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— Hledá se dobrý silný hoch k

vypomáhání v řeznickém krámu

obsluze koal atd Hlaste se u V

F Kunci Omaha Neb

— Strýček Hansen farmář z

okolí Davenportu v Iowč přijel
se podívat také na naši výstavu
Chtěl tu ' hodně užít a vzal si za

průvodkyni Lilianu ' Madsenovu
která na jeho vlastní útraty mu

ukazovala slona Nu a konec

byl jako obyčejně ten že se strý-
ček opil a když se z opice vyspal
byly jeho peníze ty tam Roz-

běhl se na policii a zažaloval

Madsenovou Že ho okradla ale

Jest pravdivějším

nyní nežli kdykoliv jindy že obchod náš jest v čele
v obchodu se šatstvem v Omaze a okolí Maloob-

chodníci snaží se oznamovali dle cirkusních method
- nemožné věci a takto lidi klamati my však máme

největší zásoby zboží a když takové oznamujem ru-

číme za jeho hodnotu a že cena jest levnější než
kdekoliv jinde

rr-- Je8t obnos který čítáme za oblek z celovlnčnébo ebe-vio- tu

dvouřaďák a pěknou podšívkou VSude Hnde
(tál by váa 110 00

jk J8t ?5e co potřebujete k zakoupení píknébo modrého
1$4 tU jednoduchého neb dvouřadového obleku zaručeného
že nevybledne— pravá cena kdekoliv jinde f 1100

— Starý osadník omažský J
H Lacey zemřel v pátek v stáří
63 let Usadil se v Omaze roku

1859 a provozoval zde obchod s

potravinami Byl také radním
města jednatelem drah a jednate-
lem vládním pro dodávky Indi-

ánům

— Školní rada naše se nechce

podrobití rozhodnutí odboru po-

žárního aby na všech vyšších
budovách byly umístěny záchran-

né přístroje Školní rada jest
toho náhledu že toho není na
školách třeba a pak že by to stálo
asi $20000 kdyby na všecky
školní budovy měly býti záchran-
né žebříky přidělány I z té nej-

více přeplněné školní budovy lze

prý dítky ve třech minutách vy-vés- ti

na znamení požární Jen

aby se páni radové nepřepočítali
a smutná zkušenost je nepoučila
o jiném

Sbor Sokolek Tyrš é I
— Jak nám pan Sadil onehdy

sdělil zaměstnáno jest nyní u

města patnáct metařů a ti prý
všichni hubují a nadávají proti
ostatním Čechům že si nechtí dát
líbit kopance od republikánské

strany Aj aj aj ! Nám se zdá
že by ti páni metaři měli se pěkně

poděkovat těm krajanům kteří

hájí čest Čechů proti urážkám a

odstrkování a usilují o náležité

zastoupení protože za to že teď

gm Koupí pěkný oblek z hnědého nebo iedého kostičkova- -
ného neb pruhovaného cheviotu— dobře zhotoven lako#0

oblek 2000— všude čítají za podobny
M Snftaflgé braníky
1 Muitké černé Clay Worated zimníky pěkné jakosti w

přesně sbotovené které prodávají Jinde po tlO 00 naše cena

a 2&vl&můc6 gflTn-n-ÍTr-

y Mužské Harringbone Top zimníay podSité pěkaým satinem — v bar
1 vacn seae s ronovymi anouiay

—

neprodá krejčí za cenu dvojnásobnou—naše cena

býti nemohlo četné návštěvě naší

omladiny a zábava trvala ve víru

tanečním téměř do čtvrté hodiny
ranní
— Sbor zástupců pro českou

školu a dětské besídky odbývá

příští čtvrtek večer schůzi v síni

nové Sokolovny za účelem důle

žité porady Jest žádoucno aby
všichni páni zástupci a ct zástu

pitelky v určitý čas se dostavili

— tnt se řekne le je ta neb

ona muka dobrá Ale nejlepH jest
Wilberski Zvaneíka a Aksamita

— Ve prospěch české školy a

nedělních besídek dětských věno

val řád Palacký č 1 Z C B J
částku Í500 Následování hodno!

— Minulou neděli zahájeno

bylo vyučování v české svobodné

škole dítek dostavilo se veliké
množství takže muselo býti vy
učováno v obou sokolských budo

vách Z ohledu na usnesení

sboru učitelského jest žádoucno

aby rodičové posýlali do školy

pouze ty dítky které buď překro-

čily devátý rok svého věku aneb
které znají již anglicky čisti
— Kdo chce mít zuby bez

bolesti vytržené neb dobře vypl-

něné ten jde k A P Johnsonu
zubnímu lékaři 1403 Farnam ul

Telefon 1561 ti
— Zákeřné přepadení učiněno

bylo minulou neděli odpoledne
kolem páté hodiny na českého

mladíka Jana Dušátka jenž jest
zaměstnán v úřadovně Pacific

Express Co a na jeho soudruha

Julia Kaufmana zaměstnaného v

glycerinovém departmentu jatek

Cudahy ových Oba mladí lidé

byli udané odpůldne v So Omaze

a na zpáteční cestě jedouce po
káře Žádáni byli přisednuvším si

dělníkem Milichem aby mu
místo že by si rád sedl

Jelikož jeden z obou byl by býval
musel Milichovi postoupili místo

své odepřel tak učiniti jeden i

druhý To rozčililo Milicha tou
měrou že vyslovil výhrůžku dle

níž vysvítalo že spraví prý si to
s oběma někdy jindy Když pak
oba mladíci vystoupili z káry na

třinácté ulici blíže hostince p K

W Bartoše slezl z ní za několik

okamžiků též Milicb jenž setkal
se s oběma mladíky u uličky blíže

jmenovaného hostince a než se

kdo nadál zasadil Dušátkovi v

zadu do krku ránu nožem způso-
biv mu dlouhou ránu téměř palec
hlubokou načež vrhl se na Kauf-

mana jehož řízl ostrým velikým
nožem do pravé ruky v nadloktí
Rozumí se že nastal v okamžiku

veliký sběh lidu a také policista

Lahey dostavil se za nedlouho na

místo děje jenž po krátkém zápa-

su surovce zatkl a na policejní
stanici dopravil Zatčený v pří
bodném okamžiku odhodil nůž

jímž oba jmenované mladíky po-

ranil ten byl však nalezen a jako
svědek spáchaného zločinu ještě

zakrvácený vzat na policejní sta
nici Raněnému Dušátkovi do-

stalo se pokud možno nejrychleji!

pomoci lékařské na policejní sta-

nici načež odvezen byl do ne-

mocnice sv Josefa k dalšímu

léčení Poranění jeho ač nebez-

pečné dle výroků lékařů není

smrtelné Kaufmanovo poranění

nebezpečné není Útočník Milich

pracoval v jatkách Cudahy-h- o a

dle některých jest původem Sý-řa- n

kdežto druzí praví že jest

půvoJem Srb Souzen bude z

útoku s úmyslem zabití — Včera

byl Dušátko nemocničními lékaři

svěřen domácímu léčení

— Chcete dáti svým dítkám

dobrého obchodního vzdělání ?

Zda-- li ano nechte je navštěvo-

vat Omaha Commercial College
Jestli k tomu se odhodláte tedy
se dříve přihlaste v tiskárně P

Západu dozvíte se jak ušetříte

peněz na školném ft
— Chvatně známý krajan náš

pan Adam Sloup stížen byl mi-

nulou nedělí zármutkem neboť

zemřela mu stařičká matka jeho
která po delší dobu již churavěla

— Dnes odbýván jest mašli-čkov- ý

ples spolku sv Anežky v

síni p Jana Hrocha členkyně

spolku jakož i hosté ženští za

tím zčelem připravili si náprsenky
všech možných druhů a barev

tak Xe výboru bude těžko rozho-

dovat která z nich jest nejlepSÍ
zda nejkřiklavěji! neb nejjedno-dulS- Í

a která bode nejlákavěji!
Jisto jest Xe dámám budou slušet

ty neb ony o co! postará se ne

pochybně kaXdá účastníce

XJHLÍ!
ablt ta ICO tm Vfefr (MS ff--r

s — pplmtí co mayww--

713 Cd ICtU Ctrcst

nťeai te re známé

lékárně JSm fiermáka

v tisle I3Ó6 již IJ ul
hlili FiiiMWM

kdež lze veškeré naSe záležitosti

vyřizovati

TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU

MASNY KRAf1

na Jil eraae satsta Tlutat krajta

"VY 3T KZviriol
MsU t$44jili rj ul

Xejvitlí aaaeby aaaaa vieho druhu

uzenek salámu látek a vůbec všeho co

obor teate spadá

Ceny Urnijit tei kdekoliv jinde

Z HAŠEHO MĚSTA

— Černoch Roy Givens se

vloupal do komory pí Lewisové

a ukradl za $10 zboží Byl posta-

ven před soudce Bakera minulého

týdne ale propuštěn poněvadž

prý se vloupal do komory a ne do

domu neb skladiště jak to písmo
zákona předpisuje Veřejný ža-

lobce byl ještě pokárán za to

proč neužívá významů stejných

jako zákonník když chce někoho

usvědčiti Zákon předpisuje trest
na vloupání se do domu nebo

skladiště (warehouse) Givens se

však dle žaloby vloupal do komo

ry (storehouse) a na to prý trest
určen není Teď snad budou

muset propustiti ještě mnoho zlo-

činců z vězení kteří byli odsou-

zeni za podobných okolností

- John Doelock líbal o slavno-

stí Ak-sar-b- děvčata na ulici

začež byl zatčen Když byl před-

veden před soudce Gordona

omlouval se že prý ty holky tomu

byly rády a že tedy nikomu nic

zlého neučinil Policista však

který jej zatknul pravil že políbil
též jednu mladou paničku jejíž
manžel nechal jej zatknouti Ná-

sledkem toho objasnění odsoudil
soudce Gordon Doelocka ku dese-

tidennímu vězení Když pak si

to odsouzený důkladně spočítal
shledal že má za každou hubičku

jež dal děvčatům na ulici seděti

den za mřížemi

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 dt4ití
— V minulých dnech byla pro-

dána bývalá budova Langpaulova
v které je nyní tiskárna Osvěty
za babku Byla v rukou společ-

nosti úvěrní která před časem

"hapala" a správce jmění musí

prodá vati majetek který společ-

nost má za každou cenu Tím

se vysvětluje nesmírná láce za

jakou budova prodána byla —

352800 Koupil ji lékárník p
Kubát ze So Omahy

— Dozvídáme se že manželka

p A Svobody (pekaře) je těžce

nemocna

— Sděluje se nám že jeden

známý krajan ze 16 ulice přišel
snadno k penězům Jistý rodák

obdržel z banku z Wahoo draft
doměle na #30 kterýž ale psán

byl omylem na 1300 Onen kra

jao ze 16 ulice jej pro toho dru-

hého zpeněžil vyplativ tnu J30 a

podržel sí za svou prácí zbytek
Předseda banka z Wahoo byl tu

koncem minulého týdne aby ne-

dorozumění vyrovnal ale nemohl

prý milého krajana naléztL Snad

ti udělal za lehce nabyté peníze

výlet
— Bylo nám sděleno že pan

F Vodička chystá adresa k caru

ruskému v kteréi vyzývi jej aby

poskytl nějaké výhody českým

vystihovalcům z Ameriky i Čech

v rozlehlé své Klí kaml by proud

vyatliovalecký obrácen býti mobL

— Ples oenalských Sokolek

ř "iianý miaalou sobota v nové

T3Z2SJÚI
tra 9~hm to4ta tvrét

jestli své peníze zpět dostane to

je těžko říci

— Český výbor politický odbý
vá každý čtvrtek až do volby

pravidelné schůze v Národní Síni
na rohu 13 a Williams počínaje
v 8 hod Účastenství všech Členů

jest nutným
J F Přibyl F Svoboda

taj před

— Čilý a hbitý hoch 15—16
roků starý který umí mluvit an-

glicky a zná město nalezne za
městnání v tiskárně Pokroku Zá

padu

— V těchto dnech panují laciné

ceny jízdné Tento týdea stojí
jízda do St Lsuisu a nazpět
(115a do Chicaga a nazpět
$1275 de Chicaga pouze (jedna
cesta) £775 a do Kansas City a

nazpět $580
— Upozorntnl Já nížepsaný

správce pozůstalosti českého
stavebního spolku

vyzývám všechny členy jež mají
pohledávky na tento majetek aby
se dostavili do mého bytu číslo

141 5 Williams ul příští neděli
dne 8 října ve dvě hod odpol

Albert Hoffman
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Zprávy spolkové

Členeré Jan Hus Lože t 5 B P
Příští pravidelná) schůze bude

se odbývati příští středu podobně
jako dříve a sice: dvakrát měsíč

ně první a čtvrtou středu Nechť
všichni se dostaví za příčinou
slavnostního uvádění úřadníka

Táber Sebranka IMo 4771 MWi
odbývá příští středu pravidelnou
schůzi ve spolkové místnosti ur-

čitě v 8 hodin večer

J F Přibyl taj

Dramatický edber

Zítra večer v 8 hodin jest zkou

ška na "Strakonický Dudák" Jest
žádoucno aby všichni účinkující
se v čas dostavili Joe Mik řed

Čeaký výbor politický

Každý čtvrtek až do volby od-

bývají se pravidelné schůze če

ského výboru politického v Nár
Síni na rohu 13 a Williams po-

čínaje v 8 hod večer Účastenství

všech členů jest nutným
F J Přibyl F Svoboda

taj před

Mars u pisto MÉa
Řádní střídmí a spolehliví kra-

jané kteří by sobě přáli od nové-

ho roku zastávati místo brbbníka
na Českém Národním hřbitově
nechť podají přihlášku u tajemní-
ka spolku F Svobody 1260

So !3thSt- - kdež i bližší pod-

mínky ústně zvěděti mohou

Z usnesení hřbitovního tpolku
ve schůzi Čtvrtletní dne 1 října
1899 Omaha Nebr dne aa října
1899

prodává Aatoa Bílek daleko lovalji
clil kterýkoliv obavaf obe od v aaé- -

wiL Ciofov uk pralo aby ca sesaámil

obeceaotvo s aacfaU výlecajfari tkoiafaal

atrevfci Kaio taaoby twebatf od ael
lepiirb vyrabitela Jaoa opia aova a
s e)iepicB tovare rroaej aoore om
i pro tiky lodoo leet mam epecielito
Jeetli aledite obchod kde aejvýhodaejt
koapiU obav pro iakr paaMtalte af

115 00

zimnmy Které varn

#850

Htyn-fi- v dar MU mžsfc

Kaidy ví la ilen nám byl stříbrný
koflík — prvci cena -- ra kráanon řotoirrařll
v nedávná konvenci itograflata — vzdor to-

mu budeme vlak dáva adarma krásnou po-

dobiznu ve vodových barvách v nf- u-
rámci s každým Jednotlivým tuctem platino
zamnetnien aneb Tětlích řotořrafll Podo-
bizna Tb rodových barvách aama má si

260 Přeaiídítesel

fotořrafista
318-8158-

J 15 ni Omaha

VÍTEJTE ČECHOVÉ!

VÍTEJTE KRAJANÉ 00 OMAHY!

Použijte výhody laciných

Týle nlcli cen jízdnícli do Omany!

Přijdti se podlvati na výstavu VMl
Ameriky a uietřlte mnoho penřz

nakoupením víěch potřeb v

J t BRANDEIS b 80XS

MAJITELÉ

severozápadní roh 16 Douglas dI

(ve středu samého místa)

Oaaaalia iToTor

ČMkUrlcoré v kaidém oddŽUm

NefoltM tátod vro tirodei drabnm tta
tápadi BOO prodavačů

aWW A lat VS--

v "'iv-- y f na iv i I

K(iv nie řaoOmsbyDsvMivlelen
to závod oči odjedete
Boston Btore jest nejenom ten nclvřtíí

aávod pro prodej v drobném na západe
týbrl iárov-- b ten nejohllbenfJSI a nej
známřJM Nae pravidlo kupovati i pro-
dávat! pouze len za botové a to za mnoho
milionu rní-n- í ruiakvtiila nám nřlliu
stí kteříž nemá Hduý jiaý závod na zá- -

prutu uiuhd naDizeii varn vidyIiauc zboží za méně peoéz než Jiní

Viditelný trošt naSeao obchodu deo se
dne Jest příčinou toho že hledíme usno-koi- lti

nfáni a nnfarlavlrv nattKI — — J "—'i' UVI 1 -
telfc Nic nepřeháníme každá véc ae
pnraava pouie zaiiuny a KaZiiyodborv
naáem nesmírném aávodě Udí te tímtéž
pravidlem v kaidém jeat výbér dplný a
naleznete to vie eo e v nřm požaduje
Mv nrrwtáváfTia via I u~ - — — - "~l W MflA U BUC

dě ko obléká od llavy ai k pate lakot i
uiuuuc jme puireDy aomaci jaat aooer-r- e

draperie inéoá aboží klenoty atd
Zadáme Váa aby jste považovali na
etoe ta tvé thromaidiiti kdyi jtte v bí!
sté My víme že ae vám to vyplatí o náa
kupovati

České prodavače naleznete v každéaa
oddéleni -

QOSTON ST0RE
OBÉ-AIZ-

A

I L RANDEIS st SOHS ataj
W W Oonxr Mtb Dovila H

ZvetM váa aby jste aUaovill ai U
aávod co aaUto kde ae nejdete kdo al

dopis napíšete a vt ber kde vy-
konáte vle eo třeb kde aa myj4eav}Hni pojltaurvaj pfakUky odloliie a kdyko-
liv bíbesa dBDÍ dobv sob odpočinete
My eáctHaM vaáaj pak fíky s dáme vimna

rbeky beu wíj vflofcy Pro ieaské
vydrfujeaa tvliitl ptljlmad pokoj

—
TtópUcit tvfai pHttttm o

Oas m DoapodilV pn 11 0 nit

TRŽNÍ ZPRÁVY

Chicago ! října 1SW

Vinul? tf&vn ikoníll cenami ochablými ckoro

pro Tlechnjr okiliny vlak tento týdrn opit poíi-- ni

cenou peruijií Oxtmka Cía 2 prodári ae

dnea ra 73@74 ro proulnec 74% a ktéten T7

Jarka citlo 2 jeat ca 73&7VA a tvrdá ta 70

iboti hotovi v minolch dnech til
poněkud poklesla avtuk nyní mi cenn snovu

perngjif Prodává h u 31% pro proelnec 30 a

a kveten SI %

Ove drž! krok krknUcl prodávi ae fialo t
KS 22H®3) blij 34H@2S' ?

Žito prodává ae za

JeCmeo je opit lernf JSÍ 87®46 dle jakoatl
Lnini semeno koliri atile tkoro každém

dnem Čit 1 prodává ae dnea ca 1114

Hotěii dobytek ae nyní v ceni inovu upevnil
Jateční voli k výToro jran po Ko®6 prostředni

aohyíejní po $1NH:70 voly k sira 1300® l8r

krivy a Jalovice l2tOaS2S
Vepřovy dobytek Jert ceny obstojná Téžky a

milený prodává ae po M40ai-82V- a peky lebky

H50&4 W

Omaha 2 října IRM

Břtařm minulého týdne tyl přivox hověiho

dobytka ojít velice hojným obnáfel totlt 33944

kosá Přívoz za nirvic ziři obnášel I2J2e kosů

co Joet neJvMIí počet Jaky kdy v míeíel tom byl
doeazen AS odbyt byl doatl obstojný přece Jen

ceny břbem minuliho týdne byly ochablejil
ae cenám v jiných trzích s celkem

vzatu zatnamenatl dlužno klesnuti o 1V330 centt

Dobytek jateíni a pěkný mladý dobytek k iira
kleal nejmáně aa 1S ceutů viachen oatatui vlak

poklesnnl SQ@SSr

Dobytka přiviieniko ranit z paalvy málo

jest jen takového kterjí lze povalovat! za jateí-

ni Jsteiul krmená valy prodávaný byly dnea po

SOŮ(0 krivy a Jalovice 122130 a voly

k zim I3SIQ420

Vepřovy dohytek Jeat ceny o poznin! skrov

nijli uelpřed několika dny- - Prodává se po $4 32

&4 SO vétainon po 1440

Vejce ceratvé Jaou ceny pevni za W-- toe!t
Máslo Jeat ceny nezmlněoi obyčejná prodir?

se za 14 eenta nejlepll rtolnl domáci 16ÍJÍ7
z mialoveo 1S®23 cenil

Drobet Jeet ceny levoSlii slepice prodávají

e aa THc Jarul knřaU 7V4 kachny a bosy

Ilvi za Kt7 krocani tivi za Sc

Brambory Jaoa levné za boll
Seno je ceny n'ilené Deamintné MOi--

tana dl Jakoatl
KUa toretvi čin 1 Jsou po 8c tle 2 7c

Soleni eis 1 8o Cis 2 ScBTeled 8 aJ 10c

Bt Lnolst října 1888

Plenice Jest nyní ceny vyalí Ozlmka červená

pMdivi se aa 7274% pro pmelnec 75X a pro

květen Tvrdá elalo t za 7(S7%
Kukuřice ae znova ponekot opevnila Cialo t

Jeat za 3 eeoto pro proeinec 27 Tí a kviten 2H
Trk na bavlno byl v minulem tydul rozcib-n-

zejména v pátek D41y totiž zprávy o nablim
značném atoapául v trho Llverpoolském coi

aptwibllo v zdejlicb trzích poplath kaidy ape

kulani který mil prodáno pro hodooci dodávko

hleděl a krýtl a proto panovala Ciloat neanycejná

Bavlna atoapla skoro v ca f cent na libře a pro

dává se nyní prottředni za Siír

Co tono říkáte?
Mv náhlzíme ledno zto dolaru odmtny aa

kaldy případ kataru který nembla btvj-kíei- n

lékem llalťa Catarrh Oure
V i Cheney a Co majitelé Toledo O —

My nilepaani Jame znali p t 3 ťbeney M lt
n ka a uznáváme Jej za poctivého a apoitbtl-véh- o

v vaerh cbchodnU-- h tranaaaelch a
flnanf ní arbopného k provedeni iakékoliolrv
suchudnlborávaxMB Jei firma nelni

WE9T a THACT
vetkoobraodnt lékárnici ToleduCCk
WALOINO KINAS IIARV7N

velkoobch lékaraíd Toledo O
Halťa CaUrrh Care) M nllvá vDltřn aVln-(u-jíc

přiiuo na krev a slizni blány noaréd-k- ni

iailána zdarma Na orodel n vleck lé
kárník 6 tnaTV láliev

Haira Kamily riiulkyjetm nejlepSL

"TCLtPHONC 43

141 FARNAM ST

TVcJlcp&f

"Mtí' M

□MíM) olilí

08Í5O tuna
Kapte dok ad jo ladaá axbof ceaa

brxy stoopae

Octnuli Fcd Ccrty
Hzin ttziziXtn szlíA

'
Cřrtoí (orcliodoO kaihjr Jako Led?--
ra Joarokls dcaat knihy m jiavrxl
iu caitara Pokroka ZJtmám

místa metařská dostali mají co
děkovati těm jimž nadávají jeli-

kož by je nebyli dostali kdyby
nebylo všeobecné hnutí mezi če-

skými voliči v zájmu druhé tikety
To jest ta jediná příčina proč
nyní městská mašina přichází
Čechům vstříc a nabízí jim po-met-

a lopaty Kolik Čechů

bylo u města zaměstnáno před
minulou primární volbou aneb

po minulé dva roky? A těch ně-

kolik se tam dostalo jen po vel-

kém hartusení! A což nemá pro
nás městská mašina než pometlo
a lopatu? Což není na tom dost
že nás po vyuŽitkování odkopla v

konvenci a musí nás ještě urážet
tím že nás neuznává za hodny a

schopny ničeho jiného než í?

Pochybujem že čeští
voliči se dají odvrátiti od svého

úmyslu za několik míst metař- -

ských a máme za to že tu maši

nu vymetou — tak jako ta mašina

vymete po volbě české metaře

pořádá první výroční ples
— O českém kandidátu na tě

spojených stran Dru Louis
Svobodovi píše zdejší dělnický
časopis "The Western Laborer"

kterýž odporoučí skoro celou re-

publikánskou tiketu jak následu

je: "Dr Louis Svoboda jest mla-

dý a nadějný Čech kterýž požívá

úcty svých krajanů i vůbec všech

kdož mají potěšení s ním býti se
známeni a jeho oblíbenost jakož
i to že jeho krajané jsou opráv-
něni aby se v politice na ně

značný ohled bral zajišťuje jeho
zvolení" — Z toho lze seznati
že má pan Svoboda dobiou naději

být zvoleným neboť podobně
smýšlí se o něm všeobecně Však

ještě jedna věc z toho vyplývá a

to jest že na všech stranách po-

číná se nyní probouzet vědomí
že se dostalo Čechům uznání po-

dle zásluhy K tomuto vědomí

probuzeno bylo občanstvo všech

stran rázným a odhodlaoým vy-

stoupením Čechů po nedávném

odstrčení v republikánské kon
venci Však nedostačí abychom
pouze zůstali při tom probuzeni

nýbrž jest zapotřebí abychom

vUlpili politickým kruh&m všech

stran že s Čechy musí počítati

v soboto 14 října
— Špatné odměny se dostalo

Amosů lillotsonovi za to že
chtěl dva práče roztrbnoutL

Tillotson jest policistou na výsta-
višti a když šel v noci domů spa-

třil na 14 blíže Douglas ulice dva

opilce se rváti Chtěl je za-

tknouti ale jeden z nich dal mu
několik pádných ran do obličeje
až se svalil omráčen na chodník

Tillotson byl dovezen na policejní
stanici kaml bray na to přiveden
i jeho útočník v němž pozoán

byl H S Halí výběrčí vstupenek
na výstavě

— Centerville Block Coal Co
a 10 jižní 15 uL dobývá a prodává
pravé Vfalnut Block a tuďíX neu

činíte chybu když objednáte vale
uhlí na zima a nás Prodáváme
téX Rock Spring Ohio Illinois a

jiné droby rněkého uhlí Mimo

toho vyrovná se naše tvrdé uhlí

kterémukoliv a stojí pouze #850
tona s dorážkou kdykoliv v září
Telefon 1770
Ti04x4 ' L II Sbnbert Jed C J Csrlstn toj jiL s6 ml
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