během

tohoto měsíce Mezí jmenovanými
nalézá se též krajan Martin Sloup

#

Okresy Cuming a Boone v Ne-bras- ce

zajistily si v těchto dnech

místo v hospadářské budově a

předměty jež zmíněné okresy

hodlají vystavit! dojdou v pondělí

Zvěř pro výstavku divokých
zvířat došla již a uzavřena jest v

téže budově kterou zaujímal ův

zvěřinec na lofiské vý-

stavě

Osvědčený pořadatel Isilo Nin-- ci

zařídí na Midway kahýrskou
ulici a sice v těchže místech kde

nalézala se loni Pro tento pod
nik zajistil si jil 40 umělců ve

svém obora kteří budou hlavní

jeho a propustil obžalovaného z

důvodu ž byl důkaz pravdy pro
veden

Holandsko Komise míru od

bývala plenární schůzi minulé

úterý a jmenovala výbor - jenž by

sepsal všeobecný zákon v němž

by zahrnuta byla zpráva o ženev

ské úmluvě—Z této úmluvy bylo

přijato deset odstavců jež mají
státi se zákonem — Perský delegát
gen Mirza Riza Khen navrhl aby

vlajka červeného kříže byla změně

na v bílou s červeným sluncem na

ní —Američané podali návrh' aby

soukromý majetek na moři v době

války ze zabrání byl vyjmut Před-

pokládá se že otázka tato bude

většinou delegátů ne-- li všemi

podporována —Někteří z delegátů
trpí malarií následkem výtoků z

kanálů a stok Pí Hollsová choť

tajemníka amer delegace odjela
do Duesseldorfu k vůli změně

ovzduší

Anglie Vévoda Orleáoský u- -

nikl vážnému poranění minulé

úterý jak z Londýna se oznamu- -

je in a cestě z naarazi waterioo
odkud jel v elektrickém kočáru v

nastalé tlačenici vrazil do cihelné

zdi při čemž tabule motoru a

kola byly rozbity Osoby v ko-

čáře byly poraněny však ne těžce

Vážné nepokoje udály se na

jihu Indie a sice v Travaucore

kde policie byla napadena a při-

nucena k ústupu Výtržníci zmoc-

nili se několika děl a množství

střeliva Protivníkům svým uře-

zali uši aby zmocnili se jejich
náušnic Asi 450 domů bylo
sbořeno v Sanboovadagaral — V

Londýně zahájen byl ve středu
mezinárodní kongres v zájmu za-

mezení tak zvaného "obchodu s

bílými děvčaty" Kongresu před-

sedá vévoda Westminsterský —

Parník Teutonic jenž vyjel z

New Yorku do Liverpoolu zaku
sil hojnými vichřicemi a bouřemi

Na lodi nalézal se též Rudyard

Kipling jemuž cesta posloužila
na zdraví Kipling chválí si po-

zornost Američanů kterou mu

tito po dobu jeho pobytu v Ame

rice věnovali — Irský člen parla-

mentu jehož jméno se neudává
obdržel prý od jednoho new-yor-ské-

peněžníka dopis v němž

tento se nabízí že sehnal by do-

statečný kapitál v obnosu něko-

lika set milionů dolarů ku zakou-

pení Irska v pádu že by Anglie

byla volnou ostrov tento prodati
Jest ovšem otázka zda-l- i to An-

glie učiní neboť návrh tento jest
příliš absurdním Zprávu tuto
vrhá do světa časopis "Central
News" '— Holandský nákladní

parník La Flandre který minul v

úterý mys Lizzard oznámil v

Londýně že na 48 stupni severní

šířky a 23 stupni východní délky

potkal parník Montana se zlome

ným šroubem Montana plula z

Baltimore do Amsterodamu

Ceylon V přístavu Colombo

přistál včera ráno admirál Dewey
se svou lodí Olympií — Uvítání

Dewey-h-o bylo přímo nadšené

Časopisy věnují mu veškerou po-

zornost a opěvují ho v básních
některé pak přirovnávají ho k

Nelsonovi Vystoupení Dewey
ho na pevninu bylo malebné

Domorodci odění ve světlých
oděvech tvořili ohromný špalír
skrz nějž bylo manilskému hrdi-

novi projiti ku kočáru guvernéro-
vu v němž byl dovezen do resi

dence jeho co vzácný host Deey
obdržel darem stříbrnou skřínku
a mužstvo Olympie 1000 liber

čaje

Samosi psrovy Vyrovnávací
komise vykonala již svoji práci a

trvalý klid nastal na ostrovech

Samojských neboť Mataafa složil

1850 pušek a přívrženci vlády
odevzdali jich' více než 2000
Po 20 červnu bude trestán každý
domorodec u něhož bude naleze-

na střelná zbraň Domorodci

vracf se do svých domovů Ko-

misaři ustanovili králem Malietoa

Tanu a rozsudky vrchqího soudce

Chamberse musí míti trvalou plat-

nost V pádu ie by nastala

jakási neshoda ujmou se proza-

tímní vlády konsulové třech moc-

ností jež tam mají protektorát
Vrchní soudce Chambers podrží
svůj úřad a mnozí municipální
úřadníci byli potvrzeni Presi-

dentem municipální rady ▼ Apii

potvrzen byl komisí dr Vilém

Solí Komise odporučí zrušení
království a presidentství v Apii a

navrhne vládám svým ustanovení

guvernéra se zákonodárnou radou
oněch tri mocností jel mají tam

své zájmy k níž přidělena byla

by
' sněmovna domorodců Dle

tohoto návrhu mil bj guvernér

lučebními čími iťa-rá-
r

Neodkládejté t tíin šachována
vyhojením relkerá bojící síla a

kašle léClvé vlastnosti

Napomáhá nemocné-

mu k volnému odka

ALLEJCS Máváni odstraní v pli-

cíchLUNG nashromážděn

BALSAMEM Herny zhojí cantcené

blány praduinlcnf po

vzbuzuje chuť k jídlu proilsťuje krev

a napomáhá tělo norou zdravou krvi

obobacovatl Tu jsou příznaky a vlast-

nosti Jež zabezpečuji zlomitl a zhojltl

každý kaíel JHldMBr

Ručímu ie neobsahuje řádné opium
E dostáni jest v ktzMéléká rní

3 různé lahvičky
25c 50c a $100

Spisy vydané naším nakladši

Leietinský kovář báseň Svatopluka Ce
cha dle původního v Rakousku skonů- -

skovaného vydáni Čítá 88 stran Cena '

25 centů Do Čech zasýláme ji se zaru-
čením správného dojiti za 75 centů Bě- -

není jednoho roku rozehráno bylo vy--
dáni prvé a uspořádáno druhé americké
vydáni

Parná íkv tetkách emiorantů Nacaal
Tom Čapek 8 9 původními vyobraze- -
nimi uena vázané to centn

Valditín historicko-romantick-
ý obraz

od Karla Herlose Cena 60 centu

Didictni Aztékxm román ve třech dí
lech od Duplesise' Cena 00 centu

Po vůlnoci román od Vác Vlčka 480

velkých stran Cena 80 centů

NebcvDtlni tajemství román z anglické
ho od Chas Reada 231 stran velkého
formátu Cena 40 centu

EVba a Waterloo historický román od
F Btolle 329 stran velkého formátu
Cena 60 centů '

Rukopisy Králodvorský a Zelenohorský"
se snímkem několika listů prvnějšího a

Soutavou přednáškou o nich od p J A

obsahuje 144 stran Cena 25c

Tajemství tbfinv na Porter Squarů
Napsal B C Farjeoni přeloženo z

240 stran velkého formátu Ce-

na 40 centů

Školní zákony v Nebrasce Zčeštil Jan
Rosický Cena 50 cent

Nový Voňte Kristo napsal Jul Verne-obsahuj- e

576 stran cena 75 centů

Veiný lid velký román věhlasného ro-

manopisce Éugena Sue 1216 stran pou-í- e

$100

Tajemný hrad Karpatech román od
Vernea 170 stran cena 20 centů

Chrám Matky Bolí e PaHli íili Esme-rald- a

spanilé děvče cikánské Román
světoznámého spisovatele Viktora Hugo
Obsahuje 512 stran cena 50 centů

Osudnou stopou poutavý román od Em
Gaboriana Obsahuje 415 stran cena
35 centů

Diti kapitána Oranta jeden z největ
ších a nej poutavějších románů Julia
Vernea Zaujímá 721 stran cena 60c

Veňieh službách povídka z dějin Se

skýdh od Aloise Jiráska Čítá 256 stran
cena 20 centů

Mezi proudy historický román z dějin
českých od Aloise Jiráska Obsahuje
618 stran cena 60 centů

Bili Eora aneb tři léta z třiceti histo-

rický román z dějin českých za války tři-

cetileté od Lud Rellstaba Cítá 1536

stran cena $100

Moderní otroci VeleDoutavf román
od B V Eacklander a Obsahuje 1120

stran pěkného formátu Cena 75c

Novi tajnosti paHiski Román od Pon-so- n

du Terrail I čásť románu: "V saloně
a na galejfch" Čítá 608 stran cena 50c

Klub srdcových kluků Román od Pon-so- n

du Terrail II samostatná část však
zároveB pokračování románu "V saloně
a na galejích" Čítá 448 stran cena 85c

EHSnA Turkyní Román od Ponson du
Terrail Třetí samostatná část však zá
rove Ď pokračováni románu "V saloně a
na galejích'' Obsahuje 448 stran cena
85 centů

V Knihovně Americké vychází stále

výborné spisy od nejvěhlasnějších spiso-
vatelů Každých 14 dnů vyjde sešit o 64
stra&áci do roka vyjde 26 sešitů o 1664

stran obyčejného velkého knihového
formátu a předplatné na rok stojí pouze
$1-0-

0

0l Q A-i- P 1° °t A- -i

JHCum o rj£AiAíVL

Krásné dva litorrafované obrazy
představující české velikány Husa a
Ziiku hodící aepro spolkové a veřejné
místnosti jako i pro rodiny máme

nyní na skladě Prodáváme je oba po
ilOO aneb co prémii k Pok Západu aa

doplatek 50c Pokrok KpadN
Onak r--

FRANK R BLIS9 proasvsťr O BL1SS prodávat hovíš dobytka
JOS BLIS8 prod ovciatD ntat
1 H BLIsa prodávat dob vepř

Kfri kollv t nich pracuje v sajme
trfcb sikasDÍka

Joseph Bliss

SS0 Hew Exckaag BUf

SOUTH OMAHA NEB

Vtemof ná pr vlna) sw vfeat sivlkia
tasjlatelbt tfiiet Vale irmt ucUwi Uáiom

Triaí eeay aa Hiaiáaí

Fraat Wdmsaa vtmbeet v Ootfse C
tBásaf ce teda a evMonit? mas
ehekNsli krajaaf ?Mi esske

cokoliv z našeho oboru maří svůj
čas a výlohu za jízdu neboť my

zaručujeme všechno naše zboží
že jest tak levným jestli ne

levnějším než v kterémkoliv ob-

chodě kdekolivěk prodává se zbo
ží stejné dobroty To není jen
pouhá řeč neboť my vrátíme vám

peníze když shledáte že by tomu

tak nebylo Jiná věc ohledně

našeho zboží jest ta že nechť

prodáme jakkolivěk lacino každá
věc musí býti dobrou a pevnou
Všechno naše zboží je t zname

náno zřejmými číslicemi a dítě

koupí u nás práví tak lacino jako

nejmoudřejší člověk dorostlý
Mužské celovlněné modré serge

obleky jsou pouze $575 Černé
a bílé pruhované košile do práce

25c Lehké letní spodní prádlo
až i za 15c Zástěry do jatek od

39c výše Mužské zvláště pevné
střevíce po ři25 Pěkný výběr

slaměných klobouků pro mužské
i hochy lacino Všechny naše

kufry byly koupeny dříve než ma-

teriál na ně stoupnul proto může-

me je prodávati levněji než kdoko-

liv jiný Pěkný výběr kufrů laci-

ných až i za $ijo Pevné

kalhoty do práce 75c Punčochy
beze švů po 5c Pěkné filcové

klobouky po 50c Máme největší
zásobu svrchních kalhot v Douglas

County Máme několik českých

prodavačů k obsluze Vás Pan

Novák jest nyní hlavním naším

českým prodavačem Rozdáváme

úplně zdarma čepice do práce a

zápisní knížky Jestli klerk na to

zapomene připomeňte mu

Nebraska Shoe & ClothingHouse

roh 25 a N ul So Omaha

P S — Po celý den v sobotu

ji v neděli budeme prodávati silné
a pevné krátké kalhoty pro hochy
po ioc pár

— Krajankám našim v South
Omaze naskytuje se příležitost
státi se členkynčmi nejlepší české

damskéVJednoty Českých Dam
neboť sbořOiivová Ratolesť č 35
zmíněné Jednoty snížil vstupné
na £200 a sice na půl roku

Přihlášky mohou se díti u všech

členkyfi sboru zvláště u tajemni
ce Anny Novákové na 22 a P ul

— V nové poštovní budově za

počato s kladením podlah
— Nové hydranty byly umí

stěny jak následuje: 18 a S ul

39 a L a 400 stop severně od 39
a L

— Armourova společnost vy
zvedla si povolení ku stavbě osmi

nových udíren Zřízeny budou

východně od kancelářské budovy

— Když Frances Witten 14U-t- á

dívka kráčela po U ulici včera

dopoledne zasažena byla bleskem

blíže 28 ulice a nebezpečně pora
něna Nešla deštník s ocelovým
hrotem a do toho blesk vjel
Frances jež popálena jest na pr-

sou a v podbřiší odnesena byla do

svého domova a Dr Schindel k ní

povolán Týž zjistil že popálení
je velmi bolestné ale dívka se vy
stůně

— V první třetí a čtvrté war
dě zdejší napočteno bylo 3426
osob ve věku od 5 do 21 roků
Sběratel školního censu ve wardě
druhé dosud nepodal svojí zprávu
ale odhaduje se že doplní 5000

— Mayor Ensor opět vynašel
něco na hostinských Shledal to-
tiž že výčepní povolení nemají

vystavena jak zákon nařizuje a

některé pivovary dokonce mají lí-

cen sy zavřeny doma Mayor na-

řídil nyní policii aby hostinské

přinutila ku vyvěšení licensí na ně-

jakém nápadném místě

Nervy jsou citlivé vůči zimě i

borku a kdo trpí neuralgickými
bolestmi měl by ihned použiti St
Jacoťs Oel a jisté vyléčení bude
následovati
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haasplatCT Od

rozkazaby byli pozatýkáni všichni

důstojníci kteří súíastnili se

vtrhnutí na hranice srbská

Šýantlsko Vláda Španělská po-

stoupila Německu s prodejem

ostrova Karolinských též dělové

lodice jež se ve vodách tichomoř-skýc- h

nalézaly — Nový vyslanec

americký pro Španělsko Belamy

Storer byl přijat královnou při
Čemž hovořeno bylo o propuštění

zajatců španělských kteří nalézají

se v zajetí Filipínců

Francie Kabinet Waldecka- -

Koseau-- a nevesel ani v zívoi

President Loubet následkem toho

požádal M Bourgeoise hlavního

člena francouzské delegace mírové

komise v Haagu aby sestavil nové

ministerstvo Bourgeois telegra-

foval Loubetovi že odjede do

Paříže ve středu Po svém pří-

jezdu do hlavního města navštívil

v průvodu Delcasse presidenta
Loubeta s nímž se radil Po delší

úřadě však odřekl sestaviti nový

kabinet a proto nepochybně svě-

řen bude tento úkol Delcasse-ov- i

jenž byl v kabinetu Dupuye mini-

strem zahraničních záležitostí

Včera vrátil se Bourgeois do Ha-

agu kde sleduje pilně jednání mí-

rové komise a béře na něm vážné

účastenství — Ministr námořni-

ctví Lockroy jenž ještě úřaduje
než bude sestaven nový kabinet

sesadil místoadmirála de Cuvur-vill- e

na jehož místo jmenován byl

podadmirál Mallarme Ustanovení

toto jest ve spojení dopisem
místoadmirála de Cuvurville jejž
tento zaslal jednomu zástupci ve

sněmovně V dopisu tom odsu-

zuje nedostatečnou národní ochra-

nu — Parník Sfax s Dreyfusem

přibude do Brestu ažv pondělí
Zajímavou otázku podala pí Emi-

lie Crawfordová dopisovatelka
londýnských "Daily News" tá-

zajíc se co činiti se bude s rakví

jež na rozkaz ministerstva Meli-

čova byla shotovena a na Ďáblův

ostrov zaslána Opatření toto
"
bylo učiněno proto kdyby Drey-fu- s

ve vyhnanství zemřel aby
- mrtvola jeho mohla býti balsamo-ván- a

a do Francie dovezena k vůli

stotožnění — Senátoru Waldeck-Rousseau-o- vi

podařilo se přece
sestaviti nový kabinet jak ozna-

mují nejnovější telegramy Sestává

z následujících členů: Předseda
ministerstva a ministr vnitra au

Delcasse ministr

zahraniční gen de Gallifet min

války de Lanessan min" námoř-

nictví Monis min spravedlnosti
Caillaux min financí Millerand

min obchodu de Cruis ministr

kolonií Jean Dupuy min hospo-

dářství Kabinet sestaven jest

úplně vyjímaje ministra veřej-

ných prací

Úroda v Evropl Z Londýna
dochází zpráva že úroda v Evro

pě nebuďe letos valná neboť

sucho oanuie ve většině státech

To týká se zejména Anglie kde

obilí nastavším suchým počasím

jest značně poškozeno a jižního
Ruska kde úroda jest téměř zni-

čena Výminku činí Srbsko a

Indie neboť počasí tamní jest

příznivo stavu osení

Nlmecko V říšské radě německé

bylo čteno po třetí prodloužení
obchodní smlouvy nemecko-angn-ck- é

— Během jednání mluvil též

ministr zahraničních záležitostí

baron von Buelow v zájmu ostro-

vů jež Německo odkoupilo od

španělska Nebyly prý to vzduS-- á

zámky jež ti o těchto ostro-

vech tvořil nýbrž bylo vážně po-

čítáno na důležitost těchto ostrovů

pro německou říši což prý v bu-

doucnosti te ukáže neboť budou

důležitým činitelem mezi Asif

jižní Amerikou a Německem —

Zemský soud v Berlíně rozhodl

že o spravedlnosti královských
oudů v Saska dlužno pochybo-
vat! neboť před nimi není prý
zaručena rovnost občanská Jinak
soudí se socialisté a jinak občané

Rozhodnutí toto učinil soud nevě-

domky Před nedávnem učinil

aukÝm soudům uvedenou výtko
blavaí orgán socialistický "Vor--

vcrti" Dostal se proto ptea
berlínský soud a jeho redaktor

JaccSey přivolal ti několik svěd

SOUTH OMAHA

— V pondělnř schůzi školní

rady nedošlo k očekávané volbě

učitelů a učitelek pro příští rok
a sice z té příčiny žeVýbor do-

tyčný dosud nebyl s prací svojí
hotov Proti ustanovení Josefa

Seykory Školníkem ve škole v

Brown Parku podán byl protest
podepsaný asi 100 občany z téhož

okolí a odkázán příslušnému vý

boru V protestu se uvádí že ne

umí čisti a psáli anglicky a že není

seznámen s parním topením Člen

Freitae vyvolal otázku postavení
menší školní budovy ve čtvrté
wardě západně od Burlington-skýc- h

tratí Nyní prý 87 dítek
nuceno je choditi daleko do školy a

mimo to přecházeti musejí nebez

pečnou křižovatku železniční

South Omaha Land Company da

rovala prý by pozemek kdyby
škola byla na něm postavena O

záležitosti této jednáno bude

příště

~t-- John Gennsler jenž přive-

zen byl až ze St Joseph Mo na

podezření že ošvindloval o vý-

platní check jistého Brodericka

dělníka v Cudahyho jatkách a týž
udal propuštěn byl policejním
soudcem na svobodu poněvadž
Broderick nemohl Gennslera ur-

čitě stotožniti

— Bezpečně a výhodné
uložíte své peníze zakou-

pením si majetku v South
Omaze Nenaleznete vý-

hodnější Spekulace než li
jakou Vám tyto zlatem
vroubené příležitosti sli-

bují Po lhůtu 30 dnů na-

bízíme loty v Maloney'8
Addition 6 čtverců jižně
od Armourových jatek za

pouhclt 50 procent sku-

tečné cény Podmínky:
$2500 v hotovosti a $500
měsíčné Máme též mnoho
domů a lotů jakož i akro-
vých majetků poblíže So

Omahy na prodej
OBORO E A CO

Aneb- - 1601 Farnam Omaha

CITY IULL B-ID--G

""~8outh Omaha

— Rozředěným louhem opařen
bvl v pondělí bolestně na dolní

části těla J Piquett dělník v Cu

dahyho jatkách Dle vyjádřeni
Dra Slabougha pozdraví se však

úplně

— V úterý časně ráno nějací
ničemové vedrali se do domků

které August Papež staví na 25

ulici naproti vyšší škole a počínali
si tam jako vandalové Přeřezali
elektrické dráty na několika mí

stech a zničili návěstí jež na

jednom z domků měl elektrik W

S Cook který ▼ domech pracuje

Týž 1 utrpěl asi za f 20 škody
Cook setrval na stavbě až do půl-

noci a když odcházel bylo všecko

v pořádku Panuje domněnka

že jedná se zde o mstu jel má
cosi společného s přítomnou roz-

tržkou mezi členy Federace práce
a stavební radou omalskou To

oviesa není nikterak jisto neboť

onehdy podobní darebáci zničili z


