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— Blíže cihelny na 30 a A ul

gonu princova byla porouchána
Na štěstí nalézal se princ s prin-

ceznou v zadní části vagonu tak
že nikdo z nich neutrpěl žádného

žáků což jest o 627 více než mi-

nulý rok

— V sobotu večer dne 30 září
uváděn bude do Západní Česko- -

ČEŠI V AMERICE

1 Sazeč Jan Ctibor z Chicaga

vloupal se do písárny Ant Nová-

ka v Milwaukee a byl zavřen ale

na žádost manželky a po prohlídce
lékařské kterouž dokázáno že

ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ

Telegrafické
Rakousko-Uhersk- o Rozvodněný

Dunaj působí ohromné škody i v

Uhrách U Komárna protrhla se

hráz následkem čehož rozlila se

voda na ploše čtyřiceti čtverečních

mil způsobivši všude tam kam se

rozlila ohromných škod na ma-

jetku :— V Kutné Hoře odsouzen

byl k smrti provazem v minulých
dnech žid Leo Hilsner jenž ob-

žalován byl ie zavraždil služku

Pain-Kill- er

(PEIIRY )

Jistý a bezpečný lék v kaídém

přtfiadu neduhu břiínlch jest

Pain=KilIer
To jest rozhodne pravdou a ne-

lze na toklásti dosti dorazu

jednoduchý bezpečný a rych-
le působící v případech

křečí kašle reraatismn

koliky natení neuralgie

průjmu krnpti oolení zuDfi

DVĚ TELKOSTI 25c a 50c

Míjle jej u sebe Střežte se ná-

podobeni Kupujte pouze pra-
vý — Perry Davis

Na prodej vSude

0 II BREWER CO

-- Ví

4 xiL-- : j'a '''IP' tó Jil&mr i"' '"ť

pohrobuícl a pfijěovatelé koní
430-4- sev 25 ul So Omaha Neb

tf - Telefon Ííslo30

W G SLOANE & CO

obchodnici s

v Čísle 407 409 411 gev 25 ulice
South Omaha

_JE2fla Telefon 23Í

Zboží se prodává dle libosti buď za hotové
neb na splátky 41 tf
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V SÍNI p J HROCHA

Vttupnépán 25c dámy zdarma

Přípravy ku plesu tomuto ilnžné
předči vš co dosud v Omaze bylo vi-

dino a proto hojné nlvStčvy ctínýeh
příznivou nadíjese

Pořádající výbor
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Bratrské Jednoty nový nedávno

založený řád v síni pana Kout- -

skýho

— ÍIM Jiří Poděbradský u- -

vádén bude v sobotu dne 30ho
září 1890 v 8 hodin večer vsí
ni J Koutský ho do ZČIU K
uvádění pozvány jsou řády: Ta
lacky" a Hvězda Svobody Vstup-
né pro nečleny: Pan s dámou

$100 Samotná dáma 50c 331

— V okresní konvenci stříbrař- -

strany byl pan
ťJFitle navržen za člena ústřed-
ního výboru z druhé wardy bez
svého vědomí a svolení a ovšem
že se vzdal navržení tohoto jeli-
kož se ku straně té nehlásí

— Čeští voliči v South Omaze

pociťují plnou měrou odstrčení

jehož se dostalo Čechům v republi-
kánské okresní konvenci a budou
horlivě spolupůsobiti k tomu cíli

aby dáno bylo politikářům obou

stran naučení že nemohou Čechy

jen tak ledabyle odbývati Tak

jako v Omaze budou i v South
Omaze čeští voličové hlasovati
svorně proti té klice kteráž Če-

chům dala kopanec a podporovati
tiketu na kteréž Češi jsou navr- -

JJdšlujeme ceny

2 (pudahifs

Diawíi = if iici
ZaHeme vám zdarma seznam cen

fi prémii jel udflujeme kaž-

dému odkupntku Piíte:

SO OMAHA

NEB

Předplaťte se na Hospodář pou-
ze $i 00 ročně

nalezena byla ve středu odpoledne
mrtvola Člověka v kteréž poznán
Henry Candlish dobytkář ze

Soda Springs Idaho U nohou

jeho ležel vyprázdněný revolver a

má se za to že spáchal samovraž-d- u

Ole listin u něho nalezených
prodal několik kár dobytka ve

zdejším trhu dne 13 září Od té

doby byl na "spree" a kdežto pe-

níze stržené dal poslati přímo ca
bank do Pocatello počítá se že

od té doby utratil aspoH $200
Jednatelé jichž prostřednictvím
dobytek prodal konečně odepřeli
jeho čeky zpeněžovati a vybízeli
jej aby nechal bouření a jel do
mu Dobré této rady dobytkář
neposlechl

— Panuje pověst' že vrchní
soud potvrdil rozsudek sudího
Fawcetta vydaný minulé jaro
kterýmž mayor Ensor a policista
Hejduk pokutováni byii každý v

obnosu $200 protože přestoupili
rozkaz soudní Před minulou
městskou volbou totiž vyzvednul si

Johnston soudní rozkaz aby ma-yo- r

a městští úředníci nepřekáželi
registrování voličů však vzdor to-

muto rozkazu byl Johnston poli-

cistou Hejdukem v registrační
místnosti zatčen a uvězněn načež

mayor a policista byli pokutováni
z čehož se ale k vrchnímu soudu
odvolali

— Do zdejšího trhu přiváží se

čím dále tím více vepřového do

bytka a již již dohání South Oma-

ha v tom ohledu Kansas City Od

1 března až db této doby letos

přivezeno bylo sem 1230000
kusů vepřového dobytka a do
Kansas City pouze o 140000
kusů více Loni toutéž dobou sem
doveženo bylo 980000 kusů a do

Kansas City 1615000 tedy loni
o 635000 více

- Viadukt na L ulici bude ko

nečně uveden do lepšího pořádku
Společnost dobytčích artirad po-

čátkem leta spravila větší část vi-

aduktu a teď město nařídilo spra- -

viti západní konec téhož Ovšem

správky tyto měly by konati a pla- -

titi dráhy ale v South Omaze jest
ohledu tom ta samá nesnáz s

nimi jako v Omaze a městská ra
da jim nadržuje jako zde

- Bednářská dílna na rohu

35 a X ulici bude nyní zvětšena a

rozšířena tak aby vyhověti mohla
všem požadavkům na ni klade

ným Až dosud byla část sudů

posílána sem z Lincoln kdež táž
firma hotovila sudy v káznici pra
cí vězeňskou Smlouva kterou
měla se státem vyšla a nyní děje
se pokus preioziti cely závod do
South Omahy čímž by značný
počet bednářůupráci dostalo To
várna žádá aby město dovolilo jí
zaujmouti kus ulice kteráž tak

jako tak používána není a k tomu
městská rada nepochybně přivolí
Nyní zaměstnává se v bednárně6o
dělníků avšak po rozšíření bylo
prý by jich zaměstnáváno 150

— Tohoto podzimu kladeno
bude mnoho trvalých chodníků

kamenných cementových neb ci

helných Nařízení k tomu cíli

bylo již dáno na základě usnesení
městské rady a kde občané naříze
ní toho neuposlechli bude prá
ce provedena městem budoucích
desíti dnech

— Městská rada v pondělí na

řídila umístění dalších patnácti
velkých elektrických světel Tím
rozmnožen bude počet všech svě

tel na 73 Nová světla umístěna
budou v následujících místech: na

24 a M 26 a M 13 a I 13

Missouri ave 22 a L 18 a

O 22 a Q 18 a V 19 a P
26 a O 32 a S 39 a V 36

T 26 a Z a 27 a Madison

— Dlouholetý dluh splacen byl
konečně městem a sice vyrovnán
nárok James Powella kterýž pro-

padl se mostem na P ulici roku

1893 žaloval město o náhradu a

obdržel rozsudek Ve schůzi měst-

ské rady minulé poniělí bylo mu

povoleno vyplacení doplatku v

obnosu $2 1 66 16

— Občané na 19 ulici od Q k

V chystají se předložili městské
radě žádost ab ulice ta byla ko-

nečně srovnána

— Za registrátory při nastáva-

jící registraci kteráž se bude od-

bývat! ve čtvrtek dne 19 října v

pátek dne 27 října a v sobotu dne

4 listopadu ustanoveni mezi jiný-
mi v druhé wardé v prvním pre-cine-

tu

John Ficenec v druhém J--
j

Malý a J C Křeček

— Ve scb&zi školní rady podal
školdozorce Wolf zprávu ie k

návltěvě Ikolní zapsáno bylo 3090

poranění oba vyvázli pouze vel-

kým leknutím

Švédsko Velitel norvéžského
eutteru Martha Larszak zaslal
stockholmskému časopisu "Afton-bladet- "

telegrafickou zprávu že

nalezl dne 9' září na severním
břehu ostrova krále Karla kotvu
se známkou: "André-ov- a polární
výprava"—Německý císař Vilém

přistál ve středu ráno v Malmo
kde uvítán byl Švédským korun-
ním princem a několika vysokými
hodnostáři Společnost po té
odebrala se do Snogeholmu kde
císař hodlá se zdržeti až do dneš-

ního dne

Srbsko V přelíčení s Jurou
Kněževičem jenž učinil v červen-

ci útok na bývalého krále Milana
nastal ve středu veliký obrat výro-
kem obžalovaného v němž pro-

hlašuje se vinným z útoku na
Milana Stoje před krucifixem a

maje ruku ku přísaze zdviženou

pravil Kněževič následující: "Pro-

hlašuji že všichni obžalovaní ra-

dikálové kteří jsou přítomně ve
vězení držáni jsou úplně nevinní
Útok na bývalého krále Milana

podnikl jsem pouze z osobních
ohledů poněvadž on byl příčinou
že nemohl jsem obdržeti žádného
zaněstnání Na soudcích nyní
jest aby o této věci rozhodli

Transvaal Poměr Anglie k

republice transvaalské dosud jest
nezměněný Na obou stranách vy-

měňují se depeše obě strany při-

pravují se k válce avšak kdy
válka vypukne aneb zda li bude
zažehnána nějakým smírným
ústupkem z té neb oné strany
dosud se neví

Japan Parník Empressof India
připluvší v těchto dnech do Vikto
rie v Britické Kolumbii přivezl
smutnou zprávu o hrozném řádě-

ní tajfunu jenž v Japanu vyžádal
si mnoho tisíc lidských životů
Mimo ztráty na lidských životech

způsobeny byly ohromné škody
na vodách kde právě velké množ
ství bdí se nalézalo

Čína Císařovna vdova jest ne
bezpečně nemocna takže k vlád-

nímu veslu musel býti povolán Li

Hung Chang

Malá Asie Prudké zemětřesení
událo se v městě Aidin jež se na-

lézá 81 mil jihovýchodně od Smyr-

ny Zemětřesení bylo velmi osud
né neboť vyžádalo si na sta

idských obětí zvláště ve vesnici
Menderez
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jest na duchu pomaten byl opět

propuštěn Byl odvežen do Chi

caga kdež obrátil na se pozornost
tím že rozdával na ulici čeky na

velké obnosy peněz psané na roz

ličných kusech papíru Byl do

praven nyní na pozorovací sta
nici

"I Po delší trapné nemoci ze

mřel v Chicaeru krajan Fr Sle

pička v tamních kruzích všeóbec

ně známý Slepička přijel do

před 12 roky z Krešťovic
v kraji píseckém Zemřelý podí
lei se téměř ve všech národních

podnicích čímž získal-s- i přízeň"

krajanů chicagských do té míry
že jej v roce 1895 zvolili radním
8 wardy Slepička byl po dobu

deseti let jednatelem pivovaru
West Side Náležel k několika

českým spolkům
H Zkvétaiící Západní Česko

Bratrská Jednota bude míti kon
cem měsíce září 3200 členů a člen

kyH ve 72 řádech Členů bude

2400 a členkyň 800

"[ V Chicagu odštěpily se české
neodvislé dvory Lesnické od an-

glické organizace Lesníků aby
utvořily samostatný podpůrný če

ský spolek Příčinu k odštěpení
zavdala ta okolnost že hlavní

dvůr tohoto tělesa upadal více a

více do dluhů takže není jisto
zda-l- i vdovy po zemřelých Čle

nech této organisace jichž úmrtí
v posledních měsících bylo ozná
meno obdrží úmrtní pojistku
České dvory odbývaly v minulých
dnech za účelem založení samo-

statné Jednoty schůzi která pro
příště ponese iméno "Cesko-ame- -

ričtí Lesníci" Nová tato organi
sace usnesla se že vyplatí úmrtní

podporu pěti vdovám po zemře

lých svých členech jimž hlavní
dvůr amerických Lesníků dosud
onu částku nevyplatil ač dlouhá
doba úmrtí již uplynula

H V minulých dnech vrátil se
do Chicaga z cesty na Klondike
bratr chicagského radního p Jan
Hurt kam odebral se loni v dubnu
s bratrem Václavem a švakrem
Lindnerem Poslední dva zaujali
55 mil na východ od Hay River
za otročím jezerem čtvrt klejmu
(1500 čtverečních stop) z něhož

doufají vytěžiti značné obnosy pe-

něžní neboť v tuně rudy nalézá se

za $400 stříbra Pan Hurt hodlá
se vrátiti zpět do nehostinných
krajů

Zprávy spolkové

Túlxír Nebranská Lípa ř 1S3 W 0 W

KT l!íyf 1x1: 1 _ _

g hodin ráno svolaná jest mimo-

řádní schůze a jsou tudíž všichni
členové žádáni k zúčastnění se

A Novák klerk

Vťl íovjbor J ("'! Hiátu Nťbraska

odbývá schůzi příští neděli dne

24 září ve 2 hodiny odpoleune v

síni p MIškovského Zástupkyně
všech sborů jsou Žádány aby se v

čas do schůze dostavily
Marie Michal předs

II Bandhauer taj

Sbor zástupru řohki1 tivubodiié Školy

Všichni zástupci a zástupkyně
českých spolků omažských a so- -

omaŽských jsou tímto žádáni aby
se dostavili dnes večer do schůze

jež odbývána bude v budově býv
české Školy

V Bureš E Bandhauer

předseda tajemnice
ítál 1'alucký l 1 ZfHJ

V neděli dne 24 zářivé 2 hod- -

odpoledne odbývá se pravidelná
schůze Jelikož uvádění několika

nových členů a jiné důležité jedná
ní předléhá jest žádoucno by se
všichni členové dostavili

Václav Šebek taj
Tábor Columbii li fi! W 0

Bratří! Ve středu dne 27 zá

ří budou pořádali ve-

čer průvod městem a my požádá-
ni jsme bychom se též zúčastnili
Usneseno by každý Člen se do
stavil určíte v 7 hod dne 27 do
spolkové síně a odtud pak průvo-
dem půjde tábor na ustanovené
místo Proto přijďte všichni

F J Fitle klerk

Ti loolřaí Jednala Sokol

Sokolové pozor! Dostavte se
v stejnokroji i bez stejnokroje ve
středu večer 27 t m do sokolské
Síně bychom se súčastnili průvo-
du Ak Sar-Be- n V Šebek

Vyléčím koktání
Rmaim: XeJpfcdntW kkH v Oeaue

PndraHaaai Ktere JejU E-- VasWa
ěVHrl i Raaa kUdt OsakaTeb

"Vi1aUIMl lo OlllílllV HViílÓti
ť -

Annu IIrůzovou v Polné za tím

účelem aby zachytil krev dívky
účelům náboženským Soud spro
stil obžalovaného ze zločinu spá
chané vraždy avš tk uznán byl

vinným z účastenství na téže Ob

žalovaného hájil dr Auřadníček

zástupcem příbuzných zavražděn

dívky bvl dr Baxa — Mladoče

ským poslancům zaslán byl veřej

ný dopis podepsaný stem českých
i německých obchodníků v ním
žádáni jsou tito politikové aby
přičinili se všemožně o ukončení

národnostních třenic v Cechách

Némecko V době kdy 2 pluk
nalézal se na manévrech jež v mi

nulých týdnech v Německu byly
Dořádánv bvla kasseta tohoto

pluku násilně otevřena a veškeré

mobilisační plány z ní ukradeny
V podezření z ukradení plánů jest

vojenský sběh jménem Schlosser

o němž se soudí že prchl do

Francie — Car a carevna přijel
včera na vládní yachtě "Pola
Star" do Kielu kde uvítáni byl

velkým množstvím zevlujícího
lidu

Rusko Car vydal úkaz jím

nařizuje se Že po dokončení stře

průplavu a sibíř

ské dráhy jež stane se v r 1901
budou všecky ruské přístavy na

pacifickém baltickém a Červeném
moři přístupny pouze lodím ru

ským
Francie Alfréd Dreyíus od

souzeny remesským soudem na

deset roků do vězení pro vlasti-zrád- u

jest opět od minulé středy
na svobodné noze neboť udělena

mu byla milost Ve středu časně

ráno přijel do Remeše náčelník

pro tajnou službu provázen jsa

policejním prefektem načež oba

odebrali se neprodleně do vězení

aby oznámili vězňovi že jest mu
udělena milosl a trest prominut
Krátce na to byl Dreyíus vyveden
z vězení a dovezen byl z ná Iraží

kde vsedl na vlak jenž dovezl ho
do Nantes Na této cestě prová
zen byl Dreyfus svým bratrem Z

Nantes odvezen byl Dreyfus do

Paříže kde usídlil se prozatím v

domě bratra svého kde očekávala

no manzeiKa jenoz 1 ooe uiikv m

Dům tento nachází se ve čtvrti
aristokratické Dreyfus hodlá

uveřejniti dnes v časopisu "Auro
ra'' prohlášení v tom smyslu že

svoboda cestou milosti mu úděle

ná nemá pro něho ceny dokud

mu nebude vrácena čest OJe
dne svého propuštění na svobodu

bude pracovali pouze k tomu cíli

aby nezůstal obětí soudníh zloči

nu na něm spáchaného Konečně

chová pevné přesvědčení že

Francie jednou uzná jaké bezprá-
ví bylo na něm spácháno — Pro

slýchá se že příštím sídlem Drey

íusovým bude Amerika Z Liver-

poolu

za

ka
dochází totiž zpráva že

nalézají se tam zavazadla Dreyfu-sov- a

adresovaná do New Yorku i
ÍJ

Naproti tomu dochází současně

zpráva jiná prvé odporující v níž

se praví že Dreyfus je nebezpeč-
ně

a

nemocen takže může býti živ

pouze několik měsíců které prý
ztráví na Riveře — Ulice Rue de

Chabrol kde nalézá sc dům v

němž byl zabarikádovaný předse-

da protižidovské ligy JulesGue-ri- n

stala se ve středu časně ráno

shromaždištěm značného oddílu
11

vojska jež obklopilo Guerinův

útulek Ve tři hodiny ráno otevřel

Guerin okno z něhož prohlásil ie
se vzdá když bude zaručeno že

jeho soudruzi nebudou policií za-

tčeni Ve čtyři hodiny otevřeny

byly dvéře domu načež tam vnikl hře

kapitáu vojenského oddělení s če-

tou a po chvíli veden byl Guerin

z domu ku kočáru v němž rychle

převezen byl na ústřední stanici v

paláci spravedlnosti kde by! po
ou

několika hodinách podroben krát-

kému výslechu u přítomnosti pre-

sidenta
i

vysokého soudu '

Škstsk — Z Perthu dochází -

zpráva ie málem byl by tam pří-

tel o iivot princ a princezna
nacházejíce tana

se oa cestě do Balmoralu aby
navštívili kráovnu anglickou

Kdyi vlak na němž jmenované

osoby se nalézaly zastavil na ná-

draží perthském vrazil do něho 71

vlak jiný do nadralí přijíždějící
následkem čehoi přední Cist va

VĚTŠÍ

AMERIKY

VĚTŠÍ A LEPŠÍ NEŽ DŘÍVE

Filipiňiiiié - Havajané - Kubánci
Belstedtova velká kapela — Teď je nejlepší čas ji uviděti
Dokonalou v každém ohledu Laciná jízda po ríeck dráhách

V Mastné domácnosti jest rždy hudba
VřtSInaznás nern&že rnkouplti plana bo $500 neb varhany po

$250: méuč puk Je uVti kteří na oč umí hrud Arislon aaujuie unsto
0I1011 za cenu kterou I wjehurtJi muže dáli Skladby Jwu na válcích s
ncťluvfmi ínk-emi- $álnf niinír nih ftiwiiFflwváii{ PKWmnó trn a kiua

fJĚ Jako u varhan Hrajf vřeihny známé hymny a Jest útišrhou pro staré
y m ťburavé neb Jlruk utišené fiaví společnost výtečně Doprovází zpiv

npJotiibonrjMch p:ni: t potíScnini a zábavou pro dítky Můžete
naB hráli tisíc písní Tisíce od peru fen 1

IepSÍ než Jsme oCekávall"
praví Není to hrafka Váha v obalu ltl lb Pouze $6 00 v pí kné skříní
k válel Zaíle se vám po obdržení f) 0(1 po express Jednatelé vydčlávajitftiie Hyrble Jdou na odbyt Zaílete Sc kolek na katalog
Standari Mfg Co 45 Vksur St New Vokk 1' O Box 253 Dkpt 48

Si ia

Láhve

Mu íé
zly a ům na Mři

iTizlsé ceny "Vellcé siÁaz~toy

Katalog íislo I
Nápisy na kořalky Zdarma

" í Skleněné zboží do náleven zdarma

The 'Western Bar Fixíure & Billiard Table Supply House
1401 ÍUKi 1405 Jaeksou Mtroet

IOIIX HOťIISTKASSi:ií majitel

KKANK E IILIÍ-- prooavaf I

V V BUSS prodavaí bovči dobytita
Kterýkoliv a nich pracuje

JOSEPH BLISS
koinisioiiflř so živým dobytkem

3 anjl k Clo lio!! ne ú Zdarma t list

OMAHA XKB

JOP HU8
J II KLlSd prodavai dobvepl
V lijtuu evych zákazníka

South Omaha Ntťraska
Frinl Welmann riniVvn! v OiIfa Coč

mámy m řé lnr a f t'1„„i f mu ochotou
obstoupí kiajaoy rhi ttKé

PSACÍ-STROJ- E:

Jn syni nerytonn fit xfiém m
obr-h- l Dinfno říci v kuMřra mí-in-

Me r vV pi Ph koupi ibonroM
fHhl Jril blavn k }ninvlnrÍHt do- -

konaKtl Hii iwtť to wnnifar Irvanll- -
V tň4ii ohtnlwti snil Jakycbkollvik

arnhltiiil-lni-

Filte tl prly kalaJat n
Ucitei Tnevriter l Imlin Con

TTorlt aty
IVnmnr paci itro) Jil wo koUk rokl
oáporomtrU

230 New Exchange
Vemoní j?e v?rul f rUrn 1 1
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