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POLITICKÉ Nejlepší tvrdé a měké uhlí
Dochází nás nyní lesklé suché a dobře prosáté tvrdé uhlí a radí-

me svým zákazníkům aby se uhlím na zimu zásobili pněvadž cena
v brzku stoupne — Prodáváme téi vSeho druhu uhlí měké od $400 do
1700 tuna

20 pluk kansasských dobrovolní-

ků mezi nimiž se také nalézá

gen Funston který se vyzname-
nal v boji proti povstalcům Vy
slovil se že očekává brzké skon-

čení války na Filipinech Kan-sask- ý

guvernér s některými před-

ními muži státu toho přijel
dobrovolníkům vstříc do Sau

Franciska' -

Od lupiče zastřelen

Mladý lupli
V Castalia S D spácháno

bylo mnoho krádeží aniž by mohl

býti vypátrán jejich původce Ko-

nečně byl 11 t m zatčen 1 sletý
Louis Turgeon když se již po
druhé dobyl na poštu Přiznal se
ke všem předešlým krádežím a po-

věděl jak je prováděl Odstrčil
za dne závorku v okně domu do
něhož chtěl jít na krádež a aby
okno nemohl někdo zavříti strčil

& SQUIRESCOUTANT
Telefon 030 ikladt 17 a

— Zajímavá pře rozhodnuta

byla smírčím soudem Pritchar
dem Pozemkový jednatel Jos
W Seip žaloval jistého Morrise o

provisi na prodej majetku kterýž
mu byl svěřen a kterýž také k

uspokojení majitelů proved) však

tito pak zdráhali se za jeho práci
mu zaplatili a sice na tom zákla
dě že neměli žádnou písemní
smlouvu Soudce rozhodl že

každý dělník jest hoden mzdy své

a když Seip práci vykonal že jest

oprávněn též k zaplacení
— Občané na severní straně

města počínají pojednávati o tom

zdali by nebylo možno zachovati
tu část výstaviště kteráž leží vý-

chodně od šestnácté ulice trvale

jako městský park
— Mnozí krajané bydlící na

jižní straně města neví dosud že

jedním z nejlépe zařízených řez

nických krámů ve měsiě nalézti
ze na rohu 16 a Williams Krám

vlastněn jest Jos Nejepinským

jnež každému s ochotou poslouží

nejen vždy čerstvým masem ale

zároveň vším co v obor jeho spa-

dá Výrobky uzenářské nelze lepší
a levněji koupiti nikde td88

— V noci na čtvrtek vnikli zlo

ději do domu Matt Paulsona v

Dlountarf a sebral mu ze zásuvky
IÍ135 Zloděj otevřel okno v ci

Paulsonově a sebrav peníze

uprchl aniž by o jinou část domu
zavadil Z toho se soudí že to

byl nějaký známý a v domě po-

vědomý zloděj

— SI Thomasova kasírka v

Bennettově obchodu šla v úterý
pozdě večer doqsů na sev 17 ul

Nedaleko 17 a Charles ul vysko-

čil z nličky černoch uchopil ji za
krk zahradil jí ústa aby nemohla

křiíeti a utrhna jí tobolku již
měla na pásu zavěšenou zmizel

opět v uličce V tobolce bylo
však jen I350

ííiy na

Mason Pítárnat 1402 Fariam

Provolání k ct české veřejnosti!

Až do nedávné doby byli hudeb-

níci čeští velmi špatně sorganiso-ván- i
avšak dnes jsou skorém

všichni až na velmi malé výminky

členy Omaha Musicians Associ

ation (A F of M) unie to ku

které náležejí hudebníci omažští i

jakékoliv národnosti v

počtu kolem tří set a jež jediná
zastoupena jest u Federace Práce

a uznávána uniovým dělnictvem

omažským i Čeští

hudebníci náležející k unii této
utvořili klub jehož účelem jest
oznámiti ct obecenstvu zejména

pak ct spolkům že zde stává ta-

ková unie a požádat je veřejně v

časopisech by nás podporovali
V poslední naší schůzi byl zvolen

7členný výbor jehož prací bude

hlédět k" tomu by uniová hudba

byla všude zaměstnána a kde by z

nevědomosti neb omylem některá

unie neb spolek objednal hudbu
neumovou upozornit je na to a

žádat je o napravení Jména spol-

ků neb unií které by ještě po vy
světlení odepřely uniovou hudbu

zjednati budou uveřejněna v ča

sopisech tak aby každý včděl

kdo jest nepřítelem naším a děl- -

nictva vůbec Toto dáváme ctěn

obecenstvu na vysvětlenou aby-

chom ho vyvarovali před nepří-

jemnostmi Když objednáváte
hudbu žádejte na jednateli unio-

vou stvrzenku s jménem Qmaha

Musiciáns Association (A F oM) t

V naději že ct obecenstvo ze-

jména pak ct unie a spolky toto

oznámení vezmou k vědomosti

nás podporovali budou' znamená-
me za české hudebníky patřící k

Omaha Musicians Association

ÍF Mulač
Wonasek

Maťcha

yMoo vodí

a tm na mm

Kvapem chýlí se ku konci doba

jez určena byla pro otevření le

tošní výstavy omažské Srovná- -

me-l- i v mysli aspoň hlavnější bu

dovy a pak ty Četné a zajímavé 1

poučné předměty tam snesené ku

poučení návštěvníků musíme do
znati že letošní výstava vyhověla
všem požadavkům v ní kladeným
vzaor tomu ze tu a tam bylo re

ptáno že není tak velkolepá
jako loňská Výstava letošní za

slouží plným právem aby těšila
se návštěvě místního obecenstva

pokud možno nejbojnější již
toho ohledu že vstupné každého
večera obnáší pouze 25 centů jež
každý návštěvník výstavy několi-

kanásobně užije pozorováním

zajímavostí výstavních Pěknou

arraicci jest napoaooena bitva in
diánská jež sama o sobě zaslouží

aby k vůli ní byla vážena cesta na

výstavu: Mimo to dbá výstavní
řiditelstvo aby denní koncerty vy-

nikaly svým uměleckým provede-
ním o což stará se svědomitě

výborný dirigent pan Belsteadt

jenž v hudebních kruzích požívá
pověsti nejchvalnějŠÍ Kdyby
návštěvník výstavy nenavštívil nic

jiného než koncert Belsteádtovy
kapely nebude zajisté litovati ce-

sty na výstavu a vstupného s tím

spojeného Avšak vzdor tomu
domníváme se Že v samé Omaze

nalézá se hojně obyvatelstva kte-

ré letos na výstavě ještě nebylo
což zajisté jest neodpustitelné
Hosté venkovští měli by též vyu-žitkov-

ještě té doby po kterou

výstava bude otevřena a měli by

ji v počtu nejhojnějším navštívili

poněvadž taková příležitost nena-skytn- e

se jim třeba ani za mnoho

roků

1 NAŠEHO MĚSTA

1— Příští neděli odpoledne po-

čínaje o třetí hodině odbývati se

bude v Národní Síni na rohu 13

a William ulice schůze českých
občanů za příčinou pojednání o

politické situaci a v zájmu tikety
na kteréž navrženi jsou čeští kan-didá- té

Kandidáté pro různé úřa-

dy budou ve schůzi přítomni a

představí se voličstvu Čeští řeč-

níci promluví o situaci a mezi ji-

ným vysvětlí též nový způsob
volby a nové povinnosti při re-

gistraci F Svoboda předs
J F Přibyl zapiš

— Jest velice pravdě podob-

ným že v brzku bude se do oprav-d- y

jednati o přestavění naší okres-
ní radnice Kontraktor kterýž
nové nádraží U P dráhy uváděl

"na pravou míru'' má za to že

by se dalo zcela dobře a pohodlně

postaviti ještě jedno poschodí pod
nynější radnici a odstraniti vršek

na němž stoji tak ze tjy pak
vchod do radnice byl na rovefi s

ulicí a bylo by dostatečného místa

pro všechny úřady a soudní síně

Jak známo jest nynější radnice
nedostatečnou Stavěla se po-

čátkem let osmdesátých když
Omaha měla asi 40000 obyvatelů
a rozkvět jehož doznala během

let osmdesátých byl netušený a

neočekávaný Ačkoliv budova

jest důkladná a dokonalá má

nyní tu vadu že neposkytuje do-

sti místa pro potřebné úřadovny
a pak následkem svezeni kolko
lem stojí též na samém hřebenu

vrchu a vyžaduje slézání notného

počtu schodů než se dovnitř bu

dovy přijde Rozbourati budovu

jest škoda a nová dostatečně pro
stranná budova by stála od půl
do tři Čtvrtě milionu Zmíněný
kontraktor Sheeler má za to že

by se ještě jedno nové poschodí
dalo zříditi a prostranství kol
radnice do náležitého pořádku
uvésti nákladem % 200000 Pak

by také radnice byla mnohem

vzhlednější když by byla vyšší a

mohla by snadno opatřena býti
zdvižemi neb elevátory tak že by
všechna poschodí byla snadno

přístupnými
— Znáte pivo kteréž proslavilo

MHwaukee? Bylo to pivo Schlitz- -

ovo jaké ctpuje Hostinsky li
Vávra v obou svých hostincích

jak na rohu 13té tak na 15té a
William Navštivte jej a přesvěd-
číte se že takový malvac jako a
něho nikde jinde nenaleznete Li-

kéry jakož i doutníky jsou ovšem

stejné dobroty pivem totiž ty
nejlepŠÍ a nejchutněji! dt&tf

Z WashlortOBu

1 Rear admirál Scbley se při

hlásil u odboru námořního opět do

služby aby přijal velení nad flo

tou v iižních mořích Válečná

loď Chicago která jest vyvolena
sloužiti za velitelskou není ještě
hotova k odplutí z navy-yard-

u

brooklynského a nevypluje dříve

až 35 t m Rear admirál Fargu-ha- rt

si co velitel severoatlantické
'
flory vybral loď New York za

vlajkovou s níž se odebere do

Hampton Roads

X Vrchní konstruktor Hichborn

oznámil odboru námořnímu že

jest bitevní loď Kearsarge hotova

z 96 procent Kentucky z 93 pro-

cent Illinois ze 70 Alabama z

90 Wisconsin ze 77 Maine ze

14 Ohio ze 6 a na Missouri jest
jen x procento práce vykonáno
Křižák Albany se staví v Anglii a

jest z 85 procent hotov Ctyry

monitory 16 torpédových ničitelů

a 17 torpedic se staví z nichž na

některých práce pokročila již blíz-

ko k hotovosti Podvodní loď

Plunger jest z 85 procent hotova
ale přestalo se na ní pracovati

X Taj vojenství rozhodl že

se nebudou najímati pro dopravu

vojska na Filipíny žádné další

lodě a že nynější k tomu dostačí

Vydán byl rozkaz 45 pluku do

Fort Snelling Minn aby se při-

pravil na cestu do San Franciska

kdež má býti 22 t m přijat na
lodě aby byl dopraven na Fili-

píny

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Lupli zastřelen

V městě Alameda Cal se do-

bývali tři lupiči do zlatnického

obchodu když byli překvapeni

policajty Na místě aby se vzda-

li počali stříleti při Čemž jedna
tt II

kuie zasáni a pnucistu naaieye ao

ruky jiná pak Conrada do krku

Poraněný však střelil po lupičích
z nichž jednoho zabil druhý pak

byl chycen se svazkem klíčů a tře-

tí uprchl
Cbce pozustalosť

George Washington Clayton při

své smrti odkázal majetek svůj

přes milion dolarů obnášející na

zařízení sirotčince v Denver Col

Nyní se hlásí bratr zemřelého

Tomáš Claytono pozůstalost bra

trovu a zadal u soudu pozůstalost
ního v Denver žalobu na zrušení

poslední vůle

Alra Dewey dona
Konečně se dostal vítěz manil- -

ský z hluku velkých měst do záti-

ší svého rodného státu Vermont

kam byl dovežen v úterý z New

Yorku v privátním voze železnič

ním dra W S Webba Ubyto
ván byl v letohrádku dra Webba

nedaleko Shelburn kdež však byl
též uvítán četným zástupem lidu

okolního a hudbou Také asi 200

Školních dítek tvořilo špalír podél

cesty kudy se kočár s Deweyem
ubíral zpívajíce: "Yenkee Dewey
went to sea" Letohrádek dra
Webba se nalézá asi 3 míle od

Shelburnu kdež se zdržel admirál

do středy v kterýžto den byl slav-aost- oě

uvítán v Montpelieru hlav-

ním městě státu Vermont V úte-

rý večerro zničeny byly na všech

vysokých kopcích státu veliké

ohně oznamující všem obyvate-

lům že se vrátil do svého domov-

ského státu vítěz manilský

Novliirl M Itřílí
V New Orleaasu se nepohodli

dva novináři 0'Malley vydavatel

Evening Item a Harry Parker re-

daktor časopisu Delta časopis
Item vyobrazil Parkera co malého

psíka který se nechá krmiti od

guvernéra státu Louisiana V

úterý ráno se potkali na ulici a

hned počali do sebe stříleti až

revolvery obou byly vyprázdněny
Parker dostal jednou kulí nebez-

pečnou ránu do boku a druhou do

ramene 0'Malley pak je střelen

do slabiny a do nohy Také chla-

pec noviny prodávající byl u

vzdálenosti asi 100 kroků zasažea

jednou kulí do hlavy která! ale

kotf neprorazila

Vojsk t MMlIy
Do San Franciska připloula v

úterý loď Tartar x Klanily vezouci

V Pueblo Colo kráčel záhy z

rána C L Funk po El Paso

avéně k nádraží když byl od ně

jakého neznámého lupiče střelen a

na místě usmrcen Lupič se zmoc
nil jeho tobolky s níž uprchl
avšak v ní se nalézala jen malá

částka peněz Funk měl značný

podíl v zlatodolech u Cripple
Creeku a lupič očekával že má

velký obnos peněz při sobě

Jiný Kus mrtvoly nalezen

Na pobřeží new-yorské- m napro
ti stanici karantén! byla nalezena

vrchní část trupu ženské mrtvoly
od kyčlí k hlavě ale hlava schází

Při prohlídce v morgue shledáno

že část ta náleží k první části na-

lezené v řece na 17 ulici a jest to

mrtvola ženy-
- která nebyla ještě

matkou Není žádné stopy po pa
chateli aniž kdo by zavražděná

byla a nenalezne-l- i se hlava bude

těžko vypátrati vraha To jediné
co bylo seznáno jest známka z

prádelny J J N 183 dle níž

bude policie pátrati po tom kdo

by zavražděná byla Ve sklepě

jednoho domu na západní 15 ulici

byl nalezen uzel šatů ženských

náležejících dle všech známek oše-

třovatelce nemocných ale neví se

náleží-l- i ženě jejíž mrtvola rozře-

zaná nalezena byla

Srážka vlakS

Asi 9 mil od města Wheeling
West Virginia srazily se ve stře

du dva osobní vlaky při čemž

bvlo osm lidí potlučeno z nichž

dva nejspíše zemřou Jeden

vlaků vezl rvtíre ťythiovy ze

sjezdu a měl býti pošinut na ve

dlejší kolej u Short Creeku
'

což

se však opomenulo a tím srážka

zaviněna

Mezinárodní kongres

Ve ťiladelhi byl dne 12 t m

zahájen mezinárodní obchodní

kongres jejž se účastní zástupco
vé asi 40 národů cizých a Spoj

Státy budou v něm zastupovány
asi 300 zástupci různých komor

obchodních Sjezd zahájen byl
výpomocným státním tajemníkem
Hillem a bude trvati až do 1 list

Pojednáváno v něm bude o prů
myšlovém vývoji o americkém

průmyslu o australském o asiat

ském o organisaci průmyslu a

vzdělání obchodním o obchodu
námořním o konsulátní službě

Africe a naposledy o evropském
obchodu a průmyslu

President na cestách

President McKicley měl 11 t
m v Evansville Ind přehlídku

vysloužilců vojenských Na ná-

draží byl uvítán zástupem asi 10- -

000 lidí kteří tu očekávali na

vzdor hustému dešti ncjvyššího
úředníka země Jakmile vlak vjel
do nádraží rozlehl se ohlušující
pokřik pískot parních píšťal a
zvonění po celém městě dó Čehož

se mísily i rány 1 děl Na výsta-
višti měl president řeč k vyslou
žilcům kteří se tu shromáždili

četně a sice bývalí vojínové obou
dříve nepřátelských armád sever-

ní a jižní — Z Evansvillu se vrá-

tit president se svojí družinou

zpět do Chicaga kdež byl vlak

jeho přešinut na tratě dráhy Mil- -

waukee & St Paul V St Paul
v druhém městě Minneapolis

strávil president se svojí družinou

celý čtvrtek a v noci na pátek od-

jel v noci do Duluth

Dopravo ao výclod
Železniční společnosti odbývaly

v Chicagu poradu o cenách jaké
mají Čítati za dopravu obilí a rol-

nických výrobků na východ Bylo
tu uzavřeno aby se cena za do

pravu od t listopadu zvýšila a

sice: í% dopraveni 1 00 liber obi
lf z Chicaga do New Yorku bude

te Čítati 20 centů pro domácí trh
ale jen 18 cto pro vývoz Za do-

prava výrobků mlynářských se
bude Čítati a 2 centy pro domácí
trh ale jen 20 centů pro vývoz
Je to nejvylší ceoník jaký dráby
v posledních pět letech) měly

do závorky kus sirky Chlapce si

nikdo nepovšimnul při té manipu
laci ten pak v noci vlezl otevře

ným oknem do vnitř a vzal si co
se mu líbilo

Mlácení zdrženo

Po celé jižní Dakotě pršelo 11

t m silně čímž mlácení obilí

bylo velice zdrženo Mnoho bi-

li jest ještě po polích nevymláce-néh-o

a déšť tento snad i značně je

poškodí
Sond o patent

V San Francisku zadal Blinson
Bidwell u spolkového soudu žalo-

bu naproti společnosti pouličních
dráh že používají jeho vynálezu
při elektrické dopravě V žalobě

té tvrdí že on jest původním vy-

nálezcem onoho systému elektri
ckého kterého se užívá na všech

pouličních drahách a žádá soud

aby mu přiřknul náhradu za to 40
procent čistého zisku z oněch

dráh Dopadne-l- i tento soud
San Francisku ve prospěch Bid
vella pak zadá i proti drahám v

New Yorku a jinde podobné žalo

by tak Že by soudní tahanice byly
nekonečné ale naposledy by se
mu přece dobře vyplatily

Banka okradena
V Reinolds Ind se dobyli lu

piči v noci na čtvrtek do tamn

banky a otevřeli pokladnu výbu
chem dynamitu Výbuch byl tak

mocný že rozvalil Částečně i ban-

kovní budovu Lupiči uchvátili

peníze a cenné papíry "v obnosu
mezi 13000 a {10000 a v rychlo-
sti se vzdálili v povozu jejž měli

před budovou připravený

! Z FILIPÍN

Generál Otis oznámil do Wash

ingtonu že americké vojsko za
hnalo povstalce ze San Francisco
de Malabon že však krajina ta

nemá žádného strategického vý

známu nebude obsazena Dále

oznamuje že v Manile není místa

pro rodiny důstojníků a žádá aby
se tam žádné nestěhovaly pokud
nebude doba k tomu příhodnější
Ze San Francisco de Malabon

se oznamuje že generál Schwan
vtrhl do města bez boje neb po
vstalci ustoupili úžlabinou potoka
Cesty jsou plny bezedného bláta
tak že děla a vozy se zásobami ne
lze ani ku předu dostati Na jih
od města byla četa povstalců ukry
ta v zákopech a tu počala páliti na
sbor pozorovací v němž se nalé
zal i generál Schwan se svým Stá

bem Dvě děla byla namířena na

posici povstalců kteří se jali ustu-

povali bojujíce stále Na místě

Filipínci obsazeném nalezeno bylo
dělo několik raněných a nemoc-

ných povstalců v boji pak bylo
zajato 25 Filipínců mezi nimiž
také tři důstojníci Všude bylo
viděti mrtvoly povstalců kdežto
na straně Američanů byl jen jeden
důstojoík a sedm mužů raněno

Do řeky Pasig byly vyslány
lodě aby se učinil pokus o zdvi
žení tam potopené španělské dě- -

lovice Arayat Bylo oznámeno do

Manily že se výprava ta nepotka
la se žádným odporem Filipínců
a zdvihání lodi že zvolna pokra
čuje
Gen Young postoupil s něko

lika batajlony ze Santa Ana k

Arayat kteréhož mfsta se zmocnil

po slabém odporu povstalců
Gen Schwan postupuje pěcho
tou z Perez Daa Minas k Imusu

U Milabon u bylo zajato asi

300 ťiliptnco ktefí se stavěli
sice přátelskými k Američanům
avšak u některých byly nalezeny
zbraně Je to obyčejná taktika
Filipínců že se stavějí přátelský
mi avšak střílejí na vojsko naše
ze zákrytu kde se jim příležitost
nahodí

Neoí o tom pochybnosti že ne
čistá krev působena jest Špatným
stavem Žaludka Týl musí být vy
čištěn Dr Aue Koenie's Ham

burger Tropfen jest nejlepŠÍ pro
středek k tomu cul Ony regulují]
a posilují těla t- I

ZTízlcé ceny "Vellré ssáusslsy'
Katalog číslo 1

Nápisy na kořalky Zdarma
41 Skleněné zboží do náleven zdarma

' 3 Nábytek do hostinců Zdarma 1 list

The Western Bar Fixture & Billiard Table Supply House

1401 1403 1405 Jacksou Street
JOHN HOCHSTItASSEIt majitel OMAHA NEB

Y štastné domácnosti jest vždy hudba
Větěinaz nás nemize zakoupit! plana po $500 neb varhany po

$250 méně pak je těch kteři na Dě utni hráti Arlston zaujme místo
obou xa cenu kterou 1 nejchudii muže dáti Skladby Jsou na válcích a

ocelovými iplceml lidní papír neb opotřebování Příjemný ton hlas
jako u varhan Hraje víecbny známe hymny a Jest titěrnou pro staré
cburavé neb jlntk stizeoé Baví společnost výtečně Doprovází zpěv
nejohilbenějSich písní: Jest potříením a zábavou pro dítky Mažete
naB hráti linie písní Tisíce odporučení "LepSi než Jmne očekávali'
praví Není to hračka Váha v obalu 16 lb Pouze $6 00 v pěkné skříni
v lei Zail se vám po oldrzení tHOO po exprera Jednatelé vydělávají

períze Rychle jdou r a odbyt Zatlete 2c kolek na katalog
Standard Mff Co--

46 Visar 8t NswYokk PO Box 2853 Dipt48

jDo Jlrainard gíeb a oholil

Velkolepé otevření nového obchodu

v sobotu dne 20 října

'

Nyní máte příležitost k nakoupení lacino zim-

ních ZÍSOb-MaaM-
Ham

Šatstvo střižní zboží ženské pláštíky
a džekety boty střevíce gumovky
spodní prádlo atd atd

prodá se za cenu levnější nežli kdykoliv bylo
o ní v Braiuard slySáno

Přijďte a súíastnéte se výhodné této koupi a přesvědčte
se Ukážeme vam vše ať koupíte neb ne

VaŠÍ sluŽbovolní

YENGER & KOHN


